
SPRAVODAJ 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Martin 

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

4. nedeľa po Veľkej noci                   15. 05. 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 DOBRE JE NÁM SPOLU 
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! 

 

Pieseň č.  335 Zmiluj sa a zľutuj sa 

Sláva, pozdrav, kolekta 

Epištola Ef 1, 15 - 23 

Pieseň č.  625 Mier na zemi 

Evanjelium Mt 9, 1 – 8 

Pieseň č. 125 Veríme v Boha večného, Stvoriteľa 

Kázeň Mk 2, 1 - 12 

Modlitby, oznamy 

Pieseň č. 606 Žehnaj a ochraňuj nás (1. a 2. verš) 

Antifóna č. 63 

Kňaz:  Posväť nás, Pane, aby sme všetci jedno boli. 

Zbor:  Aby svet uveril, že Ťa Otec poslal. 

Kolekta, Áronovské požehnanie 

Pieseň č.  606 Žehnaj a ochraňuj nás (3. verš) 
 

MILODARY 
• Pri príležitosti 20. výročia úmrtia Vlasty Čillovej si spomína syn s rodinou. Na 

potreby cirkevného zboru venujú 50 €.  
• Deti so svojimi rodinami si s láskou spomínajú na svojich rodičov Jozefa a Vierku 

Fodrekovcov pri 11. a 32. výročí ich úmrtia. Venujú 30 €.  
• Bohumilá rodina pri príležitosti uloženia pamätného kameňa na počesť 

evanjelického farára Jozefa Bučka venuje pre potreby cirkevného zboru 200 €.  
• Bohuznámy brat pri platení cirkevného príspevku venuje na potreby cirkevného 

zboru 30 €.  
 

Ofera bola minulú nedeľu 456,20 €. Srdečne ďakujeme. 
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PROGRAM TÝŽDŇA 

Nedeľa [15.05.]   

8.30 Ranné služby Božie  
9.30  Modlitby /KM/ 

 10.00  Hlavné služby 
 10.00 Detská besiedka /ZBS/ 
 11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ 
 14.30 SB na Bystričke 

Pondelok [16.05.]  

18.00 Furtbal YMCA na 
multifunkčnom ihrisku – 
areál ESŠ MT. 

Streda [18.05.] 

14.00 Ručné práce /ZBS/ 
17.30 Spevokol /ZBS/ 

Štvrtok [19.05.]  

15.00 SB v DSS Ľadoveň 
17.00 Biblická hodina /ZBS/ 
  List Jána 4  

Piatok [20.05.]  

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

Nedeľa [22.05.]  

7.00 Raňajky mužov /KM/ 
8.30 Ranné služby Božie  
9.30  Modlitby /KM/ 

  10.00  Hlavné služby 
  10.00 Detská besiedka /ZBS/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

OZNAMY 
• Mládežnícky  letný  tábor sa bude  konať  v   termíne 

od 15. do 21. augusta 2022, v  Janoškovom  dome, 
v Liptovskom Hrádku. Bližšie informácie sú na našej 
webovej stránke: ecavmt.sk. 

• Letná biblická škola bude od 4. 7. do 8. 7. 2022. 
Prihlášky sú k osobnému odberu v  Biblickej škole, 
alebo na stiahnutie z internetu na www.ckvmartin.sk 

• Ak sú Vaše deti v 6. ročníku ZŠ, je to pre náš 
evanjelický cirkevný zbor a samotnú cirkev podnet k 
tomu, aby sme ich pozvali a zaradili do konfirmačnej 
prípravy, ktorá trvá 2 roky. Prihlásiť sa treba online 
na linku: 
https://docs.google.com/forms/d/1qkA2ZQYUeMa-f-
C5ooX3IS8F0kfjGsqQCN3zrtImNyU/edit 
Bližšie informácie budú prihláseným zaslané mailom. 

• PODPORME NÁŠ CIRKEVNÝ ZBOR! Dovoľujeme si 
Vám dať do pozornosti variabilné symboly na 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. 
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