
 SPRAVODAJ 
         Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Martin 

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

16. nedeľa po Svätej Trojici                   02. 10.  2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
   

ŽIVOTODARNÁ NÁVŠTEVA 

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. 188 Bože, Otče večnosti (počas piesne: požehnanie detí)   

Sláva, pozdrav, kolekta  

Žalm 68, 5 – 7, 20 – 21 

Pieseň č. 507 Čo môj Boh chce, to sa vždy staň 

Kázeň L 7, 11 – 17 

Pieseň č. 604  Vezmi chlieb 

Spoveď, Večera Pánova 

Modlitby, oznamy 

Áronovské požehnanie 

Pieseň č. 635 Pánovi znej spev našej chvály 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILODARY 
• Syn s rodinou si s láskou spomína na mamu Oľgu Zbyvateľovú pri 15. výročí jej 

odchodu do večnosti. Venuje 30 € na potreby cirkevného zboru. 
• Pri 15. výročí úmrtia Gabiky Horičkovej s láskou spomína dcéra Martina a syn Roman 

a venujú 70 €.  
• Pri príležitosti nedožitých 91. narodenín Stanislava Felcana si s láskou a úctou 

spomínajú manželka a synovia s rodinami. Cirkevného zboru venujú 30 €.  
• Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje na potreby cirkevného 

zboru 10 €.  
 

 

 

 

 
„Potom na druhý deň išiel do mesta Naimu, a šli s Ním učeníci a veľký zástup.  

Keď sa priblížili k mestskej bráne, ajhľa, práve vynášali mŕtveho, jediného syna 
matky, a tá bola vdova; početný zástup mesta šiel s ňou.  Keď ju Pán uzrel, 

zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač!  Potom pristúpil, dotkol sa már, a tí, 
čo ich niesli, zastali. A riekol: Mládenec, hovorím ti, vstaň! I posadil sa mŕtvy a 
začal rozprávať. A dal ho jeho matke. Tu sa zmocnila všetkých bázeň a velebili 

Boha hovoriac: Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. A 
rozniesla sa zvesť o Ňom po celom Judsku a po celom okolí.“  

L 7, 11 – 17 
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  PROGRAM TÝŽDŇA 

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 

Pondelok [03. 10.]  

 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 

Streda [05. 10.]  

 14.00 Ručné práce /ZBS/  
   17.30 Spevokol dospelých /ZBS/ 

Štvrtok [06. 10.]  

 10.00 SB v MEDIK M 
 13.00 Výučba klavíra ZUŠ /KM/  
 17.00 Biblická hodina /ZBS) 
  1. List Jána 

Piatok [07. 10.]  

 14.15 Stretnutie konfirmandov 
1. ročníka /BŠ/  

 14.15 Stretnutie konfirmandov 
2. ročníka /BŠ/ 

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

Nedeľa [09. 10.]  

 7.00 Raňajky mužov    
  8.30 Ranné SB   
    9.30 Modlitby /KM/ 
 10.00 Rodinné SB  
 10.00 Detská besiedka 
  11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ 
 16.00  Stretnutie rodín /ZBS/ 
 
    
 
 
 
 

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

Ofera bola minulú nedeľu vo výške  344,60 €. Srdečne 
ďakujeme. 

OZNAMY 

• V nedeľu 9. 10. 2022 bude nedeľa pre rodinu – ráno sa 
stretneme na hlavných – rodinných službách Božích 
o 10.00 h, ktoré pripravujeme v spolupráci s  ESŠ 
Martin a poobede o 16.00 h sa v zborovej sieni 
uskutoční stretnutie rodín. Srdečne pozývame.   

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

• Poďakovanie za úrody zeme sa uskutoční na 
službách Božích v nedeľu 16. 10. 2022.  

• 21. 10. 2022 sa o 17.00 h uskutoční v priestoroch 
Biblickej školy stretnutie Turčianskej mládeže – 
srdečne vás pozývame. Téma: Počúvaj, ako počúval 
Ježiš (Tomáš German).  

• V dňoch 27. – 30. októbra 2022 – Are You 
connected? Víkendovka 1. a 2. ročníka konfirmačnej 
prípravy a mládeže v  Juskovej Voli – záväzné 
prihlasovanie cez link na webe www.ecavmt.sk 
v sekcii Piatková mládež.  

• 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. 
 

              

http://www.ecavmt.sk/

