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cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi a. v. Žilina
Tel: 041-562 562 7 www.ecavza.sk ecavza@ecavza.sk
Verš na rok 2022: Nepohŕdaj dňom malých začiatkov (parafráza Zachariáš 4,10)
Slovo na rok 2022: Vykroč.
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 – 14. 8. 2022 – 9. nedeľa po Sv. Trojici
Téma:
Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj
SZ text:
Iz 53,4-5
NZ text:
Žid 12,14-15
Evanjelium:
L 2,9-14
Kázňový text ráno: Mt 5, 9: „Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi
Božími oni budú sa volať.“
Piesne ráno:
145, Oceány, 198, 576, A87
Pieseň: Oceány
Pozývaš ma do neznáma prechádzať sa po vodách. Tam ťa nájdem napriek
búrkam zvládnem stáť na hlbinách.
Na Teba Ježiš zavolám, ku Tebe svoj zrak upieram, len Tvoja náruč pokoj
dá Tvoja som a Ty si môj
Milosťou ma chrániš v búrkach s istotou ma sprevádzaš. Napriek môjmu
strachu z pádov viesť ma smieš, Ty nezlyháš
Zaveď ma na miesta bezhraničnej viery, chcem kráčať nad vodami, tam
kam ma zavoláš. Vezmi hlbšie, než sa odvažujem prosiť len v Tvojej
prítomnosti moja viera narastá.
Kázňový text večer: 1 Kor 10,13a: „Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len
ľudské. Ale Boh je verný.“
Piesne večer: 365, 548, 413, A53
Služby Božie 14. 8. 2022 – 9. nedeľa po Sv. Trojici
09:00 Žilina – služby Božie, Olinka Kaňuchová
09:30 Rajec – služby Božie, Marián Kaňuch
18:00 Žilina – večerné služby Božie, Lenka Janotková
Služby Božie 21. 8. 2022 – 10. nedeľa po Sv. Trojici: Kajúca nedeľa
09:00 Žilina – služby Božie so spoveďou, Olinka Kaňuchová
09:30 Rajec – služby Božie s večerou Pánovou, Jozef Havrila
11:30 Čadca – služby Božie, Olinka Kaňuchová

18:00 Žilina – večerné služby Božie s Večerou Pánovou - v rámci nich bude
čítaná história zničenia mesta Jeruzalem, Olinka Kaňuchová
 Dnes 14.8.2022 „Letný guláš“ v Rajci po službách Božích.
 Letný Follow Up po Kecoch pre mládež sa uskutoční dňa 15.8.2022.
Bližšie informácie nájdete na: Instagram dm_ecavza.
 Pozývame všetky mamičky s malými deťmi na Letné osvieženie posedenie s kávičkou a koláčikom v zborovej miestnosti v utorok
16.8. o 16:00 hod.. Nebude chýbať detský kútik a príjemná spoločnosť.
Tešíme sa na vás.
 Pri stole (mladí dospelí + stredná generácia) – štvrtok 18.8.2022 o 17:30
hod.
 Stretnutie žien pri Božom slove, piesňach a modlitbách štvrtok 25.8.2022
o 17:00 hod. v zborovej sieni.
 Zborový farár sa z titulu funkcie seniora TUS dňa 21.8.2022 zúčastni
posviacky zrekonštruovaného organa v CZ Turanoch.
 Začiatok školského roka spojený s mini zborovým dňom a požehnaním
detí, žiakov, študentov a pedagógov sa uskutoční na službách Božích
v nedeľu 11.9.2022. Po skončení služieb Božích v Žiline, bude pripravená
prednáška Ako rozpoznávať Boží hlas, ktorú bude mať zborový farár.
Pre deti bude pripravený špeciálny detský program Divadlo Agapé
(http://martinzak.sk/). Na záver pripravujeme spoločné občerstvenie
pre všetkých účastníkov.
 Voľby generálneho dozorcu sa v našom cirkevnom zbore uskutočnia dňa
11.9.2022 v rámci dopoludňajších služieb Božích v Žiline. Kandidátmi sú
Damankoš Marián, Gärtner Peter, Trepáč Ivan a Vinczeová Renáta.
Životopisy a program nájdete na: Životopisy a programy.
 V nedeľu 18.9.2022 sa uskutoční na Memorandovom námestí
v Martine Seniorátny deň Turčianskeho seniorátu s témou TU SOM
(2M 3,4).
Program: 9:00 hod. Služby Božie s Večerou Pánovou (Memorandové
námestie); 11:00 hod. Semináre ( cca 10 seminárov na rôzne témy) + program
pre deti: Rozprávky líšky a vlka na vlastnej koži. 12:15 hod. Obed a voľný
čas. 14:00 hod. Popoludňajší program (Muzikál: Ako prišli lastovičky
domov, Komentovaná prehliadka Martinského národného cintorína a o 15:00
hod. Futbalový zápas ordinovaní – neordinovaní). 16:15 hod. Záverečné
spoločné stretnutie v ev. kostole v Martine. K dispozícií od 12:00 hod. bude
aj nafukovací hrad a (vodný) futbal zo SEM-u. Bližšie informácie o stretnutí
a programe nájdete na: https://tus.lutheran.sk/.

 Rodičom detí, ktoré do 1.9.2022 dovŕšia 12 rokov odporúčame vziať si
prihlášku na vyučovanie konfirmácie, ktorú nájdete na stolíku pred
vstupom do kostola alebo si ju môžete stiahnuť tu: Prihláška. Vypísanú
prihlášku prineste na farský úrad.
 Ponuka: Chcete sa inšpirovať odvážnymi príbehmi kresťanov, korí verne
kráčali za Pánom Bohom? Túžite posilniť svoj duchovný život? Tak práve
pre vás dňa 15.9.2022 plánujeme uskutočniť jednodňový zborový,
autobusový zájazd na Sliezsko a Moravu. V rámci zájazdu plánujeme
navštíviť vzácne miesta spojené s misijným hnutím Moravských bratov
v Suchdole (Múzeum Moravskí bratia). Toto hnutie je jedno z najviac
inšpirujúcich misijných a modlitebných hnutí v histórii kresťanstva.
Navštívime tiež Fulnek, ktorý je spojený s pamätníkom osobnosti J. A.
Komenského (Múzeum Komenský). Zastavíme sa v Ježišovom kostole
v Poľskom Tešíne, ktorý je spojený s mimoriadnymi a inšpirujúcimi
príbehmi viery. Je to jeden z najväčších evanjelických kostolov v Strednej
Európe s kapacitou 6000 ľudí. V rámci dňa sa tiež zastavíme v jednom
cirkevnom zbore Sliezskej evanjelickej cirkvi (SCEAV). Sprevádzať nás
bude emeritný biskup SCEAV Stanislav Pietak. Prihlasovanie na zájazd
spustíme čoskoro.
 Výzva: Milé sestry, milí bratia, hľadáme ochotných bratov a sestry, ktorí
rozšíria rady technického tímu, ktorý zabezpečuje ozvučenie, video
produkciu, či online prenosy z našich zborových podujatí. Hľadáme
ľudí technike otvorených, ochotných sa učiť, mladších, či starších. Ochotní
záujemcovia nech sa nahlásia na farský úrad.
 Ponuka: Diakonický výbor ponúka nasledujúce služby pre starších
členov zboru: (1) pomoc pri vybavovaní liekov a drobného nákupu; (2)
Občasné návštevy v domácnostiach pri imobilných; (3) sprevádzanie na
prechádzkach; (4) od októbra 2022 možné stretnutia spojené s modlitbou,
zdieľaním Slova Božieho, piesňami v zborovej sieni a (5) ak máte
akékoľvek požiadavky, ktoré v rámci možností vieme urobiť, vám radi
poslúžime.
 Naša ukrajinská spolusestra Ľuda naďalej ponúka na fare zdravotné
masáže.
 Letné tábory: DM tábor: 20.–25. 8. Veľký Slavkov a KRT: 1.–4. 9. – Horský
hotel Remata.
 Chrámová služba: 14.8. rod. Beňuchová, 21.8 rod. Czelisová a 28.8 rod.
Dobrovičová.

 Kazuálie (krsty, sobáše, pohreby, konfirmácie): Dňa 7.8.2022 sme
Krstom Svätým prijali do cirkvi Hanu Škvarkovú. Dňa 10.8.2022 sme sa
na Novom cintoríne rozlúčili so sestrou Emíliou Mravíkovou (*1945)
 Milodary: Hrnčiarová Oľga na opravu strechy na fare 100 €; pri
pohrebnej rozlúčke s Emíliou Mravíkovou venujú sestry v Kristu 70 € na
kvety na oltár; Bohuznáma rodina z vďaky voči Pánu Bohu pri rodinnom
stretnutí 100 € na opravu strechy na fare; rodina pri krste Hany
Škvarkovej 170 € na c.c.
 Ofera 7.8.2022 na SB v Žiline bola 350,63 €.
 1–8.8.2022 sme prijali na účet milodary od 7 darcov vo výške 452 €.
 Prosba: Milí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o finančnú
podporu na prebiehajúcu opravu strechy na fare, ktorá je dlhodobo
v nevyhovujúcom stave. Oprava podľa cenových ponúk vyjde na cca 57
tisíc EUR, preto vás prosíme o milodary, ktoré môžete zasielať na účet CZ
s vyznačením účelu formou variabilného symbolu 567
alebo
v hotovosti na farskom úrade. Do 4.8.2022 sa vyzbieralo 28 545,01 €.
 Možnosti finančnej podpory pracovníkov a projekty
CZ: Jela Zvaríková – pracovník FÚ – VS: 444; Marián Lajda –
pracovník s dorastom a mládežou – VS: 777; Lýdia
Rajčanová – pracovník s deťmi – VS: 789; podpora
evanjelickej materskej školy v Žiline – VS: 111; projekt
strecha – VS: 567. 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 2022. CP (spolu s oferami a milodarmi) je jediným zdrojom
príjmov pokrývajúcich náklady spojené s aktivitami a prevádzkou
cirkevného zboru, opravami a údržbou zborových budov a areálu. Zaplatiť
si CP je povinnosťou každého pokrsteného člena cirkevného zboru vo
výške 20,- € 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.
Úhradu CP si môžete rozložiť aj na viacero platieb.
 Modlitebné námety: (1) Zastavenie vojny na Ukrajine (2) Za službu
utečencom z Ukrajiny, prácu s nimi na Slovensku. (3) Zastavenie šírenia
koronavírusu. (4) Prebiehajúcu opravu strechy na fare. (5) Letné podujatia
v zbore a cirkvi. (6) Voľby v samospráve, ktoré nás čakajú v jeseni 2022
a tiež za súčasnú vnútropolitickú situáciu, aby sa stabilizovala.

