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POZRITE SA, KTO PRICHÁDZA! 

Privítanie – zapálenie sviečok 

Predspev  
Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš. 
Zbor: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš. 

K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš. 
Kňaz: Duchom Svätým naplň srdcia, Bože náš. 
Zbor: Duchom Svätým naplň srdcia, Bože náš. 

K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.  
Kňaz: Tvojou láskou naplň srdcia, Bože náš. 
Zbor: Tvojou láskou naplň srdcia, Bože náš. 

K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý, k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.  

Pieseň č. 16 Otvorte brány dokorán  
(Požehnanie detí.) 
Sláva, pozdrav 
Modlitby 
Evanjelium Mt 3, 1 - 6 
Pieseň detí 4. C 
Divadielko 
Detská kázeň 
Pieseň č. 21 Púšťou sa nesie mocný hlas 
Kázeň  
Modlitba, oznamy  
Áronovské požehnanie 
Pieseň č. 11 Mnohí svätí proroci 

MILODARY 
• Pri poslednej rozlúčke s Jánom Trofimenkom († 65) si s láskou a  smútkom spomínajú 

manželka s dcérou a smútiaca rodina. Venujú 30 €.  
• Dňa 8. 12. sme na poslednú cestu vyprevadili aj našu spolusestru Lenku Jirkovskú ( † 54). 

S láskou a v žiali si na ňu spomínajú manžel Maroš, deti a smútiaca rodina. 
Pozostalým rodinám  vyjadrujeme úprimnú sústrasť.  

• Pri 30. výročí úmrtia nášho brata kurátora Pavla Štefanidesa z Dražkoviec si s láskou 
spomínajú dcéra a syn s rodinami. Venujú 50 €.  

• Rodičia a starí rodičia venujú na potreby cirkevného zboru pri príležitosti krstu Filipa Maňku 
1 000 €.  

• Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku venuje na potreby cirkevného zboru 10 €.   

 Ofera  bola  minulú  nedeľu   vo výške 355,80 €. Ofera prijatá cez platobný terminál bola vo výške 
142 €. Srdečne ďakujeme. 

 

Pieseň detí 

/:Pozri, Boh sám prišiel k nám, 
pozri Boh sám prišiel k nám,  
pozri Boh sám prišiel k nám, Imanuel.:/ 

Ty si to dieťa dané nám,  
Ty si ten Boží Syn pre nás,  
predivný Radca a Kráľ,  
všemocný Boh. 

Ty si to dieťa dané nám,  
Ty si ten Boží Syn pre nás,  
Spasiteľ lásky Mesiáš,  
Imanuel. 
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  PROGRAM TÝŽDŇA 
Nedeľa [11. 12.]   
3. adventná nedeľa 

 7.00 Raňajky mužov /KM/ 
 8.30 Ranné SB, VP 
 9.30 Modlitby /KM/ 
 10.00 Rodinné SB, VP 
 10.00 Detská besiedka /KM/ 
   11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ 
 16.30  Adventný koncert 

zborového spevokolu /kostol/ 

Pondelok [12. 12.]  
 13.00 do 16. 30 h výučba klavíra  
 15.00  Box YMCA  
 17.30 Abstinenti /KM/ 
 18.30 Futbal YMCA na ZŠ  
  A. Bernoláka, Martin 
 19.00 Modlitby /ZBS/ 

Streda [14. 12.]  
 14.00 Ručné práce /ZBS/  
 16.00 Adventná večiereň v 

Dražkovciach 
   17.30 Spevokol dospelých /ZBS/ 

Štvrtok [15. 12.]  
 10.00 SB v MEDIK M s VP   
 14.50 do 17.30 h výučba klavíra  
 17.00 Adventná večiereň 

v Martine /ZBS/ 

Piatok [16. 12.]  
14.15 Stretnutie konfirmandov   
výzdoba stromčeka /kostol/ 
15.30 Detský spevokol /aula BŠ/ 
15.30 Ekumenická pobožnosť v 

Dražkovciach  
17.30 Vianočná mládež /ZBS/ 

Piatok [17. 12.]  
 16.00 Zdobenie medovníkov 

a výroba záložiek /ZBS/ 
Nedeľa [18. 12.]   
4. adventná nedeľa 

 8.30 Ranné SB, VP 
 9.30 Modlitby /KM/ 
 9.30 Nácvik vianočného 

programu besiedky /ZBS/ 
 10.00 Hlavné SB, VP 
 10.00 Detská besiedka /KM/ 
   11.00 SB v nemocnici /kaplnka/ 
 12.00 Stretnutie rodín /ZBS/ 
 14.00 SB na Bystričke s VP 
 18.00 Vianočný koncert-Cantica 
  

OZNAMY 
• Milí naši cirkevníci, dávame vám do pozornosti možnosť 

platby kartou. Oferu môžete zaplatiť cez platobný terminál, 
ktorý je umiestnený v chodbičke kostola.  

• Dnes o 16.30 h vás srdečne pozývame do kostola na 
Adventný koncert zborového spevokolu. Tešíme sa na vás. 

• Ďakujeme všetkým, ktorí akokokoľvek prispeli k príprave 
Turčianskej mládeže. Vďaka vašej láske a starostlivosti sme 
prežili požehnaný čas. 

• Večera Pánova bude dnes a na  4. adventnú nedeľu po 
službách Božích.  

• Prosíme všetky šikovné žienky, ktoré majú čas napiecť 
medovníčky  navyše,  aby  tak   urobili   a   priniesli  ich   do 
16. 12. do  kancelárie  farského  úradu   alebo  v  sobotu 
17. 12. o 16.00 h do zborovej siene. Deti z detskej besiedky 
ich budú zdobiť, aby sme na Štedrý večer mohli obdarovať 
veriacich pri východe z chrámu. Ďakujeme.  

• Dňa 16. 12. o  15.30 h bude Ekumenická pobožnosť 
v Dražkovciach a dňa 22. 12. o 14.00 h v DSS Ľadoveň. 

• Srdečne pozývame na stretnutie rodín na 4. adventnú 
nedeľu – 18. 12., ktoré bude po službách Božích a Večeri 
Pánovej o 12.00 h v zborovej sieni aj so spoločným obedom 
(kapustnica). Je pripravený duchovný aj zábavný program 
pre malých aj veľkých. Príďte rodinky a  pokojne aj 
jednotlivci.  

• Nácvik  vianočného  programu  besiedky  sa   uskutoční 
18. 12. o 9.30 h a 23. 12. o 15.00 h v zborovej sieni.  

• CANTICA   –   Collegium musicum   Martin  vás  v nedeľu   
18. 12. o 17.00 h pozývajú do nášho kostola na vianočný 
koncert. 

• V prípade, že máte záujem stráviť spoločný čas pri dobrom 
jedle, pití, vzájomných rozhovoroch, zábave, chválach 
a modlitbe, budeme radi, keď sa k nám pridáte osláviť 
SILVESTER 2022 a privítať NOVÝ ROK 2023. Kde? Na FARE 
v ZBOROVEJ SIENI. Prihlásiť sa môžete u nášho brata Ivana 
Huťku. Kontakty: 0940 608 397, ivo625@gmail.com. 

• Možnosť zakúpiť si: Tesnou bránou 2023 – 4,50 €, 
Tranovského ročenka 2023– 6 €, stolový kalendár na rok 
2023 – 5 €, nástenný kalendár na rok 2023 – 7 € a Smieť 
žiť pre Krista – 5 €. 

 
           


