
SPRAVODAJ 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Martin 

tel.: 043/4132154 ⚫ 0905511926 ⚫ e-mail: ecavmartin@gmail.com ⚫ web: ecavmt.sk ⚫ facebook: ECAV MT 

1. slávnosť veľkonočná, Veľkonočná nedeľa                 17. 4. 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

JA ŽIJEM! 
Spevokol – Víťaz nad smrťou 
Oslovenie 
Predspev  Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie... 
Konfiteor 
Kňaz:  Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne: 
Zbor:  Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. 

Konal(a) som, čo je zlé a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj 
sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, 
na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý. 

Kňaz:  Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho  sľubu sa 
zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen. 

Pieseň č. 600 Kristus vstal z mŕtvych 
Slávnostná sláva (zbor zostane stáť), odpoveď zboru  
Antifóna č.  33  
Kňaz:  Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Haleluja. 
Zbor:  Jasajme a radujme sa v ňom. Haleluja. 
Pozdrav, kolekta 
Žalm 118 
Program detí 
Pieseň č. 132 Ja viem, že žije Ježiš môj 
Evanjelium Luk 24, 1-12 
Pieseň spevokolu - Haleluja 
Kázeň J 14, 19 b 
Modlitby, oznamy, čítanie pastierskeho listu 
Pieseň č. 649 V srdciach nech nám radosť horí 
Antifóna č.  36 
Kňaz:  Ja som vzkriesenie i život, vraví Kristus Pán. 
Zbor:  Kto verí v Neho, bude žiť, aj keď umrel. 
Kolekta, Áronovské požehnanie 
Pieseň č. 649 V srdciach nech nám radosť horí 
 
MILODARY 
• Pri spomienke na 7. výročie odchodu do večnosti našej milovanej maminky a starej mamy 

MUDr. Ivice Zacharovskej si s láskou, úctou a vďakou spomínajú deti a vnúčatá. Na cirkevné 
ciele venujú 200 €.  

• Dňa 18. 4. 2022 si pripomíname 1. výročie odchodu do večnosti milovanej maminky, babinky 
Amálie Kohútovej, r. Vladárovej. S láskou, vďakou a úctou si na ňu spomínajú deti s rodinami. 
Pre potreby cirkevného zboru venujú 80 €.  

• Pri príležitosti uctenia pamiatky 100. výročia narodenia Oľgy Roháčikovej si s láskou 
spomínajú jej deti Viera, Milica a Tibor s rodinami. Pre potreby cirkevného zboru venujú 50 €.  

 

 

2. verš piesne č. 358 
 

Sláva Bohu Synu/ na výsostiach, sláva, 
Veď prázdny hrob jeho/ svetu nádej dáva; 
/kde je, smrť, tvoj osteň plamenný?/ 
Už je zlomený, /už je zlomený. 
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2. slávnosť veľkonočná, Veľkonočný pondelok        

        18. 4. 2022 

PROGRAM TÝŽDŇA 

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.]  

Veľkonočný pondelok 

10.00 Slávnostné SB  

Streda [24.04.] 

17.30 Spevokol /ZBS/ 

Štvrtok [25.4.]  

17.00 Biblická hodina /ZBS/ 
  List Jána 3, 4 - 10 
  Mať odvahu uveriť, že Ježiš 

zomrel a vstal z mŕtvych. 

Piatok [26.4.]  

14.00 Stretnutie konfirmandov 
  2. ročníka  
14.15 Stretnutie konfirmandov  
  1. ročníka  
17.30 Stretnutie mládeže /ZBS/   

Nedeľa [28.4.]  

8.30 Ranné služby Božie  
9.30  Modlitby /KM/ 

  10.00  Hlavné služby Božie  
  10.00 Detská besiedka /ZBS/ 
 

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

MILODARY 
• Práve dnes v nedeľu vzkriesenia nášho Pána si pripomíname 

125. výročie narodenia významného slovenského historika, 
univerzitného profesora, pedagóga, holíčskeho rodáka 
Daniela Rapanta. Bol výnimočným vzdelancom a autorom 
rozsiahleho vedeckého diela o  Slovenskom národnom 
povstaní. V 50. rokoch ho politický režim umlčal zákazom 
pedagogickej činnosti. Spomínajúca rodina venuje 100 €.  

• Manželka prosí Pána Boha o pomoc a o  Jeho lekárstvo pre 
svojho ťažko chorého manžela. Pre potreby cirkevného zboru 
venuje 25 €.  

• Pri príležitosti krstu Olivera Brokeša venujú rodičia 50 €.  
• Sestre Záborskej z Dražkoviec ďakujeme za kvety na oltár. 
• Sestre Kataríne Záborskej ďakujeme za milodar 20 € pri 

platení cirkevného príspevku.  
• Bohuznáma sestra si pri platení cirkevného príspevku s láskou 

spomína na svojich rodičov, manžela a  súrodencov. Pre 
potreby cirkevného zboru venuje 30 €.  

• Bohuznáma rodina pri platení cirkevného príspevku venuje 30 €.  
 

Ofera bola minulú nedeľu 544,50 €. Srdečne ďakujeme. 
 

OZNAMY 
• Detský letný denný tábor sa bude tento rok konať 

v termínoch  od 18. do 22. júla 2022 a od 8. do 12. augusta 
2022. Júlový termín je už OBSADENÝ.  Záujemcovia môžu 
kontaktovať s. kaplánku Paulínku a  Slávku na mailovej 
adrese:paulina.sofrankova@gmail.com,  
slavkadaniel@gmail.com. 

• Mládežnícky letný tábor sa bude konať v termíne od 15. do 
22. augusta 2022, v  Janoškovom dome, v  Liptovskom 
Hrádku. 

• 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.  

 

 
Predspev Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie... 
Konfiteor Skloňme sa ... 
Pieseň č. 152 Vstal z mŕtvych 
Sláva, pozdrav, kolekta 
Žalm 16 
Pieseň č. 125 Veríme v Boha večného, Stvoriteľa 
Kázeň  
Modlitby, oznamy 

VZKRIESENÍ S KRISTOM            J 20,  11  -  18 

Pieseň č. 136 Ježiš žije a ja s Ním (1. – 3. verš) 
Antifóna č. 37 
Kňaz:  Kde je, ó, smrť, tvoje víťazstvo? 
Zbor:  Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo 

v Ježišovi Kristovi. Haleluja.  
Kolekta, Áronovské požehnanie 
Pieseň č. 136 Ježiš žije a ja s Ním (4. – 6. verš) 
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