
 SPRAVODAJ 
         Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Martin 
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MODLITBA V RODINE – RODINA V MODLITBE 

PRIVÍTANIE  

PREDSPEV 
Ó Ježiši, Tvoje narodenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa k 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. 374 Keď zasvitnú ranné zore (Požehnanie detí) 

SLÁVA, POZDRAV,  KOLEKTA 

ŽALM 105, 1 – 8 

PIESEŇ Č. 558 Bože, Otče všetkých ľudí 

EVANJELIUM Ján 2, 1 – 11 

PIESEŇ Č. 35 Boh je Boh jediný 

KÁZEŇ Ef 6, 18a 

MODLITBY, OZNAMY 

PIESEŇ Č. 229 Boh náš je láska (1. a 2. verš) 

ANTIFÓNA  
Kňaz:  Preto skláňam kolená pred Nebeským Otcom. 
Zbor:  Po ktorom sa menuje každá rodina na nebi aj na zemi. 

KOLEKTA 

ÁRONOVSKÉ POŽEHNANIE 

PIESEŇ Č. 229 Boh náš je láska (3. a 4. verš) 
 

ŠTATISTIKA 
rok                                     2021                                                 2022                                            _ 
pokrstení             39 (24 chlapcov, 13 dievčat, 43 (22 chlapcov, 20 dievčat,                                                                                           
     2 dospelí muži)   1 dospelý  muž) 
konfirmovaní                  41 (13 chlapcov, 13 dievčat, 30 (9 chlapcov, 21 dievčat) 
     (8 mužov a 7 žien) 
sobášení                          16 (4 ev. a 12 zmiešaných) 12 (6 ev. a 6 zmiešaných, 1 sobáš bez čísla) 
požehnanie manželstva  2     1 
pochovaní                       53 (27 mužov a 26 žien)  52 (20 mužov, 32 žien) 
          6× uloženie urny, 5× pohreb bez čísla 
          Spolu 63 záznamov v Matrike pochovaných. 
 

 
 

„V každom čase všetkých 
modlitieb 

a prosieb modlievajte sa 
v duchu.“ 

Ef 6, 18a 
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 PROGRAM TÝŽDŇA 
Nedeľa [15.01.]   

  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/ 
14.00 SB na Bystričke 

Pondelok [16.01.] 

 13.00 do 16.30 h výučba klavíra 
 17.30  Box YMCA /MT COACH/  
 17.30 Abstinenti /KM/ 
 18.30 Futbal YMCA na ZŠ  
   A. Bernoláka, Martin 
 19.00 Modlitby /ZBS/ 

Streda [18.01.] 

 17.30 Spevokol /ZBS/ 

Štvrtok [19.01.] 

  17.00  Biblická hodina  
              Čítanie a štúdium listu Filipským 

Piatok [20.01.]   

14.15 Stretnutie konfirmandov 1. a 2. 
ročníka /BŠ/ 

15.30 Detský spevokol /aula BŠ/ 
17.30 Stretnutie mládeže  

Nedeľa [22.01.]   

  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/ 
12.00 Stretnutie rodinného 

spoločenstva /ZBS/ 
 

           

     

 
 
 
 
 

ZBS-zborová sieň; KM-Klub mladých; 
VP-Večera Pánova; SB – služby Božie; 
BŠ – Biblická škola; GYM – budova 
starého gymnázia  

MILODARY  
• Pri platení cirkevného príspevku na rok 2023 venuje 

bohuznáma rodina na cirkevné ciele 20 €.  
 

Ofera v piatok 6. 1. bola 470,60 €, cez terminál  30 €. Ofera 
minulú nedeľu 8. 1. bola 452,40 €, cez terminál 36 €. 
Srdečne ďakujeme.  
 
OZNAMY  
• Srdečne vás pozývame na evanjelizáciu Pre Teba, ktorú 

budeme naživo premietať v aule Biblickej školy – tešíme sa 
na stretnutie s vami každý večer v termíne 21. - 25. 
januára o 18.00 h. Príďte načerpať duchovnej sily a 
pozvite svojich priateľov, ktorí potrebujú počuť dobrú 
správu.  

• Dňa 22. januára, po doobedných službách Božích, sa 
uskutoční ďalšie stretnutie rodinného spoločenstva 
o 12.00 h v zborovej sieni s témou: „Život na dlani“ 
(manželia Brunckovci). Začneme spoločným „batôžkovým“ 
obedom, teda každý si prinesie, čo má rád. Potom budeme 
pokračovať duchovným aj zábavným programom pre 
veľkých aj malých. Srdečne pozývame.  

• Pripravujeme konfirmáciu dospelých. V prípade záujmu 
kontaktujte kanceláriu farského úradu najneskôr do 
konca februára. 

• Dňa 5. februára sa uskutoční karneval detskej besiedky. 
Srdečne pozývame všetky deti. Zabezpečený bude pitný 
režim a občerstvenie. Potešíme sa aj koláčikom. Téma 
karnevalu je: „Stvorenie sveta“. Berte to ako inšpiráciu pri 
výrobe/výbere masky. :)  

• 10. februára o 17.00 h sa uskutoční Turčianska mládež, 
na ktorej bude rečníkom brat senior Marián Kaňuch. 
Srdečne pozývame všetkých konfirmandov a 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. Číslo 
účtu cirkevného zboru v Martine v tvare IBAN:   
SK78 1100 0000 0026 2002 7203. 

• Prosíme o  podporu našej ZBOROVEJ DIAKONIE, ktorá 
pomáha starým, slabým a chorým ľuďom a ich rodinám 
nielen v  posledných chvíľach života.   

• Ochotným darcom ďakujeme za finančnú podporu, ktorú môžete 
posielať na číslo účtu v tvare:  
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2037 0765. Pri platbe realizovanej 
cez Internet banking (IB) je potrebné uviesť  variabilný symbol 6. 

 

                         
 


