„Vy ste toho svedkami“ – v Žiline
Z Evanjelického kostola v Žiline 24. januára 2010 Slovenská televízia v priamom prenose
odvysielala ekumenické služby Božie, ktoré už tradične pripravila Ekumenická rada cirkví v SR na záver
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Tento rok sa konali pod mottom „Vy ste toho svedkami“ (L 24,
48).
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Ježišovej prítomnosti v sviatosti
Večere Pánovej.
Vzácnych hostí a veriacich rôznych cirkví privítal v kostole Cirkevného zboru ECAV na Slovensku
v Žiline domáci zborový farár Marián Kaňuch a potom sa prítomným krátko prihovoril primátor mesta
Žilina Ing. Ivan Harman.
V úvodnej časti liturgovali generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, predseda ERC v SR,
domáca zborová farárka Oľga Kaňuchová, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR László Fazekas,
podpredseda ERC v SR.
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podľa
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po

vzkriesení Pána Ježiša Krista, keď
ženy našli kameň odvalený od Ježišovho hrobu a On sa dal spoznať učeníkom v Emauzách pri lámaní
chleba. „Vy ste toho svedkami,“ povedal im a požehnal učeníkov.
Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

S príhovornými modlitbami vystúpili predstavitelia zúčastnených cirkví: Peter Rusnák, biskup
Gréckokatolíckej cirkvi; Róbert Zachar, superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej; Tomáš Kriška,
predseda Rady Bratskej jednoty baptistov; Jan Hradil, biskup Cirkvi československej husitskej; vladyka
Tichon, biskup Pravoslávnej cirkvi; bratia farári František Kolesár za Cirkev adventistov siedmeho dňa a
Tibor Máhrik za Bratskú cirkev.
V mene prezidenta SR Ivana Gašparoviča sa zhromaždeniu prihovoril vedúci Kancelárie prezidenta
SR Milan Čič.
Potom generálny tajomník ERC v SR Ladislav Krpala prečítal Vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví
k občanom Slovenska, v ktorom sa zdôrazňuje, že tento rok, rok 2010, bol na Slovensku vyhlásený za
Rok kresťanskej kultúry. „Budeme v ňom hľadať svoje korene, obnovovať svoju identitu, a zároveň
budovať v našej vlasti spoločenstvo národov a vierovyznaní založené na vzájomnom rešpekte, na Božej
milosti a láske. Pozývame vás k pozornému sledovaniu a návšteve všetkých aktivít, ktoré nám
pripomenú, že sme súčasťou kresťanskej Európy,“ hovorí sa vo vyhlásení.
Na záver veriaci prijali požehnanie z rúk arcibiskupa Rímskokatolíckej cirkvi v SR Mons. Stanislava
Zvolenského a generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Miloša Klátika.
Počas služieb Božích v evanjelickom kostole v Žiline na organe hral Martin Vargovčák, farár CZ
ECAV v Turanoch, spievali evanjelický spevokol zo Žiliny (dirigentka Ľudmila Fraňová) a ekumenický
spevokol s dirigentkou Dianou Maroszovou. Pieseň od A. Dvořáka zaspieval Martin Mikuš v sprievode Ľ.
Fraňovej (klavír).
Program tejto bohoslužby použil liturgické prvky navrhnuté spoločnou komisiou Svetovej rady cirkví a
Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Tému na rok 2010 navrhla a spracovala
ekumenická skupina zo Škótska ako spomienku na 100. výročie svetovej Misijnej konferencie, ktorá sa
konala v Edinburgu v roku 1910 na tému „Svedkami Krista dnes“, ktorá sa považuje za začiatok
moderného ekumenického hnutia.

