
INFORMAČNÝ LIST DO RODÍN 

Cirkevného zboru ECAV Modra-Kráľová 

„Milujúcim Božím, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro“ (2K 9, 7). 

Milí bratia a milé sestry! Pre vírus sa nemôžeme stretávať v cirkevnom zbore na 

Službách Božích v kostole a na zborových aktivitách. Aj keď fyzicky nemôžeme byť 
spolu, predsa môžeme prežívať vzájomnú blízkosť aspoň na diaľku – na modlitbách.   

Vďaka izolácii máme viac času na osobný duchovný rast a na modlitebné stíšenia. 
Pozývam Vás k modlitbám nielen za nás a za naše rodiny, ale aj za cirkevný zbor, za celú 
cirkev, za spoločnosť a svet. Ak sa stíšime v Božej prítomnosti, budeme duchovne rásť  

v poznaní Boha, ktorý nie je Bohom v izolácii, sám pre seba, ale je Bohom, ktorý je vo 
vzťahu k nám a ktorý nás miluje nielen vtedy, keď sa nám darí a sme šťastní, ale aj  

keď trpíme nejakú núdzu a sme smutní. Práve v núdzi, osamelosti a trápení môžeme 
vierou prežívať Božiu lásku ešte hlbšie a bytostnejšie, ako keď nám nič nechýba. Aj sa 
hovorí: „Keď je núdza najväčšia, pomoc Božia najbližšia.“  

Vďaka pandémii sme sa mohli každý dopracovať k pravdivejšiemu poznaniu seba, 
totiž, vlastnej bezmocnosti a smrteľnosti, že nikto z nás nemá svoj život pod kontrolou. 

Ako spievame aj v evanjelickej hymne Hrad prepevný: „Čo je naša ľudská sila? Sama 
nás nezachráni!“ Pandémia nás volá k pokore a pokániu, aby sme sa v srdciach obrátili  
k Bohu ako k prameňu a zdroju nášho života. Práve pôst je časom pokánia, v ktorom 

máme zmeniť svoje zmýšľanie a priblížiť sa k Bohu. Bez pokánia niet milosti, ktorá 
prišla na svet s Kristom. Iba pokorným Boh otvára oči pre poznanie svojej vôle, ktorú 

my, ľudia, nedokážeme pochopiť. V tejto súvislosti pomyslime na Kristov kríž – nástroj 
potupy, ktorý si Boh predivne použil na záchranu hriešneho človeka. Z Kristovho kríža 
prijímajme silu do všedných dní, osobitne v tomto čase izolácie, pri nesení našich 

vlastných krížov, ale pomáhajme niesť aj kríže našich blížnych – povzbuďme slovom, ale 
aj konkrétnou pomocou.  

Vďaka pandémii sme aj v cirkevnom zbore začali viac využívať moderné digitálne 

technológie a sociálne siete. Zriadili sme zborový Youtube kanál, zborovú webovú 

stránku a zborový facebook. Ak máte prístup na internet, dávam Vám do pozornosti 

nedeľnú kázeň s piesňou, modlitbou a požehnaním, ktoré sestra zborová farárka s 
manželom a deťmi spoločne nahráva a ktoré sú vysielané každú nedeľu na zborovom 

Youtube kanáli a sú zverejnené aj na webovej stránke: https://ecavkralova.sk 
Na webovej stránke je zverejnená aj správa o živote cirkevného zboru zo rok 2020, ktorá 
mala byť prednesená na výročnom konvente 4. februára. Informácie o dianí v cirkevnom 

zbore môžete sledovať na zborovom facebooku:  
https://www.facebook.com/pages/category/Community/CZ-ECAV-Modra-Kráľová-

110658683910625/ 
 

INFORMÁCIE ZO ZBORU 

Sčítanie – prihláste sa k Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku 

Keďže všetci nemáte prístup na internet, informujeme Vás aj o tom, že sa začalo sčítanie 

obyvateľov. Je potrebné vyplniť elektronický sčítací formulár  
na stránke: www.scitanie.sk. Priznajte sa k Vašej Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku. 
Pri otázke: Aké je vaše náboženské vyznanie? kliklite na možnosť: s náboženským 

vyznaním a po kliknutí na šípku v rámčeku vyberte 2. možnosť v zozname: Evanjelická 
cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelická). 

https://ecavkralova.sk/
https://www.scitanie.sk/
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Ak nemáte technické podmienky k elektronickému sčítaniu, obráťte sa sestru zborovú 
farárku, rada Vám pri sčítaní pomôžem.   

Pevná telefonická linka bola zrušená 

Pre šetrenie finančných prostriedkov bola zrušená pevná linka na farskom úrade. Ak 

chcete kontaktovať sestru zborovú farárku, volajte na mobil: 0903 957 440. 

Oprava zborovej siene na fare – možnosť prispieť 2% zo zaplatenej dane 

Cirkevný zbor stojí pred rekonštrukciou verejných priestorov na fare – zborovej siene, 

ktorá je vlhká a nie je v nej kúrenie. Za týmto účelom bola vyhotovená kompletná 
projektová dokumentácia a získané stavebné povolenie. Vopred Vám ďakujemw, ak 

prispejete na opravu milodarom alebo 2 percentami zo zaplatenej dane pre OZ "Poľné 
ľalie" založené pri cirkevnom zbore. Tlačivo na 2 % prikladáme. 

Myslite na finančnú podporu cirkevného zboru aj počas pandémie 

Ak si želáte obetovať na cirkevný zbor, napr. pri životnom jubileu alebo pri inej 
príležitosti, môžete tak urobiť, aj keď sú kostoly zavreté. Váš dar s ďakovnou modlitbou 

radi zverejníme aj v ozname na webovej stránke cirkevného zboru a modlitbu Vám 
doručíme v tlačenej podobe.  

Tým, že sú kostoly zatvorené, v cirkevnom zbore máme výpadok príjmov (milodarov  

a ofier), no musí sa ďalej hradiť réžia. Preto uvítame Vaše milodary a príspevky pre 
cirkevný zbor cez QR kód alebo bankovým prevodom na účet v tvare IBAN: 
SK0409000000000653087545. Alebo môžete odovzdať milodar na cirkev cez sestru 

pokladníčku Máriu Steinhübelovej z Národnej ul. 132. Vopred Vám ďakujeme. 

Ak sa rozhodnete pre bankový prevod, do správy pre prijímateľa nezabudnite uviesť 

Vaše meno a príp. účel, napr. na cirkev, na opravu a pod., aby sme Vás ako darcu mohli 
identifikovať.  

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí myslíte na náš evanjelický 
cirkevný zbor v Modre-Kráľovej.  

Ak potrebujete pomoc alebo máte otázky, kontaktujte sestru 
zborovú farárku a predsedníčku občianskeho združenia "Poľné ľalie" 
v Modre-Kráľovej Sidoniu Horňanovú.  

Kontakt: shornanova@gmail.com alebo 0903 957 440. 

„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo  

z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh“(2K 9, 7). 

Televízne Služby Božie z Kráľovej počas pôstu 

13. a 14. marca budú v televízii (RTVS) vysielané Služby Božie z Modry-Kráľovej: 
V sobotu 13. marca o 18. 00 hod. na Trojke (RTVS: 3). 

V nedeľu 14. marca o 10. 00 hod. na Jednotke (RTVS:1) 

Dianie v cirkevnom zbore sledujte aj na zborovej webovej a facebookovej stránke a na zborovom 

YOUTUBE kanáli:   

https://ecavkralova.sk https://www.youtube.com/channel/UC42dbWcDEmkRiKvf -KGX05w  

https://www.facebook.com/pages/category/Community/CZ-ECAV-Modra-Kráľová -110658683910625/ 

mailto:osf@osf.sk
https://ecavkralova.sk/

