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cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi a. v. Žilina 

Tel: 041-562 562 7  www.ecavza.sk  ecavza@ecavza.sk 

Heslo CZ: „V službe evanjelia (F 2, 22), spojení láskou Kristovou (2K 5,14a)“ 

Poslanie CZ: „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 – 29. 1. 2023 – 4. nedeľa po Zjavení  

Téma:                        Vyjdi von, moja milovaná 

NZ text:                     Ef 1, 15 – 19  

Evanjelium:            L 19, 1 – 10  

Kázňový text ráno:   Veľp 2, 10 – 13: „10 Môj milý sa ozval a povedal mi: Vstaň, moja milovaná, 

kráska moja, a poď! 11 Veď hľa, zima sa pominula, dážď prestal, odtiahol. 12 Kvety sa zjavujú na 

zemi, priblížil sa čas spevu a hlas hrdličky počuť v našom kraji. 13 Figovník už sfarbil svoje mladé 

plody a kvitnúci vinič rozdáva vôňu. Vstaň, moja milovaná, kráska moja, a poď! “ 

Piesne ráno:              14, 281, Ukáž, čo dokážeš ty, 393, A24 

Kázňový text večer: L 9, 28 – 36: „28 Asi o osem dní po týchto rečiach vzal so sebou Petra, Jána 

a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. 29 Keď sa modlil, premenila sa Mu tvár a odev zaskvel sa 

Mu bielobou. 30 A hľa, zhovárali sa s Ním dvaja mužovia: Mojžiš a Eliáš, 31 a zjavení v sláve, 

hovorili o Jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. 32 No Petra a tých, čo boli s Ním, 

premohol spánok, a keď sa prebudili, videli Jeho slávu a tých dvoch mužov, ktorí stáli s 

Ním. 33 Keď títo odchádzali od Neho, povedal Peter Ježišovi: Majstre, dobre nám je tu. Urobme 

tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi; nevedel totiž, čo hovorí. 34 Keď toto 

hovoril, povstal oblak a zastrel ich. A báli sa, keď vchádzali do oblaku. 35 A z oblaku zaznel hlas: 

Toto je môj vyvolený Syn; Jeho poslúchajte. 36 Keď hlas ešte znel, spozorovali, že Ježiš je sám. 

A oni zmĺkli a v tých dňoch nepovedali nikomu ani slovo o tom, čo videli.“ 

Piesne večer:       162, 445, 461, A62     

09:00 Žilina – služby Božie, Lenka Janotková 

09:30 Rajec – služby Božie, Jozef Havrila 

18:00 Žilina – večerné služby, Jozef Havrila 

Služby Božie 5. 2. 2023 – 5. nedeľa po Zjavení, Nedeľa Deviatnik 

09:00 Žilina – služby Božie s Večerou Pánovou, manželia Kaňuchovci 

09:30 Rajec – služby Božie, Lenka Janotková  

11:30 Čadca – služby Božie,  manželia Kaňuchovci  

18:00 Žilina – Spolu na chválach, manželia Janotkovci 

 Detská besiedka – nedeľa 29.1.2023 o 9:00 hod. Mladšia besiedka – Téma: Boh vedie svoj 

ľud. Staršia besiedka – Téma: Oddelený čas pre Učiteľa – modlitba.  

 MaMi klub – streda 1.2.2023 o 9:00 hod. v zborovej sieni. 

 Biblická hodina – streda 1.2.2023 o 17:00 hod. v zborovej sieni. Téma: 2M 6, 2 – 27. 

 Spevokol – streda 1.2.2023 o 18:00 hod. v zborovej sieni. 

 Pri stole pre mladých dospelých ľudí  – štvrtok 2.2.2023 o 17:30 hod. v zborovej sieni. 

 KÓD 15:30 (Konfirmácia + dorast) – piatok 3.2.2023 o 15:30 hod. v zborovej sieni. 

 Modlitebné stretnutie – piatok 3.2.2023 o 17:00 hod na fare v dolnom byte. Stretnutie je 

otvorené pre všetkých, ktorí sa chcú modliť, ako aj pre tých, ktorí chcú modlitbu prijať. Svoje 
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modlitebné podnety, osobné prosby môžete dávať aj do modlitebnej krabičky vo vestibule 

kostola, alebo ich môžete napísať na adresu: modlitbyecavza@gmail.com.  

 Mládež – piatok 3.2.2023 o 18:00 hod. v zborovej sieni. 

 Stretávanie rodín sa  koná každú 2. a 4. nedeľu v mesiaci po skončení služieb Božích. 

Program pre deti je zabezpečený. Ak máte doma školáka a chcete sa k stretávaniam pridať, 

ozvite sa (kvôli následným spoločným obedom) s. farárke Lenke Janotkovej (0918 828 370). 

Najbližšie stretnutie 29.1.2023.  

 Stretnutie žien – štvrtok 9.2.2023 o 17:00 hod. v zborovej sieni. 

 Stretnutie seniorov (65+) – štvrtok 16.2.2023 o 10:00 hod. v zborovej sieni. 

 Milé sestry a bratia, náš zborový časopis ZAčítaj sa oslovuje čitateľov z nášho 

cirkevného zboru aj mimo neho už niekoľko rokov. Je radosť slúžiť touto formou a hľadať 

nové a kreatívne spôsoby ako sa k vám, čitateľom, prihovoriť, povzbudiť vás alebo vám 

ponúknuť nové podnety na zamyslenie. Tím tvorcov a spolupracovníkov časopisu hľadá posilu. 

Hľadáme nových spolupracovníkov na pozíciu výkonný redaktor, grafik a redaktor. Tí z 

vás, ktorí by chceli slúžiť druhým práve touto formou, dajte nám o sebe vedieť prostredníctvom 

mailu zacitajsa.za@gmail.com. Na stretnutie s vami sa tešia členovia redakčnej rady: Hedwi 

Tkáčová, Katka Lábajová a Marián Kaňuch.         

 Diakonický výbor ponúka pre starších členov zboru: (1) pomoc pri vybavovaní liekov 

a drobného nákupu; (2) občasné návštevy v domácnostiach pri imobilných; (3) sprevádzanie 

na prechádzkach; (4) možné stretnutia spojené s modlitbou, zdieľaním slova Božieho, piesňami 

v zborovej sieni, (5) pomoc s nastavením mobilov, či inej audio-video techniky (6) ak máte iné 

požiadavky, ktoré v rámci možností vieme splniť, radi vám poslúžime.   

 Ukrajinská spolusestra Ľuda (0908 954 883) ponúka na fare zdravotné masáže: Prihlasovanie. 

 Na FÚ si môžete zakúpiť knihu 100 % Kristus –7,50 € a Tranovského kal. – 6 €. 

 Zboroví farári a presbyteri sa v termíne 27.–29.1.2023 zúčastnia víkendového sústredenia 

presbyterov ECAV ZA.  

 Zborový farár poslúži 29.1.2023  zvesťou slova Božieho na Chcemviac večeri, ktorý sa bude 

konať v Košiacich v ev. kostole Košice-Terasa. Z tohto podujatia sa bude vysielať aj online 

prenos na live kanáli EVS: Chcem-viac večer EVS.  

 Chrámová služba: 29.1. rod. Olszarová, 5.2. Zuzka Ševčíková a 12.2. Janko Šimko. 

 Kazuálie (krsty, sobáše, pohreby, konfirmácie):  

Dňa 22.1.22023 sme krstom svätým prijali do cirkvi Dianu Mackovčinovú. 

 Milodary:  
BZ sestra na opravu strechy 20 €; BZ sestra na c. c. 100 € a na EMŠ 50 €; rodina pri krste Diany 

Mackovčinovej, na c. c. 300 €; BZ brat na opravu strechy 200 €;   

 Ofera 22. 1. 2023 v Žiline bola 214,55 €. 

 16.–22.1.2023 sme prijali na účet milodary od 20 darcov vo výške 877 €. 

 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 
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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, mená osôb, za ktorých CP uhrádzate. 

Úhradu CP  môžete rozložiť aj na viacero platieb.  

 Vyučovanie náboženstva v školskom roku 2022/2023:  Pondelok: ZŠ Martinská 1. st. 

12:45 a 2. st. 13:45; ZŠ Hájik 13:55; Utorok: ZŠ Lietavská Lúčka 12:15; ZŠ Lietava 13:15; 

ZŠ Gorazda 13:45; ZŠ Rajec 14:00; Streda: GVOZA 7:00; ZŠ Rudina 7:45; ZŠ Fačkov 

10:35; GVARZA 13:45; ZŠ Gaštanová 14:00; ZŠ Jarná 14:00; Štvrtok: ZŠ Teplička nad 

Váhom 1. st. 11:25 a 2. st. 12:30; ZŠ Lichardova 1. st. 12:45 a 2. st. 14:00; ZŠ Gbeľany 

13:40; ZŠ Karpatská 13:45; Piatok: ZŠ Višňové 12:25; ZŠ Závodie 13:55. 

 Modlitebné námety:  
     Uctievanie a vďaky:   

 ďakujme za všetkých ľudí v našom zbore, ktorí akýmkoľvek spôsobom zvestujú evanjelium 

a vyučujú deti, mládež i starších o Bohu a Jeho láske voči nám 

 ďakujme za všetkých, ktorí slúžia piesňou, chválami a skrze texty piesní prinášajú Božie 

pravdy a povzbudenia do našich životov 

 ďakujme za naše rodiny, deti, rodičov, manželov, manželky 

Prosby: 

 za náš cirkevný zbor, aby sme boli zborom, ktorý vyhľadáva Božiu prítomnosť 

 za pokorné a láskavé srdcia každého z nás 

 za schopnosť pokoriť sa a činiť pokánie 

 za hlbšie poznanie Boha, aby sme sa neuspokojili s tým, čo o Ňom vieme, ale aby sme Ho 

viac túžili spoznávať  

 za to, aby nám Pán dal poznať, kde nás On chce ako zbor, ale aj ako jednotlivcov použiť pri 

šírení Jeho lásky a evanjelia 

 za prípravu Národného týždňa manželstva v našom zbore a v celej krajine 

 konkrétne sa v mesiaci február modlíme za manželstvá a rodiny v našom zbore 

 za zdravé vzťahy v rodinách, za vzájomnú úctu, a za to, aby sme vpustili Boha do každej 

oblasti našich rodín, manželstiev a dovolili Mu konať 

 za pokoj a mier na Ukrajine, ale i vo svete 

Modlitby za svet v roku 2023:  

1. Učeníctvo – modlime sa a žehnáme všetkým, ktorí učia druhých o Bohu, či už formálne 

v rôznych školách, kurzoch alebo neformálne formou mentoringu, priateľstva. Modlime sa 

za tých, ktorí Boha chvália piesňou, ktorí píšu texty piesní, aby sa Božia pravda hlásala 

a prebývala medzi nami aj cez tieto piesne a chvály. Modlime sa za celú Cirkev a jednotlivcov 

v nej, aby sme rástli v poznaní Boha, v láske a jednote, aby sme prinášali ovocie v Jeho 

službe. 

2. Ázia – modlime sa, aby sa ľudia v Ázii obracali ku Kristovi a osobne Ho spoznávali. 

Zdroj: Lausanne Movement a Operation Mobilisation    

Jubilanti CZ ECAV Žilina – Január 2023 – Kuhajdová Mária; Čaplovič Ján; Gavuljaková 

Alžbeta; Vaňková Ľudmila; Řezníčková Jarmila; Šefara Miroslav; Trégerová Eva; Glejtek 

Milan; Guothová Anna; Kacianová Viera; Kompišová Mária; Kosíková Eva; Leštachová Anna; 

Sušková Soňa; Čaplická Ľubica; Havrila Jozef; Babiaková Dária; Hubková Jana; Lörinc 

Drahoslav; Rosinčinová Dana; Vaszily Mikuláš  – „Ale moja duša  jasať bude v Hospodinovi,  

radovať sa nad Jeho pomocou.“      Žalm 35,9 

https://lausanne.org/pray


Slovo zborového farára (1/2023): 
Nový rok sa nám požehnane rozbehol. V Rajci sme na službách Božích 1.1. gratulovali bratovi 

farárovi Jozefovi Havrilovi k jeho 70. narodeninám. V Žiline sme po službách Božích na 

Zjavenie Krista Pána mudrcom 6.1.zasadli k spoločnému stolu, ku kapustnici. Bolo to po troch 

covidových rokoch, a preto to bolo mimoriadne vzácne a požehnané.  

Po sviatkoch sa už naplno rozbehol život cirkevného zboru.  Chcem pripomenúť popri konaní 

klasických podujatí, čo tiež nepovažujem za samozrejmé, aj viaceré mimoriadne podujatia. Na 

VMV ECAV ZA sme naplánovali aktivity, ktoré sú pred nami v roku 2023. Taktiež sme sa stretli 

a spoločne uvažovali nad možnosťou stretávania sa ľudí strednej generácie. Uvidíme, ktorým 

smerom sa posunie spoločná diskusia. Počas januára zároveň prebiehali aj prípravné stretnutia 

jednotlivých výborov, komisií, ktoré pripravujú materiály a podklady na výročný konvent. 

Na nedeľu misie 8.1. sme medzi nami privítali misionára Bevana Steina, ktorý poslúžil zvesťou 

slova Božieho. Po skončení služieb Božích Bevan pre nás pripravil zaujímavý seminár o jeho 

službe na Ukrajine. Pre potreby jeho misijnej práce sa vykonala štedrá zbierka. Zároveň sme sa 

na nedeľu misie opäť začali modliť za krajiny sveta. V Informačnom liste postupne 

zverejňujeme krátke modlitebné námety. Keď sme sa začali modliť za misiu, dotkli sme sa 

Božieho srdca a Pán sa k nám priznal. Dva týždne po sebe nás navštívili dvaja misionári, ktorí 

nás nielen pozdravili, ale nám aj pripomenuli dôležitosť misijného konania. Konkrétne na 

službách Božích 15.1. sme privítali kazateľa z Ukrajiny Alexandra Boychenka, ktorý nás 

pozdravil a po službách Božích 22.1. mal v zborovej sieni veľmi dôležitý seminár, kde rozprával 

o službe na Ukrajine.  

Spoločne sme prežívali vzácny čas na TMZJK, ktorý prebiehal v Žiline od 18.1. do 23.1. Hneď 

prvé stretnutie sa konalo v našom kostole. Bola na ňom najhojnejšia účasť v porovnaní so 

všetkými miestami v iných cirkvách. Krásnym momentom bolo aj jedno ekumenické stretnutie 

v Snežnici, kde skupina miestnych žien zorganizovala mimoriadne pekné a požehnané stretnutie. 

Podobné stretnutie sa konalo aj v Rajci. Vďaka všetkým, ktorí rozumiete dôležitosti spoločného 

stretávania sa cirkví a budovania dobrých vzťahov. Ako krásne klíčia zasiate semienka.  

Zároveň od 21.1. do 25.1. prebiehali evanjelizačné večery Pre Teba vysielané z Liptovského 

Mikuláša. Nádejam sa, že viacerí ste ich sledovali online a dúfam, že niektorí ste aj pozvali k 

sebe známych a sledovali to spoločne. 

Posledný víkend  v januári mali zboroví presbyteri spoločné sústredenie, ktoré bolo dôležitým 

momentom pre ich službu a život nášho cirkevného zboru.  

Z Božej milosti sa počas mesiaca  konalo  viacero podujatí, kde sme mohli vnímať vzájomnú 

blízkosť a tiež Božiu prítomnosť. Tým smerom sa bude  uberať aj slovo povzbudenia  pre zbor 

na rok 2023. To slovo je: Prítomný. Byť prítomný v životoch ľudí a zároveň zažívať Božiu 

prítomnosť. Viac o tom budeme hovoriť neskoršie. 

Čo je pred nami? Popri bežnom zborovom živote nás prvú februárovú nedeľu večer v kostole v 

Žiline o 18:00 hod. čaká podujatie Spolu na chválach. Od 13.–19.2. bude prebiehať Národný 

týždeň manželstva, na ktorý pripravujeme viaceré vzácne podujatia, o ktorých budeme včas 

informovať. Máme načo tešiť. Požehnanie manželov bude na službách Božích 19.2. Zboroví 

farári Olinka a Marián Kaňuchovci a sestra farárka Lenka Janotková natáčali príhovory pre 

ECAV  s vami. Všetky zamyslenia budú vysielané na Youtube kanáli ECAV s vami práve počas 

Národného týždňa  manželstva. Na konci februára, poslednú nedeľu v mesiaci (26.2.), plánujeme 

zborový konvent. Zároveň vtedy začína pôstne obdobie. 

 


