
SPRAVODAJ 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Martin 

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

5. nedeľa po Veľkej noci                   22. 05. 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PANE, NAUČ NÁS MODLIŤ SA 
Oslovenie 
Predspev  Ó, Ježiši, Tvoje vzkriesenie...  
Konfiteor Skloňme sa pred Hospodinom... 
Pieseň č.  391 Vďaku Bohu vzdajme (Požehnanie detí) 
Sláva, pozdrav, kolekta 
Žalm 95, 1 – 7 
Pieseň č.  308 Modli sa často (1. – 5. verš) 
Evanjelium  J 16, 23 – 28 
Viera všeobecná kresťanská 
Pieseň č.  308 Modli sa často (6. – 8. verš) 
Kázeň L 11, 1 
Modlitby, oznamy 
Pieseň č. 341 Ďakujte, Bohu vzdajte česť (1. – 4. verš) 
Antifóna č.  58 
Kňaz:  Každý jazyk nech vyznáva, že Ježiš Kristus je Pánom.  
Zbor:  On je Pánom na slávu Boha Otca. Haleluja. 
Kolekta, Áronovské požehnanie 
Pieseň č.  Ďakujte, Bohu vzdajte česť (5. – 8. verš) 
 

MILODARY 
• Pri  poslednej  rozlúčke  s  našou spolusestrou Máriou Goliášovou, r. Špánikovou († 94) 

venujú deti Anna a Pavol s rodinami pre potreby cirkevného zboru 100 €. Vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.  

• Pri príležitosti krstu Lukasa venuje rodina 25 €.  
• Bohuznáma rodina pri platení cirkevného príspevku venuje 100 €.  

 

Ofera bola minulú nedeľu 482,80 €. Srdečne ďakujeme. 
 
OZNAMY 
• Mládežnícky  letný  tábor sa bude  konať  v   termíne od  15.  do  21. 8.  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 

• Rodinný tábor je v termíne od 23. 7. do 27. 7. 2022, v Račkovej doline. Kontakt: Alena 
Valancová, 0907 404 1289 

• 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 

 
 
 

 

 
„Raz sa modlil na ktoromsi 
mieste. A keď prestal, povedal 

Mu jeden z učeníkov: Pane, 
nauč nás modliť sa, ako aj Ján 

naučil svojich učeníkov.“ 

L 11, 1 
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PROGRAM TÝŽDŇA 

Nedeľa [22.05.]   

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

 10.00  Hlavné služby Božie 
 10.00 Detská besiedka /ZBS/ 
 11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ 

Pondelok [23.05.]  

18.00 Futbal YMCA na 
multifunkčnom ihrisku – 
areál ESŠ MT 

Streda [25.05.] 

14.00 Ručné práce /ZBS/ 
17.00 SB v Diakovej 
17.30 Spevokol /ZBS/ 

Štvrtok [26.05.]  

Vstúpenie Krista Pána na nebesá 

10.00 SB v MEDIK M s VP 
15.00 SB v DSS Ľadoveň  
17.00 Biblická hodina NEBUDE 
18.00 Služby Božie   

Piatok [27.05.]  

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

Nedeľa [29.05.]  

8.30 Ranné služby Božie  
9.30  Modlitby /KM/ 

  10.00  Hlavné služby Božie 
  10.00 Detská besiedka /ZBS/ 
  11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

MODLITEBNÉ VZORY 
 

Lutherova každodenná modlitba 

Ach, Bože Otče, dej nám milostivě, co k tělu i k životu přísluší. 
Ach, Synu Boží ! pomoz nám z hříchův našich, buď nám 
milostiv, a dej nám Ducha svého svatého. Ach, Bože Duchu 
svatý ! uzdrav, potěš a posilni nás proti ďáblu, a dej nám někdy 
vítězství i z mrtvých vstání k životu věčnému, Amen. 
 

Modlitba pre jedením 

Požehnaj nám nebies Pane, dary pred nás predkladané, z lásky 
svojej sám nás hosti – duši-telu k spokojnosti! Amen 
 

Modlitba po jedení 

Evanjelický spevník pieseň č. 405 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Večerná modlitba 

Ticho a pokorne stojím pred Tebou, večný Bože a Otče môj, 
uvedomujúc si, že všetko, čo som dnes prijal, dostal som len 
z Tvojej štedrosti a milosti. Ďakujem Ti za cesty, ktorými si 
mňa i mojich blízkych vodil, ďakujem Ti za všetkých ľudí, 
ktorých som stretol i za všetko, čo sa udialo. Vyznávam, že som 
človek malej viery a často sa na Teba málo spolieham. Prosím, 
odpusť mi všetko, čím som Ťa dnešný deň zarmútil, už či to 
bolo slovo, myšlienka alebo skutok. Zmiluj sa nad mojou 
nedokonalosťou a utvrď ma v istote, že Ty ostávaš verný za 
každých okolností. Prosím, daj mi milosť, aby som aj ja bol 
nájdený verný. Prosím Ťa o pokojný a posilňujúci spánok 
a ochranu pre seba a pre mojich blízkych, ktorých zverujem do 
Tvojich otcovských rúk. Amen.  
 

     

1. Sláva buď Tebe, Bože náš, 
vrúcna vďaka vzdávaná, 
že si aj dnes nasýtil nás 
zo svojho požehnania; 
Chlebom slova svätého 
sýť, Pane, tiež každého 
a v sláve svojho kráľovstva 
da jesť chlieb 
blahoslavenstva. 

 

2. Otče, ktorý si v nebesiach, 
posväť sa meno Tvoje, 
kraľuj Ty sám v našich  
srdciach, 
dej sa dľa Tvojej vôle; 
daj nám chlieb každodenný 
a odpusť naše viny, 
ochráň nás pred pokušením, 
zbav zlého, obdar spasením. 

 


