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DVE ŽENY 

Privítanie 

Predspev  

Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli 
nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov 
všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu! 

Pieseň č. 192 Kyrie elejson (počas piesne: požehnanie detí)   

Sláva, pozdrav, kolekta  

Žalm 86, 1 - 12 

Biblický text 5M 4, 29 - 31 

Pieseň č. 453 Ježiši, drahý poklad môj 

Evanjelium Mt 6, 31 - 34 

Pieseň č. 197 Veríme v Boha jediného 

Kázeň  

Modlitby, oznamy 

Pieseň č. 514 Keď kríž ma tlačí (1. verš) 

Antifóna č. 53 

Kňaz: Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate. 

Zbor: A pokoj Kristov nech sa rozhojňuje v našich srdciach.  

Kolekta 

Áronovské požehnanie 

Pieseň č. 514 Keď kríž ma tlačí (2. – 3. verš)  
 

MILODARY 

• Pri  poslednej  rozlúčke  dňa  13. 9.   s naším spolubratom Jozefom Chlebcom  z Bystričky 
(† 89) sa s láskou a  smútkom rozlúčili dcéra Mariana a syn Jozef s rodinami. Na potreby 
cirkevného zboru venujú 100 €.  

• Na  poslednú  cestu  sme  dňa  20. 9.  vyprevadili   aj  našu spolusestru Mgr. Evu Jesenskú 
(† 79) z Dražkoviec. Navždy ostane v srdciach blízkych. Deti Janka, Ľubica a Boris s 
rodinami, si s láskou spomínajú a na potreby cirkevného zboru venujú 100 €.  

• Pri príležitosti úmrtia Boženy Keliarovej († 89), ktorú  sme do večnosti  vyprevadili  dňa 
13. 9., si s láskou na sestru spomína Želmíra Klaudínyová a na Boží chrám venuje 30 €.  

• So smútkom, ale v nádeji vzkriesenia sme sa dňa 22. 9. rozlúčili s milovanou maminkou 
a starou mamou Erikou Mičkovou († 70). S vďačnosťou a láskou  si spomínajú dcéry 
Zuzana, Katarína, sestra Gabika, vnúčatá Terezka, Tomáško, Evička Ester a ostatná smútiaca 
rodina. Na prácu s mládežou venujú 100 €.  

 

„Ale keď budeš tam hľadať Hospodina, 
svojho Boha, nájdeš Ho, ak Ho budeš 

hľadať celým srdcom a celou dušou; keď 
budeš v biede a v posledných dňoch ťa 

postihnú tieto veci, navrátiš sa k 
Hospodinovi, svojmu Bohu, a poslúchneš 

Jeho hlas. Lebo Hospodin, tvoj Boh, je 
milosrdný Boh, neopustí ťa, ani ťa 

nezahubí, ani nezabudne na zmluvu s 
otcami, ktorú im potvrdil prísahou.“ 

 

5M 4, 29 - 31 
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  PROGRAM TÝŽDŇA 

Nedeľa [25.09.]  

    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 [26.09.]  

 13.00 Výučba klavíra ZUŠ /KM/  
 15.00 Box YMCA pre 

stredoškolákov 
v telocvični 
v Evanjelickom zborovom 
dome  

 18.30 Futbal YMCA na ZŠ  
  A. Bernoláka, Martin 

Utorok [27.09.]  

  

Streda [28.09.]  

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

Štvrtok [29.09.]  

 10.00 SB v MEDIK M 
 13.00 Výučba klavíra ZUŠ /KM/  

Piatok [30.09.]  

 14.15 Stretnutie konfirmandov 
2. ročníka  

 15.30 Detský spevokol /aula BŠ/ 
 17.30 Mládež /ZBS/ 

Nedeľa [02.10.]  

    8.30 Ranné SB s VP  
    9.30 Modlitby /KM/ 
 10.00 Hlavné SB s VP 
 10.00 Detská besiedka 
  11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ 
 14.30 SB na Bystričke 

 
 
 
 
 
 
 

 
    

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

• Na Eriku Mičkovú si spomínajú aj svatovci Froľovci. Na 
cirkevné ciele venujú 50 €.  

• Pri 10. výročí úmrtia Hanky Baranovej, r. Froľovej si 
spomína bratranec Pavel Froľo s rodinou a na cirkevné 
ciele venuje 50 €.  

• Pri príležitosti 10. výročia úmrtia Vojtecha Krčíka si 
s láskou a úctou spomína rodina. Venujú 100 €.  

• Novomanželia Katka a  Marián z vďačnosti voči Pánu 
Bohu a s prosbou o Jeho požehnanie pre svoje 
manželstvo venujú na potreby cirkevného zboru 50 €.  

• Pri krste Marínky Duchoňovej venujú šťastní a vďační 
rodičia 50 € na prácu s deťmi v našom cirkevnom zbore.  

• Bohuznámy brat pri príležitosti 50. výročia sobáša 
s manželkou Vierou ďakuje Pánu Bohu za vedenie a Jeho 
prítomnosť v ich manželstve. Venuje 50 €.  

 

Ofera v nedeľu 11. 9.  bola 316,60 €. Ofera zo seniorátneho 
dňa bola odovzdaná na seniorát. Srdečne ďakujeme. 

OZNAMY 

• V kostole alebo v  kancelárii FÚ si už teraz môžete 
zakúpiť Tesnou bránou na rok 2023 (4,50 €). 

• V nedeľu 9. 10. o 16.00 h bude v  zborovej sieni 
stretnutie rodín. Ste srdečne vítaní.  

• 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 na 
pomoc ľuďom v  núdzi z  Ukrajiny je potrebné 
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 VS 6. Milodary prosíme zaslať na číslo účtu 
v tvare IBAN: SK14 1100 0000 0026 2037 0765. 
 

              


