
SPRAVODAJ 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Martin 

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

1. nedeľa po Veľkej noci                      24. 4. 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

O ČOM VŠETKOM JE VIERA 
Oslovenie 
Predspev  Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa 
k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili 
z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. Haleluja, sláva Bohu! 
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. 144  Ó, Slnko žitia môjho 
Sláva, pozdrav, kolekta 
Epištola 1Pt 1, 3 - 9  
Pieseň č. 634 Pane, vieru daj 
Evanjelium Ján 20, 24 - 29 
Pieseň č. 125 Veríme v Boha večného, Stvoriteľa  
Kázeň Žid 11, 1 – 3 
- Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží. 
- Žijeme vierou a nie videním. 
- Viera je vec verejná. 
- Viera bez skutkov je mŕtva. 
Modlitby, oznamy 
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. 223 Milosť Pána (Spievame postojačky.) 
 

MILODARY 
• Dňa 20. 4. sme si pripomenuli 8. výročie úmrtia MUDr. Márie Valentkovej. S láskou si 

spomína rodina a pre potreby cirkevného zboru venuje 200 €.  
• Z vďaky voči Pánu Bohu venuje rodina Beloridová pre potreby cirkevného zboru 50 €.  
 

Ofery cez veľkonočné sviatky:  
Zelený štvrtok – 284,90 €, Veľkonočný piatok hlavné SB – 824,90 €, Pôstny večer na 
Veľkonočný piatok – 164 €, Prvá slávnosť veľkonočná – ofera podľa vokátora pre brata 
farára. Veľkonočný pondelok – 90,7 €.   Srdečne ďakujeme. 
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PROGRAM TÝŽDŇA 

Nedeľa [24.04.]   

8.00 Modlitby žien /KM/ 
8.30 Ranné služby Božie  
9.30  Modlitby /KM/ 

  10.00  Hlavné služby Božie  
  10.00 Detská besiedka /ZBS/ 

Pondelok [25.04.]  

18.30 Furtbal YMCA v ZŠ  
  A. Bernoláka 

Streda [27.04.] 

17.00  SB v Dražkovciach 
17.30 Spevokol /ZBS/ 

Štvrtok [28.4.]  

10.00 SB v MEDIK M 
17.00 Biblická hodina /ZBS/ 
  List Jána 3, 11 - 18 
  Mať odvahu naplno žiť život 

z Ježiša. 

Piatok [29.4.]  

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

Sobota [30.4.]  

9.00 Konfirmačné sústredenie 
/ESŠ – nová budova/  

Nedeľa [01.05.]  

8.30 Ranné služby Božie - 
NEBUDÚ 

9.30  Modlitby /KM/ 
  10.00  Hlavné služby Božie  - 

Volebný zborový konvent 
  10.00 Detská besiedka /ZBS/ 
 14.30 SB na Bystričke - NEBUDÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

OZNAMY 
• V sobotu 30. 4. sa v  novej budove Evanjelickej 

spojenej školy uskutoční konfirmačné sústredenie pre 
konfirmandov 2. ročníka konfirmačnej prípravy a  ich 
rodičov.  

• V nedeľu 1. 5. 2022 o 10.00 h sa v  kostole počas 
hlavných služieb Božích uskutočnia Voľby 
generálneho dozorcu ECAV na Slovensku 2022. Túto 
nedeľu NEBUDÚ ranné služby Božie ani služby Božie 
na Bystričke.  

• Detský letný denný tábor je PLNE OBSADENÝ.  Bližšie 
informácie prídu prihláseným mailom.  

• Mládežnícky  letný  tábor  sa  bude  konať  v   termíne  
od 15. do 22. augusta 2022, v  Janoškovom dome, v 
Liptovskom Hrádku. Bližšie informácie sú na našej 
webovej stránke: ecavmt.sk. 

• 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 variabilný symbol 6. Milodary prosíme zaslať na 
číslo účtu  zborovej diakonie v tvare IBAN:  
SK14 1100 0000 0026 2037 0765. 
 
 

     


