Ponuka Služieb Božích a pobožností vo vysielaní RTVS v januári 2021
televízia
7.1.21
štvrtok
9.1.2021
sobota

10.1.21
nedeľa

rozhlas

17.1.21
nedeľa

Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých
10.05 – 11.00
Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00
Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 –
05.45
Regina Východ
Božie mlyny 06.15

20.1.21

Rádio Regina
17:30h, pobožnosť,
kazateľ: Ivan Eľko, generálny
biskup ECAV

21.1.21
štvrtok

Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

24.1.21
nedeľa

Rádio Slovensko
9:05h, Služby Božie CZ ECAV
Slovenská Ľupča,
kazateľ: Ján Jakuš

Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00
18:00h Trojka,
Služby Božie CZ
ECAV Bratislava
Legionárska, kazateľ:
Ondrej Majling

Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 –
18.00
Rádio Devín
Nad Slovom 17.00 – 18.00 s
Bohdanom Hroboňom

10:00h Dvojka,
Služby Božie,CZ
ECAV Bratislava
Legionárska, kazateľ:
Ján Hroboň, biskup
ZD ECAV

Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia
spravodlivých 22.19
Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00
Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 –
05.45
Regina Východ
Božie mlyny 06.15

13.1.21
streda

Rádio Regina
17:30h, pobožnosť,
kazateľ: Ivan Eľko, generálny
biskup ECAV

14.1.21
štvrtok

Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

16.1.21
sobota

Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15

30.1.21
sobota

18:00h Trojka,
Služby Božie CZ
ECAV Matúškovo,
kazateľ: Miroslav
Kerekréty

31.1.21
nedeľa

10:00h Dvojka,
Služby Božie CZ
ECAV Matúškovo,
kazateľ: Ivan Eľko,
generálny biskup
ECAV

Príbeh na povzbudenie:
Na smrteľnej posteli si Alexander Veľký zavolal svoju armádu a generálov, aby
im prezradil svoje posledné tri priania:
„1. Keď zomriem, nech moju truhlu nesú najlepší lekári.
2. Celé moje nazhromaždené bohatstvo – peniaze, zlato, drahé kamene, nech sú
rozsypané pozdĺž cesty k cintorínu.
3. Moje ruky nech sú voľné a nech visia z rakvy tak, aby ich všetci videli.“
Jeden z jeho generálov, ktorý bol prekvapený týmto neobvyklým posledným
prianím, požiadal Alexandra Veľkého o vysvetlenie.
A on mu povedal:
„Chcem, aby najlepší lekári niesli moju truhlu na dôkaz toho, že až príde čas
pozrieť sa smrti do očí, tak ani tí najlepší lekári na svete nemajú tú moc
uzdravovať…
Chcem, aby cesta, vedúca k cintorínu, bola obsypaná mojimi pokladmi, nech
každý vidí, že materiálne bohatstvo, získané na zemi – zostane na zemi…
Chcem, aby – keď ma ponesú – sa moje ruky kývali voľne vo vetre a to preto,
aby ľudia pochopili, že sme prišli na tento svet s holými rukami a s holými
rukami ho aj opúšťame.“
(zdroj: internet)
Modlitba na začiatku roku:
Všemohúci Bože, prosíme ťa o tvoje požehnanie, keď vstupujeme do
Nového roku. Nevieme čo nám prinesie, ako v ňom prežijeme radosti a aké
trápenia. To vieš len ty, milosrdný Bože. Ty vieš o trvaní a konci nášho
života. Ty nás všetkých vedieš do večnosti. Daj nám, Bože, vytrvať pri tebe,
aby sme šli po ceste tvojich prikázaní, boli tvojimi poslušnými dietkami a s
pokorou a nádejou robili to, čo je našim údelom. Nevieme, čo nás v tomto
roku zastihne, ale to vieme, že kto ťa miluje, tomu sa všetko obráti na dobré.
A to nám postačí. Otče, ty miluješ svoje dietky. Daj, nech začneme tento rok
s tvojou láskou, aby sme ti ostali verní každú hodinu nášho života. Nedovoľ,
aby nás niečo odlúčilo od teba a veď nás podľa tvojej svätej vôle, lebo vtedy
nájdeme pokoj, ktorý nás prenesie do tvojho kráľovstva. Amen. (z internetu)
Sledujte:

www.ecav.sk , zelenice.evav.cz , fb: ecav s vami

Ranné zamyslenia na youtube si od 1.1.2021 môžete vyhľadať pod novým
názvom PSBECAV (Počúvajte Slovo Božie)
Pripojte sa: ku skupine OLEJ na messengeri.
Kontakt na farský úrad. 0944 067 969

Zeleni cký

spravodaj

ČASOPIS EV A.V. CZ V HORNÝCH ZELENICIACH
informačný list, január 2021
Mt 2, 10-11 „Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou.
I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou,
padli na tvár a klaňali sa Mu.“
Bratia a sestry,
nech nás všetko, čo sa okolo nás deje, čomu rozumieme, aj čomu nerozumieme
vyprovokuje vykročiť na cestu a hľadať Boha. Boh je Pánom celého sveta. On
spravuje aj tento náš svet v tomto našom čase.
Aby sme sa s Bohom raz mohli stretnúť, musíme sa vydať na cestu za Ním.
Podobne ako tí mudrci od východu.
Nezáleží na tom, že o Bohu zatiaľ možno len málo vieme.
Keď sa mudrci vydali na cestu za hviezdou, boli na tom podobne.
Nevedeli, kde sa má Ježiš narodiť, kto sú Jeho rodičia. Nerozumeli ani
mnohým iným veciam. Určite na ceste hľadania urobili aj nejednu chybu,
zažili aj nejeden „trapas“. Možno vstúpili do nesprávneho mesta alebo
domu a mohli sa cítiť trochu trápne.
Nedovolili však, aby ich nevedomosť zastavila. Nečakali, až kým úplne
pochopia každý detail, aby vykročili na cestu. Jednoducho šli!
To je jediný spôsob, ako užitočne využiť čas a jediná cesta k cieľu – ísť.
Občas môžeme pozorovať ľudí, ako robia veci, ktoré presahujú naše
chápanie – stavajú domy, operujú oko, hrajú na hudobný nástroj alebo
zostrojujú počítače. Zostávame pri tom v údive. Mnohým veciam
nerozumieme. No hoci možno nerozumieme elektrine, nebudeme sedieť v
tme, ak si môžeme zapáliť svetlo; aj keď nerozumieme termodynamike
spaľovania, nenecháme auto stáť v garáži, kým tomu porozumieme.
Vieme, ako to využiť a využívame to!
Všemohúci Boh z neba poslal svetu Spasiteľa. Ježiš Kristus smrťou na
kríži zaplatil pokutu za ľudský hriech, premohol diabla a smrť a
zmŕtvychvstaním otvoril každému, kto v Neho verí cestu do nebeskej
večnosti. Toto oznámila hviezda nad Betlehemom.
Aj my padnime na tvár a klaňajme sa pred Spasiteľom.
V Ňom máme život večný.

