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KVETNÁ NEDEĽA 
KRÁĽ,  KTORÝ SLÚŽI 

Pašie čítajú manželia Andrea a Juraj Borcovanovci 
 

 
 

„Ježiš vediac, že Mu Otec všetko dal do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu ide,  vstal od večere, 
zložil rúcho a vezmúc zásteru, opásal sa. Potom nalial vodu do umývadla, začal umývať 

učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. Tak prišiel až k Šimonovi Petrovi, ale 
ten Mu povedal: Pane, Ty mi umývaš nohy? Ježiš mu riekol: Čo ja robím, to teraz nechápeš, ale 
potom pochopíš. Povedal Mu Peter: Pane, nikdy mi nebudeš umývať nohy! Odpovedal mu Ježiš: 
Ak ťa neumyjem, nemáš so mnou podiel. Tu Mu povedal Šimon Peter: Pane, nielen nohy, ale aj 
ruky a hlavu (mi umy)! Ježiš mu riekol: Kto sa okúpal, nepotrebuje sa umývať - iba ak nohy - a 
celý je čistý; aj vy ste čistí, ale nie všetci. 11 Poznal totiž svojho zradcu, preto povedal: Nie všetci 
ste čistí.  Keď im umyl nohy a obliekol si rúcho a znovu si sadol, riekol im: Či viete, čo som vám 
učinil? Vy ma nazývate Majstrom a Pánom, a dobre hovoríte, lebo tým som.  Keď teda ja, Pán a 

Majster, umyl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy;  dal som vám totiž 
príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil.“ 

J 13, 3 – 15 
MILODARY 

• Pri prvom výročí odchodu do večnosti milovanej Zdenky Koraušovej, r. Mičkovej si 
s láskou, vďakou a smútkom spomína manžel Alojz, dcéra Renáta s rodinou a syn Roman. 
Pre potreby cirkevného zboru venujú 30 €.  

• Sestry Anka a Jelka s rodinami s láskou spomínajú na starostlivého otecka Rudolfa 
Janúška. Dňa 12. 4. 2022 uplynie 21 rokov od jeho odchodu z tejto časnosti. Pre potreby 
cirkevného zboru venujú 50 €.  

• Manželia Staškovci s láskou venujú na pomoc ľuďom v núdzi z Ukrajiny 500 €.  
• Bohuznáme rodiny pri platení cirkevného príspevku venujú pre potreby cirkevného zboru 

100 €.  
• Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje 20 € pre potreby cirkevného 

zboru. 
 
 

Ďakujeme sestrám a  bratom z  fílie Diaková v  počte 105 cirkevníkov za cirkevný príspevok 
vyzbieraný na fílii vo výške 1 930 € a zaslaný na účet vo výške 100 €.  
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  PROGRAM TÝŽDŇA 

Nedeľa [10.04.]   

6. pôstna nedeľa - Kvetná 
    8.30 Ranné SB     
    9.30 Modlitby /KM/ 
  10.00 Hlavné služby Božie  
  10.00  Detská besiedka /ZBS/ 
  15.00  Slávnostné uvítanie 

publikácie Miloš Kovačka 
– Aristokrat ducha /BŠ/ 

  17.00 Modlitebný týždeň /ZBS/ 

Pondelok [11.04.]  

  17.00 Modlitebný týždeň /ZBS/ 
  18.30 Futbal YMCA v ZŠ            

A. Bernoláka 

Utorok [12.04.]  

  17.00 Modlitebný týždeň /ZBS/ 

Streda [13.04.]  

17.00 Modlitebný týždeň /ZBS/ 
17.00 SB v Dražkovciach s VP 
17.30 Spevokol /ZBS/ 

Štvrtok [14.04.] 

Zelený štvrtok  

10.00  SB v MEDIK M s VP 
15.00 SB v DSS Ľadoveň s VP 
18.00 Služby Božie s VP 

Piatok [15.04.]  

Veľký piatok 

10.00  SB s čítaním Pašií s VP 
17.00 Pôstny večer s VP – 

program mládeže 
/Kostol/ 

Nedeľa [17.04.]   

Veľkonočná nedeľa 

    8.30 SB na Bystričke s VP 
    8.30 Ranné služby Božie       
    9.30 Modlitby /KM/ 
   10.00 Hlavné slávnostné služby 

Božie  

Pondelok [18.04.]  

  10.00 Slávnostné SB s VP        
       

ZBS-zborová sieň; KM-Klub mladých; 
GYM-Gymnázium; VP-Večera Pánova;  
SB – služby Božie; BŠ – Biblická škola 

Srdečne ďakujeme sestrám z fílií Dražkovce a  Diaková za 
koláče na zasadnutie presbyterstva seniorátu a bratovi 
Mojovi Ďuríkovi za pomoc pri príprave. 
 

Za veľkonočnú výzdobu v kostole ďakujeme sestre Vierke 
Šalagovej s dcérou Jankou, rodine Huťkovej a kostolníkovi 
Peťovi.  
 

Ofera minulú nedeľu bola 386,40 €. Srdečne ďakujeme. 
 

OZNAMY 

• Hľadáme dobrovoľníkov do STANU POMOCI ECAV na 
hraničnom prechode – VYŠNÉ NEMECKÉ. Strava 
a ubytovanie zabezpečené. Dopravu skoordinujeme. 
Potrebné je teplé oblečenie a osobné hygienické 
potreby.  5. turnus: 17. – 20. apríla 2022.  
Odchod 17. apríla 2022 o 16.00 h Kontakt: Adrian 
Kacian, 0918 828 560, adrian.kacian@gmail.com. 

• Cirkevný zbor ECAV v  Martine v  spolupráci  
s  Radou národnej kultúry a  Štátnou vedeckou knižnicou 
v Banskej Bystrici Vás srdečne pozývajú  na slávnostné 
uvítanie do života publikácie Miloš Kovačka – Aristokrat 
ducha. Podujatie sa uskutoční dnes v Biblickej škole 
v Martine o 15.00 h. Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

• Dnešnú nedeľu začíname v  zborovej sieni o 17.00 h 
Modlitebný týždeň. Bude prebiehať každý deň 
v rovnaký čas až do stredy 13. 4. 2022. 

• PODPORME NÁŠ CIRKEVNÝ ZBOR! Dovoľujeme si Vám 
dať do pozornosti variabilné symboly pre platby 
realizované cez Internet banking (IB): VS 3 – deti, VS 4 – 
práca s mládežou, VS 5 – milodary, VS 9 – farský úrad a 
VS 7 – cirkevný príspevok. Pri platbe cirkevného 
príspevku cez IB prosíme v poznámke uvádzať roky, za 
ktoré príspevok uhrádzate, počet osôb, priezvisko a 
adresu.  
Pri platbe milodaru cez Internet banking na pomoc 
ľuďom v núdzi z  Ukrajiny vás prosíme v  poznámke 
uviesť „UKRAJINA“.  
Číslo účtu cirkevného zboru v Martine v tvare IBAN:  
SK78 1100 0000 0026 2002 7203. 

• Pri platbe milodarov pre zborovú diakoniu prosíme 
použiť VS 6. Milodary prosíme zaslať na číslo účtu v tvare 
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2037 0765. 
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