
Ponuka evanjelických podcastov 
(aktualizované dňa 7.10.2021, zostavila Jana Nunvářová) 

Podcasty sa stali fenoménom v celej spoločnosti. Aspoň raz týždenne si nejaký 
podcast vypočuje 43% Slovákov. Tento trend bude mať podľa zahraničného vývoja 
stúpajúcu tendenciu.  

My vám ponúkame zoznam podcastov, z evanjelického prostredia. Ak poznáte ešte 
iný, dajte nám vedieť na media@ecav.sk. 

Ranné zamyslenia ECAV Počúvajte Slovo Božie 
Výzvou "Počúvajte" chceme osloviť pre veriaceho, hľadajúceho 
aj neveriaceho človeka a upozorniť ho, že ide o dôležitú zvesť, 
ktorá si zaslúži našu pozornosť: „Počúvajte môj hlas a robte 
všetko, ako vám prikazujem, a budete mojím ľudom a ja budem 
vaším Bohom.“ (Jer 11, 4b) Keďže základom každého 
zamyslenia je Božie Slovo, nemohlo v názve chýbať. 
https://open.spotify.com/show/4bUggphr24iDjSGBjRwpka 

 
Slová biskupa ZD Jána Hroboňa 
Ján Hroboň je biskupom Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi 
a. v. Jeho kázne, príhovory, sú poskladané aj zo skúsenosti z 
cirkevných zborov, v ktorých pôsobil.  
https://open.spotify.com/show/3V0u2RFMMzFkkSxzKcEZDL 
 

 

Zamyslenia EVS 
Biblické zamyslenia na každý deň. 
https://open.spotify.com/show/48s0nLYD55SJTPtyVyfN4A 

 

 
CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet… 
Rád počúvaš prednášky? Chceš rásť vo viere? Hľadáš 
odpovede na dôležité životné otázky? Toto je miesto pre teba. 
https://open.spotify.com/show/4Iu3owvi16jlXta6bvuVt9 
  

 
 
Tesnou bránou- biblické zamyslenia na každý deň 
Čítanie z Biblie na každý deň s krátkym zamyslením. 
https://open.spotify.com/show/4lEoyk7P7K52jnMGCRvDGR 



 
100 minút- podcast SEMu 
Vitajte pri počúvaní podcastu STO minút, kde sa počas 100 
minút budeme venovať bežným témam trochu inak. Budeme 
sa zamýšľať nad skrytými nástrahami tohto sveta, ako ich 
odhaliť a dostať pod kontrolu. 
https://open.spotify.com/show/4eB4fjKN8lr6mkIO0vPu4a 

 
 
ECAV Zemianske Kostoľany 
Kázne, pozdravy, zamyslenia z Cirkevného zboru ECAV na 
Slovensku Zemianske Kostoľany - spájame evanjelikov v 
okrese Prievidza. Emil Hankovský, farárwww.ecavprievidza.sk 
https://open.spotify.com/show/6VuSFRgWdFdwGBRqU64F6C  

 
 
Cirkevný zbor ECAV Poprad 
Zvukové nahrávky poväčšine kázní Božieho slova zo Služieb 
Božích konaných v našom zbore. 
https://open.spotify.com/show/7BLMX7DvTvpgIaA5XHLEeX 

 

Cirkevný zbor ECAV Svätý Kríž-Lazisko 
Vysielanie Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž-
Lazisko 
https://open.spotify.com/show/7cVYU6m1azeVGC2pQAs091 
 
 

 
 
Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 
Liptovský Ján 
Podcast Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján. 
https://open.spotify.com/show/6QZEsRaPTMUU2w9IqbSBIS  

 
 
 
Kázne - Cirkevný zbor ECAV Prešov 
Živé slová povzbudenia aj napomenutia ako zazneli v kázňach 
z kazateľnice v prešovskom evanjelickom a v. cirkevnom 
zbore.  
https://open.spotify.com/show/5dLwknY1jxEqQbgy3yrOsw 
 



 
Služby Božie | Evanjelický cirkevný zbor v Hybiach 
Audio nahrávka kázne zo Služieb Božích. Zvukovú nahrávku 
Vám sprostredkúva Evanjelický cirkevný zbor augsburského 
vyznania v Hybiach. 
https://open.spotify.com/show/1bG7MATNYr0e5I8dSLL6GQ 
 

ECAV Žilina 
Vitajte na našom podcaste, kde si môžete vypočuť pravidelné 
nedeľné kázne. Nech je pre Vás tento čas inšpiratívny. Pre 
viac informácií navštívte našu webovú 
stránku: https://www.ecavza.sk 
https://open.spotify.com/show/6xCV98xJYgjDtL1Ste8Mfo 
 

 
Evanjelici v Senci ECAV 
Každý týždeň prinášame zvesť božieho Slova od farára Tibora 
Jančíka. Túžime, aby naše mesto a krajina boli dotknuté a 
zmenené živým evanjeliom Ježiša Krista. Želáme si, aby ste 
boli povzbudení týmto podcastom. Viac info na www.ecavsc.sk 
Staršie kázne na www.ecavsc.sk/kazne  
https://open.spotify.com/show/2udXnz71zwqxwx4V4qRFSn 

ECAV Sučany 
Nahrávky a kázne z evanjelického cirkevného zboru v 
Sučanoch. 
https://open.spotify.com/show/5gYBrFY6oYqF5VnlaJqYUA 

 

 
 

 
ECAV Nitra 
Kázne, úvahy a myšlienky o živote a viere v Pána Ježiša 
Krista, ktorú sa snažíme žiť a pretaviť do bežných dní. 
https://open.spotify.com/show/0ytjCB1wDii4VM3NzOJnZF 

 
 

 
CZ ECAV Stredné Plachtince 
CZ ECAV Stredné Plachtince. 
https://open.spotify.com/show/5f2U7qXAApfGSXYTApBqvn 

 



 
Z farskej obývačky na Starej Turej 
Zamyslenia a kázne z farskej obývačky na Starej Turej. 
https://open.spotify.com/show/7AQxH6QRL0UjUgWmbaaPUM 

 
 
 

 
 
Čas pre ženy s Annou 
Slovo pre všetky ženy, ktoré potrebujú blízkosť. 
https://open.spotify.com/show/5GwI24ZIYH95vsCmjYITO8  

 
 
 

 
 
Biblické zastavenia 
Pre život so zmyslom. Ide o krátke biblické zamyslenia na 
rôzne témy a príležitosti. Autor je evanjelický farár pôsobiaci 
v okrese Prievidza.  Pozri na www.sozmyslom.com  
https://open.spotify.com/show/50NN1xyxXo3GJ0K57RnWFV 
 

 
 
Stretnutie s Deborou 
Podcasty z CZ ECAV Rankovce zamerané na ženy. 
https://ecav.rankovce.sk/zivot-v-cirkevnom-
zbore/spolocenstvo-ecav-zien 

 

 

 

EKUMENICKÝ PODCAST 
 

Ekuména vo svete 
Každý týždeň aktuálne dianie z ekumenického prostredia. 
EKUMENICKÁ RADA CIRKVÍ v spolupráci so Slovenským 
rozhlasom pripravuje reláciu zo sveta ekumény. Vydajte sa s 
nami na výlet do rôznych krajín a spoznajte život mnohých 
cirkví či náboženských spoločností. 
https://open.spotify.com/show/39pZoll5Lsr7JSkMoI8VpA 

 


