
SPRAVODAJ 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Martin 

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

Nedeľa po Vstúpení                   29. 05. 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

RADOSTNE DÚFAŤ 
Oslovenie 
Predspev  Ó, Ježiši, Tvoje vstúpenie daj nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa 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.  157 Zmiluj sa, Bože (Požehnanie detí a mládeže.) 
Sláva, pozdrav, kolekta 
Biblické texty  Ž 27, 1.7 – 14, 5M 31, 6 – 8, 1 Pt 4, 7 – 11,  
Pieseň č.  162 Na tri miesta 
Spievané evanjelium  J 15, 26 – 16, 4 
Krst 
Viera všeobecná kresťanská 
Pieseň č.  290 Kriste, Ty si ustanovil 
Kázeň J 15, 26 – 16, 4 
Modlitby, oznamy 
Prelúdium 
Antifóna č.  40 
Kňaz:  Boh povýšil svojho Syna a dal Mu meno nad každé meno. 
Zbor:  Aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno. 
Kolekta, Áronovské požehnanie 
Pieseň č.  644 Teba vzývam, Bože večný 
 

MILODARY 
• Pri poslednej rozlúčke s Filipom Baľaľom († 30) venuje maminka Iveta a smútiaca rodina 20 €.  
• Pri príležitosti životného jubilea matky, babky Vilmy Kotúčovej a pri príležitosti ukončenia 

štúdia vnukov a  krstných synov Huga a  Teodora venuje dcéra a  krstná mama na potreby 
cirkevného zboru 100 €.  

• Pri príležitosti 6. narodenín Jasminky Baranovej z Trnova a pri modlitbách vďaky za Božiu 
pomoc a silu pre Jasminku a  jej rodinu, pri zvládaní ťažkej choroby,  venuje rodina Ivašková 
z Trnova 15 €.  

• Bohuznáme sestry Darina a  Danica pri dožití životného jubilea z  vďaky venujú na potreby 
cirkevného zboru 20 €.  

• Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje na potreby cirkevného zboru 20 €.  
• Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje cirkevnému zboru 90 €.  
 

Ofera bola minulú nedeľu 435,30 €. Srdečne ďakujeme 
 

OZNAMY 
• Pozývame všetkých konfirmandov a mládežníkov v piatok 3. 6. 2022, o 17.30 h do Biblickej 

školy na Stretnutie turčianskej mládeže.  
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PROGRAM TÝŽDŇA 
Nedeľa [29.05.]   
8.00 Ranné modlitby žien /KM/ 
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 [30.05.]  
18.00 Futbal YMCA na multifunkčnom ihrisku 

– areál ESŠ MT 

Streda [01.06.] 
14.00 Ručné práce /ZBS/ 
17.30 Spevokol /ZBS/ 
Štvrtok [02.06.]  
17.00 Biblická hodina  
Piatok [03.06.]  
14.00 Stretnutie konfirmandov 
  2. ročníka  
14.15 Stretnutie konfirmandov  
  1. ročníka  
17.30 Stretnutie turčianskej mládeže /BŠ/  
Sobota [04.06.]  
Program pri príležitosti 400. výročia smrti 
baróna Petra Révaya na hrade SKLABIŇA 
13.00 Komentovaná prehliadka hradu 

a expozícií 
14.30 Prednáška o živote Petra Révaya 

a odhalenie repliky jeho mortuária 
15.00 Evanjelické služby Božie 
  Kazateľ: Mgr. Peter Mihoč biskup VD 

ECAV 
16.00 Prezentácia dolnonitrianskych 

a požitavských vín Fierowine 
16.30  Odborné komentované prehliadky 

novej expozície v severnej bašte 
17.00 h Odborné komentované prehliadky 

novej expozície v severnej bašte 
17.00 h Komentovaná prehliadka hradu 
Nedeľa [05.06.]  
1. svätodušná slávnosť 
8.30 Slávnostné služby Božie s VP 
9.30  Modlitby /KM/ 

  10.00  Slávnostné služby Božie s VP 
  10.00 Detská besiedka /ZBS/ 
  11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ 
  14.30 SB na Bystričke - NEBUDÚ 

Pondelok [06.06.]  
2. svätodušná slávnosť 

  18.00 Slávnostné služby Božie 
 

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

• V sobotu 4. 6. 2022 ste všetci vítaní na hrade 
Sklabiňa. Program udalosti je uvedený v  programe 
týždňa, na nástenke, aj  na webovej stránke nášho 
cirkevného zboru. Počas trvania akcie je zabezpečený 
sprievodný detský program, tvorivá dielnička             
a  Sklabinská hradná bylinkáreň. Vstupné: 5 €, ZŤP 
3 € – výťažok bude použitý na obnovu hradu. Vlastná 
deka je vítaná.  

• Budúcu nedeľu 5. 6. 2022 sú Svätodušné sviatky. 
Služby Božie na Bystričke nebudú.  

• Dom Charity sv. Krištofa v Martine hľadá ochotných 
dobrovoľníkov na výpomoc pri výdaji potravín pre 
odídencov z  Ukrajiny. Pomoc potrebujú najmä                       
v pondelky a v štvrtky. Potraviny vydávajú 
dobrovoľníci od pondelka do piatku, od 9.00 h do 
13.00 h, na Kollárovej 24, v Martine.  
Kontakt: p. Fekiač: 0908 034 980, 043/427 06 51 
dchkristof.mt@gmail.com.  
Kontakt na koordinátorku dobrovoľníkov: 
Miriama Vargová: 0949  117  412, 
dobrovolnictvo@charitaza.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 404 189 

• 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. 

• 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 
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