Milodary na cirkevné ciele a iné:
sestra Darina Hložná na organ 100,- €; sestra Zuzana Kroupová na organ 50,- €; BZ
brat na organ 20,- €; BZ brat, pri životnom jubileu, na organ 30,- € a pri 20. výr. úmrtia
otca, na ogan 30,- €; BZ sestra na organ 50,- €; brat Anton Šlopek s rodinou, pri
poslednej rozlúčke s mamou Antóniou, na cirk. ciele 50,- €; sestra Silvia Mikócziová,
pri výročiach úmrtia rod. Príslušníkov, na organ 50,- €; sestra Magdaléna Hacková, pri
úmrtí syna, na organ 50,- €; sestra Alena Kanabová na cirk. ciele 50,- €; sestra Soňa
Poláková na cirk. ciele 40,- €; brat Marián Lehotský na organ 37,- €; brat Milan Obrcian
na cirk. ciele 100,- €; BZ sestra, pri životnom jubileu, prosiac o zdravie, na organ 50,€; BZ sestra na organ 15,- €; BZ sestra na organ 15,- €; V mesiaci august sme prijali na
účet milodary od 22 darcov vo výške 1 171,28 €.
Ofera 1.9.2019 na službách Božích v Žiline bola 258,34 € a v Čadci 26,- €.
Dnešná účelová ofera je na Svetový luteránsky zväz. Ofera slúži na uhradenie
povinného členského príspevku v SLZ. SLZ je spoločenstvom národných
a regionálnych luteránskych cirkví so sídlom v Ženeve. Bol založený v Lunde v roku
1947 s cieľom koordinovať činnosť luteránskych cirkví vo svete. V SLZ je v súčasnosti
vyše 74 mil. evanjelikov zo 145 členských cirkví v 98 krajinách sveta. K zakladajúcim
členom SVZ patrí aj ECAV na Slovensku. SLZ vystupuje v mene svojich členských cirkví
v oblastiach spoločného záujmu, napr. v oblasti ekumenických vzťahov, teológie,
humanitárnej pomoci, ľudských práv, komunikácie, ako aj misie a rozvojových aktivít.
Srdečne všetkým ochotným darcom ďakujeme.
Ďakujeme všetkým, ktorí si včas uhradili cirkevný príspevok (CP - daň) za rok 2019.
CP (spolu s oferami a milodarmi) je jediným zdrojom príjmov pokrývajúcich náklady
spojené s aktivitami a prevádzkou cirkevného zboru (CZ), opravami a údržbou
zborových budov a areálu.
Zaplatiť si CP je povinnosťou každého pokrsteného člena cirkevného zboru vo výške
10,- € na osobu a rok. CP môžete zaplatiť v hotovosti na fare alebo na účet SK63 0900
0000 0000 7650 9268 VS: 222. Do správy pre prijímateľa uveďte svoju adresu a mená
osôb, za ktorých CP uhrádzate.
Možnosti finančnej podpory pracovníkov a projekty CZ:
Účet cirkevného zboru: IBAN: SK63 0900 0000 0000 7650 9268

Jela Zvaríková – pracovník na FÚ–VS: 444

Marián Lajda – pracovník s dorast. a mládežou – VS: 777

Podpora evanjelickej materskej školy v Žiline – VS: 111

Oprava organu v evanjelickom kostole v Žiline – VS: 555
Modlitebné stretnutia: v stredu o 6:00 hod. na FÚ, v stredu pred biblickou o 16:30
hod. v zb. sieni, v nedeľu po večerných sl. Božích o 19:00 hod. na FÚ.

Modlíme sa tiež za:

požehnaný priebeh školského roku pre žiakov, študentov a pedagógov

dobrú adaptáciu nových detí nastúpujúcich do EMŠ (www.emszilina.sk)

vyriešenie situácie ohľadom Evanjelického Posla a Tranoscia

duchovnú obnovu (revitalizáciu) cirkevného zboru

ochotných darcov na oprava organu

službu kaplánov, farárov, seniorov a biskupov ECAV

voľby biskupa VD ECAV, ktoré sa uskutočnia v jeseni 2019

požehnané ekumenické vzťahy v Žiline a na Slovensku

vedenie mesta Žilina, Čadca, Rajec a VUC, za vládu SR - 1Tim 2,1-3

misijnú prácu na Kysuciach (Čadca a Kysucké Nové Mesto) a za Bytčicu

Pozdrav - Informačný list
cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi a. v. Žilina
Tel: 041-562 562 7 www.ecavza.sk ecavza@ecavza.sk
Verš na rok 2019: „Len jedno je potrebné“ L 10, 42a
Slovo roka 2019: JEDNO
Heslo CZ: „V službe evanjelia (F 2, 22), spojení láskou Kristovou (2K 5,14a)“
Poslanie CZ: „Poslaním cirkevného zboru je šíriť evanjelium Ježiša Krista (Mt
28, 19-20) s láskou k Bohu a ľuďom (Mt 22, 36-40), žiť v milujúcom spoločenstve
(Sk 4, 32; Sk 2, 42-47; 2K 5, 14a), rásť vo viere (Ef 4, 11-16) a slúžiť darmi v moci
Ducha Svätého (1K 12-14; R 12, 6-8; Ef 4, 11) na všeobecný úžitok (1K 12,7).“
DNES – Služby Božie 8. 9. 2019 – 12. nedeľa po Svätej Trojici
Téma:
Búrka na mori
Evanjelium:
Mk 4, 35-41
Kázňový text ráno:
Mk 4, 35-41: „35V ten istý deň, keď sa zvečerilo,

povedal: Prejdime na druhú stranu! 36I opustili zástup a vzali Ho so sebou tak,
ako bol na lodi; aj iné lode boli s Ním. 37Vtedy strhla sa veľká povíchrica a vlny
sa valili do lode, že sa už napĺňala. 38On však spal v tyle lode na hlavnici.
Zobudili Ho, volajúc: Nedbáš, Majstre, že hynieme? 39A On, prebudiac sa,
pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal víchor a nastalo veľké
utíšenie. 40Potom im povedal: Čo sa tak strachujete? Ako to, že nemáte
viery?41I báli sa veľkou bázňou a hovorili medzi sebou: Kto je to, že Ho aj vietor,
aj more poslúchajú?“
Piesne ráno:
193, 201, 627, A75
Kázňový text večer:
2M 34, 28-29: “28A bol tam s Hospodinom štyridsať dní
a štyridsať nocí; chlieb nejedol ani vodu nepil; vtedy napísal na dosky slová
zmluvy, desať prikázaní. 29Keď Mojžiš zostupoval z hory Sinaj, dve dosky
svedectva boli v jeho rukách, ale Mojžiš nevedel, že pokožka jeho tváre žiari, keďže
hovoril s Hospodinom.”
Piesne večer:
646, 315, 411, A51
09:00 Žilina – služby Božie s požehnaním žiakov, študentov a pedagógov, Olinka
Kaňuchová
09:30 Rajec – sl. Božie s požehnaním žiakov, študentov a pedagógov Daniel Duraj
18:00 Žilina –sl. Božie s požehnaním žiakov, študent. a pedagógov Marián Kaňuch
Požehnanie pre deti je určené pre všetky deti (aj bábätká). Koná sa pravidelne (aj
počas prázdnin) na ranných službách Božích počas druhej piesne.
 Biblická hodina - streda 11.9.2019 o 17:00 hod. v zborovej sieni.
 Dorast – piatok 13.9.2019 o 17:00 hod. v zborovej sieni.
 Dňa 14.9.2019 (sobota) plánujeme celodenný zborový zájazd do Českej
Republiky a to konkrétne po spomienkách na Moravských bratov. Cestou
späť sa zastavíme aj na Sliezsku, kde navštívime cirkevný zbor Sliezskej
evanjelickej cirkvi. Počet miest je limitovaný sedením v jednom autobuse. Cena
zájazdu 15,- €, uhraďte ju čím skôr na farskom úrade. Prihlásiť a zapísať sa
môžete na pripravený formulár v predsieni kostola. Odchádzame
objednaným autobusom o 7:00 hod. spred kostola.

 Mládež – sobota 14.9.2019 o 18:00 hod. v zborovej sieni.
Služby Božie 15. 9. 2019 – 13. nedeľa po Svätej Trojici
09:00 Žilina – služby Božie, Olinka Kaňuchová
09:30 Rajec – služby Božie, Jozef Havrila
11:30 Čadca – služby Božie, Olinka Kaňuchová
15:00 Bytčica – služby Božie, Olinka Kaňuchová
18:00 Žilina – večerné služby Božie s Večerou Pánovou, Marián Kaňuch
 Rodičom detí, ktoré do 1.9.2019 dovŕšia vek 12 rokov odporúčame vziať si
prihlášku na vyučovanie konfirmácie, ktorú nájdete na stolíku pred
vstupom do kostola alebo si ju môžete stiahnuť na stránke
www.ecavza.sk/dokumenty. Vypísanú prihlášku prineste na FÚ.
 Spoločné stretnutie rodičov konfirmandov 1. a 2. ročníka – streda
18.9.2019 o 16:00 hod. v zborovej sieni. Prosíme rodičov o účasť, pretože na
stretnutí zaznejú všetky podstatné a potrebné informácie ku priebehu
vyučovania. Samotné vyučovanie konfirmácie začne 4.10.2019 o 15:30 hod.
v zborovej sieni. Úvodné víkendové sústredenie konfirmandov prvého
a ročníka sa uskutoční v priebehu mesiaca október.
 MaMi klub – streda 18.9.2019 o 9:00 hod. na fare.
 Stretnutie 25+ - štvrtok 19.9.2019 o 17:00 hod. v zborovej sieni.
 Raňajky pre mužov – sobota 21.9.2019 o 7:00 hod. v zborovej sieni.
 Večer pre ženy – štvrtok 26.9.2019 o 17:00 hod. v zborovej sieni.
 Zborová brigáda – sobota 28.9.2019 o 9:00 hod. Prosíme o vašu účasť.
 V nedeľu 29.9.2019 po dopoludňajších službách Božích v Žiline sa
v zborovej sieni uskutoční krátke, praktické vyučovanie čítania Biblie
pomocou metódy Lectio Divina. Srdečne pozývame.
 Zborový farár ako senior TUS sa zúčastní dopoludňajších služieb Božích v CZ
Košeca 8.9.2019 a 15.9.2019 v CZ Príbovce, kde sa zúčastní posviacky organu
po jeho rozsiahlej rekonštrukcii. Brat farár Jozef Havrila sa 8.9.2019 zúčastni
služieb Božích v Lazoch pod Makytou.
 ...modlite sa jeden za druhého. Veľa zmôže účinna modlitba
spravodlivého. Jk. 5, 16
Osobna modlitba za potreby kazdeho z nas je neoddeliteľnou sucasťou
spolocenstva. Apostolovia vo svojich listoch pripomínali, ake je dolezite modliť
sa navzajom jeden za druheho. Aj v nasom zbore chceme vytvoriť priestor pre
takyto druh modlitby. Chceme vam sluziť a modliť sa s vami. Mozes prísť k
modlitbam, ak prezívas bolesť, trapenie, suzuje Ta choroba, ak sa chces modliť
za svojich blízkych v rodine, v praci, v skole, v okolí, ak Ta caka nejake
rozhodnutie a nevies, ktorou cestou sa vybrať, alebo ak chces vyjadriť svoju
vďacnosť Panu Bohu, alebo mas cokoľvek ine, za co sa chces modliť. Príď.
Každú nedeľu po skončení dopoludňajších služieb Božích chceme
poskytnuť priestor pre kazdeho z vas na taketo modlitby. Budeme sa modliť
na chore nasho kostola. Veď kde sa dvaja alebo traja stretnu v Jezisovom mene,
tam je mocny Boh medzi nimi.
 Chrámová služba: dnes 8.9.2019 rod. Gondžárová, dňa 15.9.2019 brat Stanko
Lajda a dňa 22.9.2019 sestra Janka Novotná.

 Kazuálie (krsty, sobáše, pohreby, konfirmácie):
Dňa 3.9.2019 sme sa v Kysuckom Novom Meste rozlúčili so sestrou Antóniou
Šlopkovou (*1924) a dňa 5.9.2019 sme sa v Mojšovej Lúčke rozlúčili s bratom
Milanom Huckom (*1957).
Dňa 7.9.2019 vstúpili do manželstva snúbenci Dušan Tichý a Veronika
Ďurošková.
 Milí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o finančnú podporu na
opravu nášho organu v Žiline. Zborový konvent na svojom zasadnutí dňa
10.2.2019 schválil zámer rozsiahlej opravy organu, ktorý je po 70-tich rokoch
prevádzky v havarijnom stave. Nakoľko si táto oprava, podľa vypracovaných
cenových ponúk, vyžiada investíciu v objeme cca 40 tisíc EUR, cirkevný zbor
vyhlásil zbierku na opravu organu. Veríme, že sa ako cirkevný zbor
dokážeme postaviť aj tejto výzve, opravu organu dokážeme financovať a organ
bude aj naďalej slúžiť na oslavu Pána Boha. Preto vás úctivo prosíme o
milodary, ktoré môžete zasielať na účet CZ s vyznačením účelu formou
variabilného symbolu 555 alebo odovzdať v hotovosti na fare. O výške
získaných financií vás budeme priebežne informovať. Zároveň sa môžete na
fare alebo vo vestibule pri fotografiách detailne oboznámiť s aktuálnym stavom
organu a rozsahom plánovaných opráv. Srdečne ďakujeme.
Modlitby za svet – 9.9.2019 – 15.9.2019 (36.týždeň)
Modlitebné hnutia a domy modlitby
• Modlíme sa, aby sa v Cirkvi - Kristovom tele - obnovila modlitba.
• Modlíme sa, aby bola modlitba v centre kresťanského života a spoločnej oslavy
Pána Boha.
Maroko - krajina severnej Afriky. 99% národa sú moslimovia.
• Modlíme sa za kráľa a novú nádej pre Marocký ľud.
• Chválime Pána Boha za kresťanskú cirkev v Maroku, za krajanov v zahraničí, za
internet a satelitnú TV, cez ktorú môžu kresťania rásť vo svojej viere.
• Modlíme sa, aby cirkev, ktorá rastie ako horčičné zrno v Maroku prenikla tvrdú
pôdu ľudských sŕdc v krajine a rozrástla sa.
Mjanmarsko - napriek malým krokom k demokracii v krajine, sú kresťania stále
prenasledovaní.
• Modlíme sa za zmierenie a zjednotenie vzťahov medzi kresťanmi.
• Modlíme sa rast kresťanskej cirkvi v krajine, kde prevláda budhizmus a rôzne
iné náboženské menšiny.
 Vyučovanie náboženstva v školskom roku 2019/2020:
ZŠ Lichardova – utorok 12:45 hod. 1. stupeň a 13:45 hod. 2. st., ZŠ Lietava –
utorok 13:10 hod., ZŠ Rajec – utorok 13:45 hod., ZŠ Bytčica – streda 11:50
hod., ZŠ Jarná – streda 12:45 hod., ZŠ Gaštanová – streda 13:45 hod., GVARZA
– streda 13:45 hod., ZŠ Višňové – štvrtok 12:25 hod., ZŠ Gbeľany – štvrtok
12:25 hod., ZŠ Rudina – štvrtok 13:40 hod., ZŠ Karpatská – štvrtok 13:45 hod.,
ZŠ Hájik – štvrtok 14:00 hod., GVOZA – piatok 7:00 hod., ZŠ Horný Vadičov –
piatok 9:55 hod., ZŠ Martinská – piatok 12:45 hod., ZŠ Závodie – piatok 13:55
hod., ZŠ sv. Gorazda – piatok 14:00 hod.,

