
ECAV Zemianske Kostoľany – spájame evanjelikov v okrese Prievidza

Slovo na úvod

Milé sestry a milí bratia, starý rok je už minulosť a sme na začiatku nového. V tomto 
roku všetci dúfame v lepšie, pokojnejšie a menej stresujúce a bolestné chvíle. Máme 
za sebou časť veľmi ťažkého obdobia pre naše rodiny, krajinu a spoločnosť ako 
celok. Aj keď je tu nový rok, situácia nie je ani o kúsok lepšia. Momentálne sme v 
tzv. prísnom lockdowne. Naše kostoly už nie sú zatvorené dobrovoľne, ale z 
nariadenia našich autorít, naše rodiny sú opäť doma, stretávania z inými ľuďmi sú 
ešte viac obmedzené.

Rok 2021 bude pravdepodobne i naďalej plný obmedzení a rôznych zápasov. Aby 
sme čelili tejto situácii aj ako zbor a spoločenstvo v Pána Ježiša veriacich ľudí, 
chceme hľadať cesty k intenzívnejšiemu spojeniu medzi nami aj napriek prekážkam. 
Toto je prvá z nich, modlíme sa, aby sme mohli tieto pobožnosti pravidelne prinášať 
každý týždeň a spolu s nimi aj iné možnosti na stretnutie online.

Pobožnosť s oznamami na najbližšie obdobie dáva priestor aj na vaše modlitebné 
podnety či iné príležitosti. Prosíme, aby ste ich adresovali na farský úrad 
telefonicky (046/548 86 08, 0950 598 396) alebo e-mailom (fara@ecavprievidza.sk) 
vždy do piatka. Text pobožnosti s informáciami zo zboru budeme zverejňovať v 
sobotu večer spolu s nahrávkou piesní a kázne na vypočutie. 

V prípade, že by ste chceli sledovať online Služby Božie odporúčame aktivity, ktoré 
vyrábajú iné cirkevné zbory v našom senioráte ako Púchov alebo Žilina. Stačí hľadať 
na Youtube ECAV Púchov / ECAV Žilina (prípadné iné – Prešov, Vranov nad Topľou,
Bardejov, Bratislava – Legionárska a podobne. Domáce pobožnosti k nedeliam a 
sviatkom pripravuje aj odbor misie na GBÚ – zverejňované vždy na www.ecav.sk.
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Pobožnosť  - 3.1.2021 – Nedeľa po Novom roku
Piesne a kázeň v audionahrávke na www.ecavprievidza.sk – v podcaste ECAV 
Zemianke Kostoľany
V mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého!

1. Milé sestry a milí bratia! Nedeľa po Novom roku nás chce povzbudiť svojou 
zvesťou a posilniť nás na ceste v nastávajúcom roku, ktorá môže byť len z Božej 
milosti pred nami. 

Na začiatok sa pozdravme slovami, ktorú budú mottom pre náš cirkevný zbor v roku 
2021: Dobrotivý je Hospodin. On je Pevnosťou v deň súženia, pozná tých, ktorí v 
Neho dúfajú. Nahum 1, 7. Vskutku, nech si jeho dobrotu uvedomujeme každý deň 
tohto roku aj napriek ťažkostiam okolo nás. 

2. Ev. spevník č. 69:

1. Čuj naše prosby, Pane neba, zeme,
keď do nového roku vstupujeme,
nám všetkým cestu svojím svetlom 
osvieť, Duchom nás posväť.

2. Požehnaj naše práce, Bože drahý,
nech sa nám zdaria všetky dobré snahy;
z viery nech vzklíčia činy v tomto roku
na každom kroku. 

3. Modlime sa: Všemohúci Bože, naplnil si nás novým svetlom svojho Slova, ktoré 
sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Ježiš, ktorý k nám zostúpil, niesol radostnú 
zvesť pre všetkých, ktorí dúfajú, ktorí majú nádej po zmene, po bezpečí, po večnosti, 
milosti a odpustení. Smeroval nás na teba Trojjediný Bože, ako zdroj všetkej nádeje 
pre náš život. A my sme uverili. Daj prosíme, aby svetlo našej viery svietilo vo 
všetkom, čo budeme robiť, pre Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý žije a panuje s Tebou 
a Duchom Svätým, od vekov až na veky. Amen.

4. Epištola - List Efezským 1, 3 – 14: 3 Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša
Krista,  ktorý  nás  v  nebeských  veciach  požehnal  v  Kristovi  Ježišovi  všetkým
duchovným požehnaním. 4 Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby
sme boli svätí a bez úhony pred Ním, 5 keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej
vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista 6 a zvelebovať slávu Jeho milosti,
ktorou  nás  omilostil  v  Milovanom. 7 V  Ňom  máme  vykúpenie  skrze  Jeho  krv,
odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti, 8 v ktorej nás bohato zahrnul
všetkou múdrosťou a rozumnosťou, 9 zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej
blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom 10 na uplatnenie plnosti časov: totiž v Kristovi
ako v Hlave zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi; 11  (zjednotiť) v Ňom,
v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia Toho, ktorý koná
všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, 12 aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí
sme  už  predtým skladali  nádej  v  Kristovi. 13 V Ňom aj  vy,  keď ste  počuli  slovo
pravdy  -  evanjelium  o  svojej  spáse  -  a  uverili  ste  v  Neho,  boli  ste  spečatení
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zasľúbeným Duchom Svätým, 14 ktorý je závdavkom nášho dedičstva,  aby sme ako
Jeho vlastní boli vykúpení na chválu Jeho slávy. 

5. Evanjelium – Evanjelium podľa Jána
1, 10 – 18:  10 Bolo vo svete a svet Ním
povstal,  ale  svet  Ho  nepoznal. 11 Do
svojho vlastného prišiel,  a  Jeho vlastní
Ho neprijali. 12 Ale tým, čo Ho prijali,
dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo
veria  v  Jeho  meno, 13 ktorí  boli
splodení  nie  z  krvi,  ani  z  telesnej
žiadosti,  ani  z  vôle  muža,  ale  z
Boha. 14 A  to  Slovo  stalo  sa  telom,
prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli
na  Jeho  slávu  ako  na  slávu
jednorodeného  od  Otca,  (bolo)  plné

milosti  a pravdy. 15 Ján svedčil  o Ňom
volajúc:  Toto  je  Ten,  o  ktorom  som
povedal: Ten, ktorý prichádza po mne, je
predo  mnou,  pretože  bol  skôr  ako
ja. 16 Z Jeho plnosti  sme zaiste  všetci
prijali, a to milosť nad milosť. 17 Lebo
zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť
a  pravda  stala  sa  skrze  Ježiša
Krista. 18 Boha  nikto  nikdy  nevidel;
jednorodený  Syn  Boží,  ktorý  je  v  lone
Otcovom,  ten  (Ho)  známym  učinil.
Amen.

Slovo nášho Boha zostáva naveky.

6. Biblické zamyslenie

Text Písma – Jeremiáš 31, 7 – 14: 7 Lebo takto vraví Hospodin: Radostne jasajte nad
Jákobom, plesajte nad popredným národom; hlásajte, oslavujte a vravte:  Hospodin
zachránil  svoj  ľud, zvyšok  Izraela. 8 Hľa,  privediem  ich  zo  severnej  krajiny  a
zhromaždím ich od končín zeme, medzi  nimi slepých i  chromých, tehotné spolu s
rodičkami;  navrátia sa sem ako veľký zbor. 9 Prídu s plačom, no privediem ich s
útechou. Privediem ich k vodným tokom po rovnej ceste, na ktorej sa nepotknú,
lebo  som  otcom  Izraela  a  Efrajim  je  môj  prvorodený.  10 Národy,  čujte  slovo
Hospodinovo; zvestujte na ďalekých ostrovoch a vravte: Ten, ktorý rozptýlil Izrael,
zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo. 11 Pretože Hospodin vykúpil
Jákoba a vymenil ho z ruky silnejšieho, než je on. 12 Prídu a jasať budú na výšine
Siona, pohrnú sa k dobrodeniu Hospodinovmu: k obiliu, muštu i oleju, k mláďatám
oviec  a  dobytka.  Ich  duša  bude  ako  zavlažená  záhrada  a  nebudú  viac
chradnúť. 13 Vtedy sa bude panna tešiť  v kole i  mládenci  a starci  vospolok.  Na
radosť obrátim ich smútok a poteším i rozveselím ich po žiali. 14 Uhostím srdce
kňazov hojnosťou a ľud môj nasýti sa mojím dobrodením - znie výrok Hospodinov.
Amen.

Milé sestry a bratia, niekedy sa môžeme pýtať, čo my máme vôbec spoločné s 
biblickým Izraelom, keď chcem proroctvá o ňom vzťahovať na seba? Jedno také 
proroctvo znie aj v 31. kapitole u Jeremiáša. Skrze Ježiša Krista, toho narodeného 
Božieho Syna, ktorého príchod počas Vianoc oslavujeme, skrze Neho sme aj my 
Božím ľudom, keď v Neho veríme. Jeho dielu sa priznávame svojim vyznaním. Keď 
teda prorok hovorí večné pravdy o vzťahu Pána Boha a jeho ľudu, smelo sa k 
poslucháčom pridajme a pozorne počúvajme. 
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Druhým dôvodom prečo je to tak, prečo si proroctvá o Izraeli môžeme brať za svoje, 
je fakt, že Písmo aj v nich vyjadruje večné pravdy o Božom charaktere. Naša 
kresťanská viera je dôverou tomu istému jednému Pánu Bohu, ktorému veril ľud 
starozmluvných časov, ktorý sa zjavil v Ježišovi Kristovi a ukázal tak seba svetu. Ako
píše evanjelista Ján - kto videl Syna, videl Otca. 

Proroctvo z 31. kapitoly je súčasťou väčšieho celku dobrých správ pre ľud, ktorý sa 
ocitol v ťažkej kríze. Aj my sme uprostred jednej. Nech ju už vnímame akokoľvek, 
ovplyvňuje nás to. Bolo by dobré počuť čosi povzbudivé, čo nielen motivuje k 
novoročným predsavzatiam, ale dá zásadne iný pohľad na seba a situáciu, v ktorej 
sme.

Jeremiáš hovorí národom z Izraela a Judska, ktoré sa dostali do zajatia, do útlaku a 
veľkého ohrozenia vlastnej existencie. Do ich žiaľu im nakoniec znie posolstvo: 
Hospodin zachránil svoj ľud. Keď čítame jeho proroctvo pozorne, všimneme si, že 
národ tam vo vzťahu k Božiemu konaniu vystupuje skôr pasívne. Všetko to dobré pre
nich koná sám Pán Boh. Zachráni ich v deň súdu. Prorok nezamlčuje hriechy ľudu, 
ale oproti tomu vyzdvihuje, že Boh sa zmiluje a zachráni. Človek prichádzajúci za 
Hospodinom s plačom, nájde u Neho rozveselenie po žiali. 

Je teda celkom jasné, čo chce pre svoj ľud Pán Boh. Otázka teraz ale znie. Vidí to aj 
ľud? Vidíme to my? Zaujímavé je zistenie, že dobré veci, ktoré má Pán Boh pre svoj 
ľud, nie sú nijak odtrhnuté od života či reality. Dokonca nie sú len nejakými 
ideálnymi duchovnými hodnotami do večnosti. Jeremiáš celkom jasne zdôrazňuje, že 
dobrodenia Božie sa týkajú terajšieho života. 

Čo teda teraz? Ako to chápať? Pán Boh pozná potreby človeka a chce riešiť jeho 
stratenosť, jeho starosti. Dobrý život, v ktorom by sme mohli prežívať radosť, nemá 
Boh vyčlenený pre nejakú vzdialenú budúcnosť, ale skutočnú prítomnosť. Požehná, 
lebo sa jedná o Jeho ľud. Dá, lebo sú to jeho milí. Čo však od nich chce, je veriť mu. 
Nič menej si nepýta ani od nás. Veriť mu. 

Do ťažkostí sa ľud dostal, keď prestal veriť svojmu Bohu a začal veriť v ľudí. A 
jedinou cestou z ťažkostí je práve návrat k tejto dôvere. Preto nech aj pre nás znie, čo 
spomína prorok v 30. kapitole. Privediem ich, aby neslúžili tomu, kto ich utláča, ale 
svojmu Bohu, aby slúžili kráľovi Dávidovi, ktorého im pošle. A keď tu čítame o 
kráľovi Dávidovi, ktorého Boh pošle, čítame o Ježišovi Kristovi, ktorý už prišiel.

Podmienkou záchrany je vzťah k Bohu, nič viac. Nič menej. To je celé. Ľud si 
nemôže zaslúžiť nijakým spôsobom väčšiu priazeň u svojho Boha. Práve naopak, Pán
Boh túži po priazni svojho ľudu. Preto ho zachraňuje, preto ho zhromažďuje, preto ho
oslobodzuje. Aby v radostnej oslave prišiel a čerpal všetko potrebné k životu u Neho.

V evanjeliu podľa Jána je dosvedčená táto pravda slovami:  tým, čo Ho prijali, dal 
moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno,… a v liste Efezkým:  V Ňom
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máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho 
milosti…

Milí priatelia, drahá cirkev, uvedomme si, koho v našom Pánu Bohu skrze Ježiša 
Krista máme. Nie stroj na priania, ale zdroj všetkého dobrého. Dobrého, ktoré nám 
žehná a chce dať, keď nás zachráni. Je to však zásadná vec. Pán Boh tu neslúži ako 
stroj na želania alebo výherný automat. Keď ho prosíme o dobré, nemôžeme ďalej 
zostávať pri tom, čo nás od Boha vzďaľuje. Nemôžeme žiť ďalej ten náš hriechom 
poviazaní život v rôznych zajatiach a stavoch. V nich trpíme a chradneme. Záchrana 
Božieho ľudu bola v jeho návrate do domoviny. Tá domovina pre nás je spoločenstvo
s Bohom. Najvýraznejší kus Božej dobroty prišiel na svet v Ježišovi. Dáme sa ním 
zachrániť? Dáme sa ním zjednotiť? Privolať späť do našej domoviny, ktorá je v jeho 
blízkosti? 

Začínajúci rok je rok, ktorý bude vyžadovať veľa síl a dôvery. Nachádzajme tieto 
veci v dôvere Pánovi, ktorý sa stará o svojich, aj keď si to nezaslúžia, lebo je dobrý. 
Lebo jeho milosť trvá naveky. Nasledujem Jeho, slúžme Jemu a zistíme, že naše cesty
už nie sú tak hrboľaté, lebo nás aj cez hrbolce nesie na rukách dôvera Božej dobrote a
víťazstvu. Našu dušu chce aj v tých najťažších chvíľach napájať, sýtiť, rozveseliť. 
Amen.

7. Modlime sa: Drahý Hospodine, máme pred sebou v mnohom neznámu cestu a 
chceme po nej kráčať s Tvojim požehnaním. Prosíme zmiluj sa nad nami daj nám 
poznať, čo sú tie Tvoje dobré veci, ktoré potrebujeme a ktoré nám z milosti požehnáš.
Nech budujeme v tomto roku pevnejší vzťah s Tebou aj medzi nami v rodinách a 
cirkvi. Nech je vyvýšené Tvoje sväté meno. V mene Ježiš, amen.

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď 
vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť 
nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, 
ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen. 

8. Napokon spoločne vyznajme vieru v trojjediného Boha slovami Apoštolského 
vyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha 
Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a 
pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí 
na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov 
odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen 
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9. Ev. spevník č. 69:

3. Zachovaj pokoj v celom svete,
Pane, vlasť našu žehnaj, o to Ťa žiadame;
sprevádzaj cirkev svojím svätým slovom
aj v roku novom.

4. Ó Bože, láska Tvoja buď vždy s nami,
veď konať dobro nie sme schopní sami;
prispor nám viery, upevni v nás nádej
vo chvíli každej.

5. O hojnosť chleba prosíme Ťa,
Pane, na polia vylej svoje požehnanie.
Podopri, veď nás na začatej ceste,
Ježiši Kriste. 

10. Požehnaj Hospodin zo Siona! Milosť Tvoja trvá naveky. Amen.

11. OZNAMY:

30.12.2020 sme sa na bojnickom cintoríne naposledy rozlúčili s našim spolubratom 
Matejom Faškom z Bojníc, ktorý zomrel vo veku 78 rokov.

Až do odvolania budeme vyrábať na nedele a výročité sviatky online pobožnosti (text
+ audio), ktoré by mali byť zverejňované už v sobotu večer.

6.1.2021 Biblické 
štúdium

Audionahrávka v podcaste Biblické zastavenia

Sviatočné 
slovo

Audionahrávka so zamyslením k Zjaveniu Krista Pána 
mudrcom

9.1.2021 Konfirmačné 
vyučovanie 
online o 9.00 
hod.

Po prestávke v závere minulého roka, bude pokračovať 
zmenenou formou, a to prostredníctvom štúdia 
materiálov a pracovných listov a raz za 2 týždne 
formou hodinového online vyučovania. Informácie na 
www.ecavpr  i  evidza.sk   v časti Konfirmandi.

Stretnutie 
mládeže 
online o 17.00 
hod.

Stretnutia mládeže budú po novom roku pokračovať i 
naďalej online formou. Odkaz na pripojenie bude vždy 
pred začiatkom zverejnený na www.ecavprievidza.sk 

10.1.2021 Nedeľná 
pobožnosť

Na zborovej westránke a v podcaste ECAV Zemianske 
Kostoľany bude pripravená pobožnosť. Text aj audionahrávka.

16.1.2021 Stretnutie 
mužov online 
o 8.00 hod.

Stretnutia mužov, ktoré sa v roku 2020 nediali chceme 
obnoviť formou online stretnutí 1x mesačne. Odkaz na 
pripojenie bude na www.ecavprievidza.sk
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12. MODLITEBNÉ PODNETY

Modlime sa pozostalú rodinu, ktorá sa rozlúčila so svojim otcom, starým otcom, 
bratom a príbuzným Matejom Faškom.

Modlime sa zdravie, silu, nádej a požehnanie pracovníkov Bojnickej nemocnice a 
všetkých, ktorí v našom regióne slúžia ľuďom vyžadujúcim zdravotnú alebo sociálnu 
opateru.

Modlime sa za rodiny, ktoré sú v karanténe, sú choré na COVID-19 alebo sa nemôžu 
stretnúť so svojimi blízkymi v nemocniciach.

Modlime sa tých, ktorí sú trpia pre odklad zdravotnej starostlivosti v neocniciach. 
Modlime sa za osamelých a smutných.

Modlime sa za našich predstavných, za vládu, miestnu samosprávu, za všetkých, ktorí
svojím povolaním nesú zodpovednosť za nás ostatných.

Modlime sa za vzájomný rešpekt a pochopenie medzi ľuďmi, za zlomenie hnevu, 
nenávisti a zastavenie šírenia klamstiev a lží, ktoré nepomáhajú, ale ubližujú.

Prosíme v modlitbách o ukončenie pandémie a požehnanie pri obnove po tomto 
nešťastí.

Pane, zo svoje dobroty a milosti vyslyš naše prosby. Amen.

13. MILODARY

30.12.2020 Pozostalá rodina po pohrebe Mateja Fašku venovala CZ milodar 55 €.

V prípade ak chcete službu zboru podporiť urobte tak formou milodaru prevodom na 
účet IBAN: SK91 0200 0000 0000 3643 2382. Je potrebné v poznámke pre príjemcu: 
Milodar, Vaše Meno a adresa. Alebo osobne na farskom úrade (po telefonickej 
dohode s farárom).

KONTAKTY
Farský úrad: 046/548 86 08
Emil Hankovský, námestný farár: 0950 598 396
e-mail: fara@ecavprievidza.sk
WhatsApp: 0910 672 200 (volanie a videohovor cez internet)

www.ecavprievidza.sk
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