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Verš na rok 2020: Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar! 2 Kor 9, 15
Slovo roka 2020: ŠTEDRO
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).“
Milé sestry, milí bratia,
od soboty 24. 10. 2020 vstúpili do platnosti nové epidemiologické nariadenia. Z tohto dôvodu
sa nebudú konať žiadne verejné spoločné zborové podujatia ako sú služby Božie, biblické
hodiny, stretnutia 25+, stretnutia dorastu a mládeže, Ma-Mi klubu, skupinky, či iné
stretnutia. V prípade potreby kontaktuje farsky úrad, či zborových farárov.
25. 10. 2020 – 20. nedeľa po Svätej Trojici
9:00 – Online pobožnosť, Olinka Kaňuchová
Téma: (Ne)premárnená príležitosť
Evanjelium: Mt 22, 1-14
Kázňový text: Mt 22, 8-10: „8 Potom povedal sluhom: Svadba je pripravená, ale pozvaní
neboli jej hodní; 9 preto choďte na rázcestia a koho len nájdete, zavolajte na svadbu! 10 A
sluhovia vyšli na cesty a pozháňali všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. I naplnila sa
svadobná sieň hodovníkmi. “
Dnešnú pobožnosť z nášho kostola si môžete pozrieť od 9:00 hod. na našom YouTube kanáli
(odkaz nájdete aj na webovej stránke ECAV ZA) a na Facebooku cirkevného zboru. Radi
budeme prinášať do domácností, ktoré nemajú internetové pripojenie, Informačné listy
a domáce pobožnosti v papierovej forme. Prosíme, aby ste svoj záujem nahlásili na farský
úrad. Krsty, sobáše a pohreby sa budú vykonávať podľa platných hygienických usmernení.
Prosíme, sledujte naše informačné kanály: Informačný list, Facebook a ECAV ZA, kde budeme
priebežne aktualizovať oznamy. Farský úrad bude k dispozícii v pracovných dňoch od 9:00 12:00 hod. Povzbudzujeme Vás k modlitbám, online stretnutiam a k hľadaniu ďalších
kreatívnych spôsobov, aby sme zostali vo vzájomne blízkom vzťahu. Povzbudzujeme k
vykonávaniu domácich pobožností, ktorých program môžete nájsť na ECAV.
 Detská besiedka online – nedeľa 25.10.2020 o 10:00 hod. cez aplikáciu ZOOM.
 Online stretnutie rodičov konfirmandov, ktorých deti mali mať konfirmáciu 31.10.2020 sa
uskutoční v stredu 28.10.2020 o 16:00 hod. cez aplikáciu ZOOM.
 Online modlitby cirkevného zboru – streda 28.10.2020 o 18:00 hod. cez ZOOM.
 Stretnutie 25+ online - štvrtok 5.11.2020 o 17:00 hod. cez aplikáciu ZOOM.
 Mládež online – piatok 6.11.2020 o 18:00 hod. cez aplikáciu ZOOM.
 Konfirmačné vyučovanie (KOD) online – piatok 13.11.2020 o 15:30 hod. cez ZOOM.
 Na YouTube kanáli nášho CZ si môžete pozrieť videá z nášho CZ. Na Facebooku ECAV
s vami a na YouTube kanáli ECAV sú video zamyslenia s piesňou z Ev. spevníka.
 Program verejnoprávnych médií s evanjelickými službami Božími a pobožnosťami:
 25.10. o 9:05 hod. Rádio Slovensko - Prenos služieb Božích z CZ ECAV Nemcovce;
Piesne: 189, 457, 202, 496, A 56
 31.10. o 10:00 hod. Jednotka – Priamy prenos slávnostných služieb Božích pri
príležitosti 500. výročia od 1. prečítania 95 výpovedí Dr. Martina Luthera na Slovensku
(Ev. kostol v Ľubici, kazateľ Peter Mihoč, biskup VD)

 31.10. o 16:00 hod. Rádio Regina – prenos služieb Božích pri príležitosti Pamiatky
Reformácie (Aula EBF UK, kazateľ Ivan Eľko, generálny biskup)
 Ďalšie online prenosy z rôznych cirkevných zborov nájdete na: ECAV ONLINE PRENOSY.
 Cirkevný zbor hľadá záujemcov, ktorí by slúžili v cirkevnom zbore vo funkcii kostolníka.
Záujemcovia nech sa hlásia na farskom úrade, kde im bude poskytnutá aj náplň práce
kostolníka. Funkcia je uvoľnená od 1. 10. 2020.
 Kazuálie (krsty, sobáše, pohreby, konfirmácie):
Dňa 21.10.2020 sme sa na st. cintoríne rozlúčili s bratom Milanom Obrcianom (*1943).
 Milodary: pozostalá rodina pri rozlúčke s Daliborom Tichým, na cirk. ciele 200,- €; rodina
pri spomienke na rodičov zosnulého Dalibora Tichého – Emílie a Jána Tichých, na cirk. ciele
20,- €; pri sobáši Evy Manišovej a Romana Šošku venujú manželia na c. c. 100,- €; BZ brat na
cirk. ciele 30,- €; manželka s dcérou, pri poslednej rozlúčke s Milanom Obrcianom, na cirk.
ciele 50,- €; BZ manželia pri 60. výr. sobáša ďakujú za Božie vedenie a požehnanie a do
ďalších rokov prosia o doterajšiu milosť pre celú rodinu, na cirk. ciele 100,- €, na EMŠ 40,€, na prac. FÚ 30,- € a na prac. s mládežou 30,- €; BZ sestra pri nedožitých 97 narodeninách
manžela, na cirk. ciele 100,- €; BZ rodina na cirk. ciele 48,- €;
 Možnosti finančnej podpory pracovníkov a projekty CZ: Jela Zvaríková – pracovník FÚ
– VS: 444; Marián Lajda – pracovník s dorastom a mládežou – VS: 777; podpora evanjelickej
materskej školy v Žiline – VS: 111. Povzbudzujeme vás k finančnému darcovstvu pre
potreby zboru. Svoje milodary môžete zasielať na účet
cirkevného zboru. Na svojom účte si môžete zriadiť trvalý príkaz
alebo využiť QR platbu. Účet cirkevného zboru: IBAN: SK63
0900 0000 0000 7650 9268. Ďakujeme všetkým, ktorí si včas
uhradili cirkevný príspevok (CP - daň) za rok 2020. CP (spolu s
oferami a milodarmi) je jediným zdrojom príjmov pokrývajúcich
náklady spojené s aktivitami a prevádzkou 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.
Modlitebné námety, za:
 spomalenie nárastu koronavírusu na Slovensku a v zahraničí, za priebeh celoplošného
testovania, za vládu a ministra zdravotníctva, za lekárov, zdravotnícky personál
a ostatných slúžiacich v prvej línií , za nešírenie hoaxov a upokojenie ľudí
 cirkev a jej pôsobenie v týchto časoch
 duchovnú obnovu (revitalizáciu) cirkevného zboru a ECAV
 vedenie mesta Žilina, Čadca, Rajec a VUC, za vládu SR - 1Tim 2, 1-3
 misijnú prácu na Kysuciach (Čadca a Kysucké Nové Mesto) a v Bytčici
Vyučovanie ev. náboženstva – Iba MŠ a prvý stupeň ZŠ: ZŠ Hájik – pondelok 13:50 hod.; ZŠ
Lietava – utorok 13:05 hod.; ZŠ Rajec – utorok 13:30 hod.; ZŠ Lichardova – utorok 12:45
hod. (1. st.) a streda 14:00 hod. (2. st.); ZŠ Višňové – streda 12:25 hod.; ZŠ Bytčica – streda
12:45 hod.; GVARZA – streda 13:45 hod.; ZŠ Gaštanová – streda 14:00 hod.; ZŠ
Teplička/Váhom – štvrtok 11:25 (1. st.) a 12:40 (2. st.); ZŠ Rudina – štvrtok 13:40 hod.; ZŠ
Karpatská – štvrtok 13:45 hod.; ZŠ Jarná – štvrtok 14:00 hod.; ZŠ Gbeľany – piatok 12:25
hod.; ZŠ Martinská – piatok 12:45 hod.; ZŠ Závodie – piatok 13:55 hod.; ZŠ Gorazda – piatok
14:00 hod.
Jubilanti CZ ECAV Žilina – Október 2020 – Čupka Vladimír; Iľanovská Eva; Vašková Jozefína;
Treskoňová Tatiana; Kosiba Rudolf – „Ale moja duša jasať bude v Hospodinovi, radovať sa
nad Jeho pomocou.“ Žalm 35,9

