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Č. j.:  278 / 2017                                                                                      v Žiline dňa  19.8.2017 
 

Milé sestry, milí bratia, 
 
zasielam Vám informácie ku seniorátnemu dňu Turčianskeho seniorátu (TUS), ktorý sa 
bude konať v nedeľu 10.9.2017 od 9:00 hod. na Memorandovom námestí  v Martine.  
Prosím, zverejnite ich vo svojich cirkevných zboroch. Doporučujeme, aby ste pozvali ľudí do 
Martina. Pre tých, ktorí do Martina nepôjdu, pripravte  čítané služby Božie. Navrhnutý program 
čítaných služieb Božích,  spolu s kázňou Vám zašlem v dostatočnom časovom predstihu.  
 
Program Seniorátneho dňa TUS: 
9:00-10:00  Služby Božie Memorandové námestie 
10:00-10:30 Prestávka  
10:30-11:30 Semináre 
12:00-14:00 Obed, obedňajší program a voľný čas na spoločné rozhovory 
14:00-15:30 Popoludňajší  program 
15:30-16:00 Záverečné spoločné stretnutie na Memorandovom námestí 
17:30-18:30 Opera Hrad prepevný - Ev. kostol Necpaly 

 
 

Dopoludňajší program 
9:00-10:00 služby Božie - budú sa konať na Memorandovom námestí. Všetkých farárov 
prosím, aby si doniesli luteráky a kamže. Prezliekať sa budeme v zborovej sieni na fare. V 
prípade nepriaznivého počasia sa dopoludňajšie služby Božie  budú  konať v kostole a TV 
prenos v aule Biblickej školy (BŠ). 
 
10:00-10:30 Prestávka - počas nej sa je možné občerstviť na vybraných a označených 
miestach na Memorandovom námestí (v prípade nepriaznivého počasia v triedach BŠ). Prosíme 
o pomoc s občerstvením, a to tak, že môžete zo svojich cirkevných zborov priniesť koláčiky do 
Martina a ráno ich odovzdať pri registrácií.  
 
10:30-11:30 Semináre - semináre sa konajú vo vyznačených priestoroch. Prosíme o 
disciplinovanosť a dochvíľnost.  Všetky informácie o seminároch a programe dostanete pri 
registrácií. Prosím, zverejnite informácie o programe a seminároch v cirkevnom zbore, aby 
členovia našich zborov mali všetky potrebné informácie.  
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Rozpis predpokladaných seminárov: 
1. Božia láska – východisko pre komunikáciu a medziľudské vzťahy v cirkvi – Katka  

Valčová 
2. Luther a Žalmy - Bohdan Hroboň 
3. Diskusia s prekladateľom knihy Martin  Luther od Heinz Schilling Petrom Balkom - 

Daniel Beňuch (po diskusií si bude možné túto výnimočnú knihu zakúpiť) 
4. Ako pristupovať ku čítaniu Biblie  - Adrián Kacián  
5. Manželstvo Martina a Kataríny Lutherovcov a aplikácie do dnešných vzťahov 

(seminár je aj pre nezadaných :))  - Marián a Olinka Kaňuchovci 
6. Diakonická práca v cirkevnom zbore - Lenka Taškárová 
7. Princípy kresťanskej výchovy a vzdelávania od Reformácie po súčasnosť  - Janka 

Bosáková 
8. Čo prináša smútok  a čo nám pomáha nájsť radosť zo života po strate blízkeho 

človeka? - Natália Kacianová  
9. Program pre deti  
10. Program pre dorast a mládež v spolupráci so SEM 

 
Obed, obedňajší program a voľný čas 

12:00-14:00 Obedňajšia prestávka - obed sa podáva v jedálni ESŠ (Evanjelickej spojenej 
školy). Kapacita je 250 miest na sedenie. Z toho dôvodu je nutné prestriedať sa. Prosíme, aby 
ste po jedle uvoľnili priestory pre ďalších. Dobré diskusie odporúčame najmä pri káve po 
obede, ktorá sa bude podávať v triedach BŠ/aule BŠ. 
Počas obedňajšej prestávky sa o 12:00 hod. a o 13:00 hod. koná prehliadka priestorov ESŠ. 
Stretnutie je pred vstupom do priestorov ESŠ.  
 

Popoludňajší program 
13:30-15:30 Komentovaná prehliadka Martinského národného cintorína s výkladom Jelky 
Borcovanovej. Stretneme sa pri vstupnej zelenej bráne na Memorandové námestie. 
14:00-15:00 Prednáška o histórií Turčianskeho seniorátu - Miloš Kovačka  
14:00-15:00 Spovedné rozhovory v kostole - možnosť absolvovať osobné, spovedné 
rozhovory s duchovným pastiermi TUS je ponúknutá návštevníkom seniorátneho dňa.  
14:00-15:00 Futbalový zápas ordinovaní vs neordinovaní - zápas sa uskutoční na asfaltovom 
ihrisku ZŠ Mudroňova o 14:00 hod., ktoré sa nachádza v susedstve CZ. V zápase nastúpia 
ordinovaní TUS voči neordinovaným funkcionárom CZ. Prosím sestry farárky a bratov farárov, 
aby s tým oboznámili tých funkcionárov svojich CZ, ktorí by si radi zahrali futbal.  Prosím, aby 
sa  záujemcovia o futbalový zápas z radov ordinovaných a neordinovaných prihlasovali cestou 
farských úradov u brata farára Marka Szaba do 4.9.2017. 
14:00-15:00 Divadelné predstavenie M. Luther v podaní študentov ESŠ (miesto bude včas 
oznámené) 
14:00-15:00 Koncert pre mládež vonku a tiež SEM-atrakcie ( budú k dispozícií už od 12:00 
hod.) Miesto: Školský dvor za starým Gymnáziom 
14:00-15:00 Tvorivé dielne pre deti Miesto: triedy v starom Gymnáziu 
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Záverečné stretnutie  
15:30-16:00  Záverečné spoločné stretnutie na Memorandovom námestí 
Záverečné spoločné stretnutie so spoločnými piesňami, vystúpeniami víťazov Duchovnej 
piesne, poďakovaniami, biblickým zamyslením na záver, modlitbami a požehnaním. V prípade 
nepriaznivého počasia sa stretnutie bude konať v kostole. 

 
Podvečerný program 

17:30 Opera Hrad prepevný v ev. kostole v Necpaloch  
Vstup na operu je pre všetkých zdarma. Po skončení predstavenia bude dobrovoľná zbierka na 
náklady spojené s operou. Opera trvá cca 1 hod. Parkovanie áut, prípadne autobusov budú 
organizovať dobrovoľníci z domáceho cirkevného zboru. Domáci pripravia aj krátke 
občerstvenie po skončení opery a tak budeme môcť zostať ešte vo vzájomných rozhovoroch.  
 

Ďalšie doplňujúce informácie ku seniorátnemu dňu 
Výstavy - počas celého seniorátneho dňa budeme mať k dispozícii dve výstavy, ktoré budú 
umiestnené v priestoroch ESŠ a to: Vyšívaná história reformácie Gobelín a Reformácia v 
obrazoch. 
Parkovanie účastníkov seniorátneho dňa 
Farári parkujú na parkovisku za biblickou školou Parkovacie miesta pre auta a autobusy sú 
označené na mapke, ktorú zasielame emailom (zelené šípky vyznačujú ulice, na ktorých môžu 
parkovať autá). Autobusy nech vyložia účastníkov na dvoch miestach, a to: na parkovisku pri 
bývalom dome odborov/kino Strojár a tiež na ulici pred mestským úradom v Martine 
(dohodnuté s mestskou políciou).  
Finančná zbierka počas seniorátneho dňa 
Po skončení služieb Božích bude vykonaná medzi účastníkmi seniorátneho dňa zbierka. 
Konečná vyzbieraná suma sa rozdelí na tri časti. Tretina zbierky je určená na náklady 
seniorátneho dňa (náklady seniorátu a domáceho CZ). Druhá časť zbierky na podporu 
školstva na území seniorátu a tretia časť zbierky na podporu diakonickej práce na území 
seniorátu.  
Zdravotná služba  bude označená a svoje hlavné stanovisko bude mať pri registrácii.  
Toalety môžete využívať v priestoroch biblickej školy a v priestoroch ESŠ (budova Neografie). 
 
Prihlasovanie,  registrácia, stravovanie a ďalšie organizačné pokyny 
Prosíme, aby ste z cirkevných zborov nahlásili počet účastníkov z Vášho cirkevného zboru do 
4.9.2017 najlepšie emailom na:  tus@ecav.sk  resp. +421415625627 (Seniorský úrad Žilina). 
 Na Memorandovom námestí bude umiestnený registračný stolík, kde dostanete program 
stretnutia pre účastníkov a kde odovzdáte peniaze za obed.  Pre nahlásených účastníkov 
seniorátneho dňa je pripravený obed v školskej jedálni.  Cena za obed bude zaslaná do 
cirkevných zborov, keď nám ju oznámia zo školskej jedálne. Je možné sa naobedovať aj v 
niektorej z reštaurácii v blízkom okolí. Pokúsime sa osloviť aj predajcov kresťanskej 
literatúry, aby bolo možné počas seniorátneho dňa nakúpiť kvalitnú kresťanskú literatúru.  
V týždni pred stretnutím zašleme prípadne ďalšie doplňujúce informácie. 
 
S prianím požehnaných letných dní 
                                                                                  ..............................................                                  

                                                                                                                Mgr. Marián Kaňuch v.r. 
                                                                                                            senior TUS 


