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Milý cirkevný zbor, 
sestry a bratia,

na prahu nového roka 2020 vás pozdra-
vujem a prajem Božiu milosť a požehnania 
pre naše putovanie týmto rokom. Vkročili 
sme doň s prosbou a aj keď nevieme, čo 
všetko nás čaká, máme vo viere istotu, že 
do reality nášho života bude svietiť pravda 
Božieho slova a Dobrý Pastier, Pán Ježiš 
Kristus, nás neopustí v žiadnej situácii.

Heslo nového roka sa začalo v tlačenej 
forme vydávať s „Lösungen“ (heslá Jednoty 
bratskej) v Herrnhute (Ochranov) už v roku 
1731 a heslo vybraté na rok 2020 je veľmi 
aktuálne. Sú to slová zápasiaceho otca, 
ktorý sa stará a strachuje o svojho ťažko 
chorého syna a prežil situácie, ktoré útočia 
na jeho vieru a on upadol do pochybností 
či sa situácia môže zmeniť. Zrazu sa stretá-
va s Pánom Ježišom, ktorý z vrchu preme-
nenia zostupuje do reality života. Tu sme 
svedkami rozhovoru: Ale, ak môžeš, pomôž 
nám, zľutuj sa nad nami! Povedal mu Ježiš: 
Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné! Otec 
dieťaťa hneď zvolal: Verím! Pomôž mojej ne-
viere! (Mk 9,22b-24).

Tu ide o našu vieru, ktorá je síce malá, 
neraz pochybujúca, ale verí vo všemohúc-
nosť Božiu. Pán Ježiš je Boh, ktorému je 
daná všetka moc na nebi i na zemi. Ale ako 
je to s nami? Veríme, že On môže zmeniť 
situáciu v cirkvi, v mojej rodine či v manžel-
stve, v škole či na pracovisku, alebo v tom-
to národe? Heslo roka Verím! Pomôž mojej 
neviere! nás pozýva k úprimnej modlitbe, 
lebo slová zápasiaceho otca nás oslovujú 
a vyjadrujú aj našu situáciu, keď nás pre-
máha rezignácia a pesimizmus.

Nech nás vedie Duch Svätý, aby sme 
v spoločenstve cirkvi boli budovaní a upev-
ňovaní vo viere i dôvere a vo všetkom čo 
budeme musieť zvládnuť a niesť hľadeli 
na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery. 
Myslite na Toho, ktorý zniesol taký odpor 
hriešnikov proti sebe, aby ste neustávali 
a neklesali na duchu. (Žid 12,2-3).

Modlime sa, aby sme sa nebáli dôvero-
vať nášmu Pánovi aj v tomto roku.

 Ján Bakalár, námestný farár

DEO
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Modlitba
 Martin Luther

Môj Pane Ježiši Kriste, Ty jediný si dob-
rý Pastier. A keď sa úprimne pozerám sám 
na seba, podobám sa stratenej zablúdenej 
a bláznivej ovci.

Som plný strachu a úzkosti. Chcel by 
som konať to čo mi prikazuješ. Chcel by 
som, aby si mi bol naklonený. Chcel by som 
mať čisté svedomie.

Dozvedám sa však práve z Tvojho slova, 
že túžiš po mne tak, ako ja túžim po Tebe. 
Zúfalo sa snažím o to, aby som sa dostal 
ku Tebe a aby si mi Ty pomohol.

Trápiš sa starosťou o mňa. Nemyslíš 
na nič iné, len aby si ma priviedol k sebe. 
Príď ku mne, hľadaj ma, nájdi ma! Až potom 
ja nájdem cestu ku Tebe a budem Ťa môcť 
chváliť a ctiť naveky. Amen.

Cirkevno–zborový život
 Zuzana Hybenová,  
Zuzana Valeková, Michal Findra

V sobotu 2. novembra sme sa rozlúčili 
s naším bývalým zborovým farárom Já-
nom Pavlovičom, duchovným pastierom, 
ktorý zosnul 26. 10. a náš cirkevný zbor 
viedol 23 rokov. Kežmarský farár Roman 
Porubän na záver svojej kázne povedal, že 
nám živým – aj cez vybratý biblický text 
Mt 14,22-33 – zosnulý brat farár Pavlovič 
odkazuje spoľahnúť sa plne na Ježiša Krista 
a privlastniť si Jeho povzbudenie Vzmužte 
sa! Nebojte sa, Ja som! (Priebeh celej poh-
rebnej počestnosti bol uverejnený v pred-
chádzajúcom čísle.)

20. nedeľa po Svätej Trojici 3. novem-
bra mala tému Stratená príležitosť a biblic-
ký text R 14:1-9. Na jeho základe nás brat 

farár Findra vyzýval dať si pozor na to, aby 
sme nepremárnili príležitosti, ponúkané 
nám Bohom. Prví kresťania sa posudzovali 
pre jedlo, dokonca pripustili i delenie zbo-
ru a podobne aj pre slávenie sviatočného 
dňa. Netreba sa im čudovať, lebo ešte aj 
dnes máme, my kresťania, podobné sna-
hy...a svet to tiež vidí, odsudzuje to, navyše 
však, takéto konanie odpudzuje svetských 
ľudí od kresťanstva. Ježiš Kristus nepred-
pisuje kresťanstvo ako zákon – lebo aj tak 
ho nedokážeme splniť(!) – ale ujímať sa 
slabších vo viere, byť starostliví o svojich 
príbuzných, váhajúcich a podobne aj o tých 
čo sa nám zdajú ‚čudní‘ a modliť sa za nich. 
Snažme sa byť slobodní vo viere, ale oslo-
boďme sa aj od posudzovania a povyšova-
nia sa nad iných.

Posledné tri nedele cirkevného roka 
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upriamujú našu pozornosť na ‚znamenia 
konca času‘. Pre kázeň v 21. nedeľu po Svä-
tej Trojici 10. novembra si brat farár Findra 
vybral text Žid 10,32-39. Je v ňom výzva 
rozpomínať sa na boje a utrpenie, ktoré 
kresťania vytrpeli pre svoje ‚osvietenie‘. Aj 
my veriaci túžime po mieri a v tejto súvis-
losti brat farár pripomenul 101. výročie 
skončenia bojov Prvej svetovej vojny, ktoré 
si svet pripomína ako ‚Medzinárodný deň 
veteránov‘ 11. novembra. Koniec času, ako 
povedal Pán Ježiš, bude ešte horší, bude 
mnoho utrpenia. Ale veriacich čaká radosť 
z odpustenia hriechov a nového života 
s trojjediným Bohom, a to je nado všetko 
čo sme dosiahli tu na svete. Pán Ježiš hovo-
rí: môj spravodlivý bude žiť z viery. Viera má 
byť aktívna a príklad máme v prvých kres-
ťanoch, ktorí verili napriek útlaku. Aj dnes 
sú kresťania zatláčaní do úzadia, ale napriek 
tomu sa nemáme zatajovať, ale vždy vyzná-
vať, že veríme v Pána Ježiša Krista! On nám 
daroval pravú vieru, oplatí sa veriť, veď ona 
sa nestratí vo svete, lebo ma veľkú nádej!

Základ kázne v 22. nedeľu po Svätej 
Trojici 17. novembra bol biblický text 
zo Zj 2:8-11, z listu určenému kresťanské-
mu zboru v Smyrne. Pán Ježiš je predstave-
ný ako ten, ktorý bol mŕtvy a ožil – zomrel 
za hriechy sveta, ale ožil. Ján, miláčik Pána 

Ježiša, bol za svoju vieru vo vyhnanstve 
na ostrove Patmos. Brat farár Findra pove-
dal, že mať Pána Ježiša na prvom mieste 
je aj dnes ťažké, ale On nielenže má moc 
pomôcť nám, ale nám aj chce pomôcť! On 
povzbudzuje: Budem s tebou vo všetkom 
tvojom trápení! Dôležitá je teda úprimná 
viera v Boha, ktorej príklad nám dal biskup 
Polykarp. Bol vyzvaný potupiť Krista, ale od-
mietol to rezolútne, keď povedal: Osemde-
siatšesť rokov mu slúžim a nikdy mi neublížil. 
Ako by som sa mu teraz mohol rúhať? Pred 
upálením v modlitbe ďakoval za milosť tr-
pieť za Pána Ježiša (stalo sa tak 23, februára 
155). Dôverujme Pánovi Ježišovi aj v prena-
sledovaní, Duch Svätý nám dá silu. Veriacim 
v Boha druhá smrť neuškodí! Ďakujeme, že 
my nemusíme trpieť ako biskup Polykarp, 
že máme slobodu vyznávania našej viery 
v Boha.

V pondelok 18. novembra sa členovia 
nášho cirkevno-zborového Modlitebné-
ho spoločenstva (MoS) stretli druhý raz 
v tomto roku na neformálnom stretnutí. 
Po krátkom modlitbám venovanom úvo-
de nasledovala spoločenská časť. Zablaho-
želali sme členom, ktorí mali narodeniny 
v ostatných troch štvrťrokoch a oni zasa 
nachystali milé pohostenie, pri ktorom sa 
dalo rozprávať o všeličom, čo život prináša 
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a na čo nie je čas inokedy. Bolo nám fajn 
– ako vždy, keď sme spolu ... a tu sa núka 
pozvanie pre ďalších, ktorí s týmto spolo-
čenstvom sympatizujú, aby prišli medzi 
nás, budeme veľmi radi!

Posledná nedeľa cirkevného roka bola 
23. nedeľa po Svätej Trojici 24. novem-
bra. Mala prímeno Nedeľa večnosti, tak-
že nás upomínala sústrediť sa na večnosť. 
V biblickom texte (Mt 24,36-44), ktorý si 
brat farár Findra vybral pre kázeň, je po-
ukaz na to, že pri druhom príchode Ježiša 
Krista to bude ako za dní Noacha – on tiež 
upomínal, že pre hriešny život ľudí Boh ur-
čite zasiahne. A pre nás tiež platí, že Pán 
Ježiš môže prísť znenazdania a nespochyb-
niteľné je to, že určite príde. I v našom čase 
je veľká bezbožnosť, hriešne konanie, vi-
díme mnohé zločiny vo svete... Matúš to 
opisuje v texte a pridáva výzvu ku bdelosti 
aj pre nás. My veriaci, ktorí patríme Bohu, 
očakávame druhý príchod Vykupiteľa. Ma-
ranatha! –pozdrav prvých kresťanov-kris-
tovcov vyjadruje očakávanie i radosť z Ježi-
šovho príchodu. Lebo tí, čo sú Kristovi budú 
vzatí, ale tí čo nie sú verní, zostanú, teda 
nebudú mať spoločenstvo so Spasiteľom. 
Rozkaz Pána Ježiša znie: Buďte bdelí! Bde-
losť znamená byť pripravení na posledný 
súd... preto aj my stále prosme Pána, aby 
sme zostali verní!

V 1. adventnú nedeľu 1. de-
cembra sme otvárali nový 
cirkevný rok. Na začiatok 
služieb Božích však zborový 
farár Michal Findra priví-
tal aj brata farára Jána Ba-
kalára, ktorý, práve v tento 
deň, začínal svoju službu 
v našom cirkevnom zbore, 
keď nastúpil ako druhý farár 
na uvoľnené kaplánske miesto. 
Rôznorodej práce v našom zbore je 

mnoho a je náročná, preto sa tešíme a vďa-
číme Pánu Bohu za účinnú a dobrú pomoc 
v osobe brata farára Bakalára. On nám nie je 
neznámy, lebo pôsobil aj v cirkevnom zbo-
re v Batizovciach a má skúsenosti aj z práce 
v mestskom zbore v Prešove. V modlitbách 
vyprosujeme pre neho Božiu pomoc a lep-
šie zdravie tu pod Tatrami. Brat farár Bakalár 
poslúžil aj kázňou na texty Lk 3,2-6; J 1,6-9 
a 3,30. Na úvod konštatoval, že sa začal ad-
vent, ako to pripomína aj svetlo prvej sviece 
na adventnom venci. Je dôležité, aby svetlo 
– ktorým je sám Pán Ježiš – svietilo aj v na-
šom vnútri a nielen na rôznych vianočných 
výzdobách okolo nás. Vybratý biblický text 
poukázal na Jána Krstiteľa, ktorý na púšti 
počul Boží hlas a preto chodil a kázal krst 
pokánia na odpustenie hriechov. Ján oslo-
voval nielen Boží ľud, vzdialený od Boha, 
ale nebál sa osloviť ani vládcov, ktorých tiež 
volal ku pokániu. Ján je hlas na púšti vola-
júci ku pokániu a ukazuje na Pána Ježiša, 
ktorý môže zmeniť náš život. Potrebujeme 
svetlo v osobnom živote, aby sme boli dob-
rý vzor pre našich blízkych – treba sa nám 
‚obliecť do Krista‘ aby sa v našich srdciach 
udiala premena. Veď advent je čas duchov-
ného prebudenia... ako povedal Ján Krstiteľ: 
On – Kristus – musí rásť a ja sa umenšovať! 
Brat farár J. Bakalár zhrnul: Potrebujeme viac 

lásky, ktorá slúži. Nech Pán žehná aj tohto-
ročný adventný čas!

V 2. adventnú nedeľu 
8. decembra kázal brat fa-

rár Bakalár na biblický text 
Lk 2,25-32 o čakaní. Mnohí 
všeličo čakajú a staručký 
Simeon očakával útechu 
a spasenie Izraela. Pre ná-

rod bola situácia zlá, lebo bol 
pod krutovládou Ríma. Ale zlá 

situácia bola aj v duchovnej oblas-
ti. Hoci náboženské obrady fungovali, 
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Boh cez proroka Izaiáša odkázal: tento ľud 
ma ctí perami, ale jeho srdce sa vzďaľuje odo 
mňa. Význam mena Simeon je‚ počujúci‘ 
a on naozaj načúval Božiemu slovu a Duch 
Boží ho viedol do chrámu – v chráme sa bu-
duje spoločenstvo cirkvi s Bohom a mnohí 
ľudia vyznávajú, že práve v chráme boli do-
tknutí Božím slovom. Duch Svätý v spolo-
čenstve cirkvi koná. Simeon v chráme pre-
žíval svoje Vianoce, je pripravený zomrieť, 
nebojí sa ani smrti, lebo má nádej v novom 
živote so svojím Bohom. Nechajme sa aj my 
viesť Božím slovom, túžme po Bohu i Jeho 
slove, buďme pripravení počúvať a konať 
podľa Božej vôle, aby sme sa nebáli smrti, 
ale tešili sa na život vo večnosti s naším Bo-
hom. Do modlitieb sme zahrnuli všetkých 
postihnutých a nešťastných v súvislosti 
s výbuchom plynu, ktorý zdemoloval by-
tovku v Prešove.

V 3. adventnú nedeľu 15. decembra 
sme od brata farára Findru počuli kázeň 
na text Jk 5,4-20 o pripravenosti na príchod 
Pána Ježiša Krista. Veľký prorok a pripravo-
vateľ cesty pre Pána Ježiša bol Ján Krstiteľ. 
V kresťanstve sú aj bludy, napríklad že stačí 
vyznať, že Ježiš je Pán. Ale to nie je správne, 
nestačí to! Ján Krstiteľ ľuďom vysvetľoval 

ako sú veci správne, ako treba mať pripra-
venú rovnú cestu do srdca pre PJK – je to 
najmä cez službu blížnym. Aj apoštol Ja-
kub podobne kladie dôraz na pripravené 
srdcia pre Pána Ježiša, a tým sú životy čisté 
a priame s dobrým konaním v Duchu Svä-
tom aj keď svet koná inak. Modlitba z viery 
má veľkú moc a zachraňuje aj od večnej 
smrti. Ide o to, aby náš život bol v moci Du-
cha Svätého, aby Pán Ježiš konal aj cez nás 
pre svet okolo nás. Prosme o pomoc Ducha 
Svätého, aby sme boli tiež tí, ktorí vyrovná-
vajú chodníky Pánovi Ježišovi.

Vo 4. adventnú nedeľu 22. decembra 
si brat farár Findra vybral text L 1,46-55 a to 
je spev Panny Márie – Magnifikat – v kto-
rom Mária koná pre dobro celého ľudstva. 
Advent je radostný čas, nie však zo svet-
ských vecí, ale z Božích! Márii, ktorá bola 
u Alžbety, ktorá povedala, že je blahosla-
vená a ona z radosti spieva svoj Magnifikat. 
Raduje sa, že sa Boh sklonil k svojmu ľudu, 
teda aj k nám, a to napriek našej nehodnos-
ti a hriešnosti. Je to veľká-preveľká radosť, 
že Boh preukázal milosrdenstvo a lásku 
ľudstvu. Mária spieva slovami žalmu s úc-
tou a pokorou, že Boh nás miluje, a to sme 
zažívali aj my na putovných adventných 
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stretnutiach. Boh sa sklonil k chudobným 
a bohatých prepustil naprázdno... v tom vi-
díme Božiu spravodlivosť, ktorá je iná ako 
svetské/ľudské súdy. Uvedomme si aj my tú 
nekonečnú radosť, že Boh nás v láske prijí-
ma a ponúka spasenie v osobe Jeho Syna, 
Pána Ježiša Krista – to je veľký dar!

V advente sme zažili novinku Putovný 
advent. Boli to tri štvrtkové večery, každý 
v inej časti nášho zboru, a to vo filiálke 
Spišská Sobota, v dcérocirkvi Stráže (foto) 
a napokon v Poprade. Od brata farára Fin-
dru sme počúvali vysvetľovanie o svetle. 
Bolo to vysvetlenie o Bohom stvorenom 
fyzickom svetle, bez ktorého by neexistoval 
život na našej planéte, ale najväčšie svetlo 
máme v Božom Synovi. To je veľmi jasné 
kresťanské vyznanie, že svetlom a orientá-
ciou pre život človeka je Písmo Sväté. A na-
pokon odznelo to najdôležitejšie: Kristus je 
Svetlo pre svet a On je to svetlo, bez kto-
rého by sme nemohli žiť vo večnosti... On 
je svetlo kráľovstva Božieho. Ku Vianociam 
nám Izaiáš (Iz 50,10) nádherne svedčí o Kris-
tovi: Kto z vás sa bojí Hospodina a počúva 
na hlas jeho služobníka? Kto chodí vo tme 
a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hos-
podinovo a nech sa spolieha na svojho Boha. 

Bez Boha sme v tme hriechu, to treba 
uznať. Spoľahnime sa na pravé svetlo živo-
ta – na Pána Ježiša Krista. On jediný môže 
zasvietiť do nášho vnútra a priniesť pravé 
svetlo pokánia z hriechov, odpustenia hrie-
chov a daru Ducha Svätého pre večný život.

Na Štedrovečerné služby Božie 24. de-
cembra si brat farár Findra vybral biblický 
text F 2,5-8. Narodenie Spasiteľa sveta bola 
fascinujúca udalosť pre anjelov, pastierov, 
Máriu i 

Jozefa, ba i pre zvieratá v maštali, kde sa 
narodil. Vo vianočnom čase môžeme vidieť 
aj na tváričkách detí úžas až fascináciu. A čo 
my? Narodenie Pána Ježiša prežívame s úža-
som či ľahostajne? Fascinuje nás viac ako 
prípravy na Vianoce? Slová apoštola Pavla 
sú hymnus, ktorý spievala prvotná cirkev. 
Boh sa k nám sklonil a to je niečo nepred-
staviteľné! Pán Ježiš opustil slávu Boha 
a prišiel na zem ako človek. Pán sa stane 
sluhom – to nie je ako hra, Boží Syn to uro-
bil naozaj a obetoval sa pre nás až po smrť 
na kríži. Vnímajme silne to, že sa Boh ponížil 
pre naše spasenie. Nechajme sa uniesť veľ-
kým zjavením Boha na zemi, ktoré sa stalo 
len pre nás. Užasnime a prijmime tento zá-
zrak s úprimným srdcom ako pastieri.
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Prvá slávnosť vianočná 25. decem-
bra je nádherný sviatok narodenia Pána 
Ježiša Krista. Brat farár Findra kázal na text 
Mt 1,18-25, ktorý opisuje ako sa narodil 
Spasiteľ sveta. Od každej z postáv z prečí-
taného evanjelia sa môžeme niečo naučiť. 
Mária bola pokorná žena, ktorá neváhala 
súhlasiť s Božím konaním a stala sa pri nej 
nadprirodzená vec, keď panna bola tehotná 
a to symbolizuje, že Boh je s nami v Duchu 
Svätom. Od Jozefa sa môžeme naučiť lás-
kavosti, prejavenej v tom, že Máriu si vzal 
za ženu napriek jej tehotenstvu. Boh vo sne 
dáva napomenutie Jozefovi, že Mária hovo-
rí pravdu, takže Boh bol aj s Jozefom. No-
vonarodený Spasiteľ dostáva meno Ježiš 
s významom ‚Boh je spása‘ a má ešte ďalšie 
meno Immanuel, ktorého význam je ‚Boh 
je nami‘. Nech je česť a chvála vzdávaná 
Bohu za jeho dielo s nami vo svojom Sy-
novi a v Duchu Svätom, lebo Boh je s nami 
a Boh je naša spása! Scénu narodenia Ježiša 
nám priblížili aj mládežníci a deti svojimi 
básničkami a spevom.

Na Druhú slávnosť vianočnú 26. de-
cembra kázal brat farár Bakalár na text Sk 
6,8-15 o ukameňovaní a smrti prvého mu-
čeníka Štefana. Na úvod dal do pozornosti 
krásnu pieseň od P. Gerhardta a J. S. Bacha 
Pri jasliach stojím pokorne, vyjadrujúcu ako 
ma vyzerať srdce a život človeka oddaného 
Bohu. Brat Bakalár povedal, že oddávna sa 
mu na Štefanovi páčilo, že jeho tvár žiarila 
ako tvár anjela. Tu sa natíska otázka čím 
žiari naša tvár? Život človeka možno vidieť 
na jeho tvári. Možno totiž žiť nábožensky, 
chodiť do kostola a na obrady, alebo žiť 
vierou v Ježiša Krista. Na Štefanovej tvári 
bolo vidno, že patrí Bohu, nosí ho v srd-
ci a žije pre Pána Ježiša. Štefan je príklad 
ako žiť s Ježišom Kristom a on bol ochotný 
položiť i život za Ježiša. Aj dnes je mnoho 
prenasledovaných kresťanov ktorí kladú 

životy za vieru v Ježiša Krista – nezabúdaj-
me sa za nich modliť. Tiež si treba všimnúť, 
že Štefana kameňovala cirkev, teda jej hor-
livci, nie svet! Štefan videl nebo a keď zo-
mieral, modlil sa za odpustenie pre svojich 
vrahov. A aká je naša viera? Farár a básnik 
L. Fričovský má báseň ‚Je taká viera‘. Každý 
z nás sa musí nad sebou zamyslieť a sám 
sa rozhodnúť aká, resp. ktorá je tá tvoja. 
Na záver sme počuli vyzvanie: Buďme verní 
svedkovia viery v Pána Ježiša, nehanbime sa 
za ňu, žime ju každý deň verne podľa príkladu 
Štefana a mnohých ďalších, ktorí neváhali 
za ňu dať i svoj život.

Pre kázeň v Nedeľu po Vianociach 29. 
decembra si brat farár M. Findra vybral text 
Iz 63,7-16. Prorok v tejto kapitole vyslovuje 
Bohu kajúcu prosbu o obnovenie niekdaj-
šej milosti pre Izrael. Text sa dá rozdeliť 
na tri časti. 1. Božie milosrdenstvo vidíme 
v tom, že Boh sa skláňa ku svojmu ľudu – 
aj Vianoce sú o veľkej láske Boha k nám, 
keď sa k nám sklonil v Pánovi Ježišovi. Nie 
je to naoko, je to skutočné milosrdenstvo, 
vrcholiace v obeti Božieho Syna za hriechy 
sveta. Láska-Boh sa sám rozhodol zachrániť 
ľudí, takže aj my máme preukazovať lásku 
a keď počas roka nie sme milosrdní, potom 
ani na Vianoce nedokážeme byť zrazu lás-
kaví. Nie sme však zavrhnutí, ale mocou 
Ducha Svätého môžeme byť znovuzrode-
ní pre nový život vo viere. 2. Rozpomínanie 
židov na veľké milosrdenstvo Hospodina 
v minulosti... aj my máme dôkazy z minu-
losti, napríklad keď naši predkovia, napriek 
svojej ťaživej životnej situácii, z lásky po-
stavili tento náš chrám, ktorý užívame až 
dodnes z Božej milosti a lásky. 3. Židia volali 
k Bohu a prosili o stálu prítomnosť Vykupite-
ľa. Áno, aj my máme stále problém s hrie-
chom, ale Boh v Pánovi Ježovi Kristovi má 
liek – tešme sa z Vianoc, z narodenia nášho 
Spasiteľa a Vykupiteľa!
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V kázni na Závierku občianskeho roka 
31. decembra znel text (Zj 3,14-22) z listu 
apoštola Jána laodikejskému zboru. Brat 
farár Findra zdôraznil, že je to stále aktuálne 
posolstvo aj nám dnes. Anjel cez apoštola 
Jána adresuje kresťanom kritický pohľad, 
cez ktorý Boh hovorí, že neznesie vlažnosť. 
Taktiež nie je dobré nahovárať si, akí sme 
bohatí, ak je to v rozpore s tým, že v sku-
točnosti sme biedni, úbohí, chudobní, sle-
pí aj nahí. Zastaviť sa, rozhorliť sa a kajať 
sa, táto výzva platí pre nás rovnako ako 

pre laodikejských kresťanov. Je to pre naše 
dobro, lebo tých čo Boh miluje, On vy-
chováva aj trestá. Pán Ježiš-Boží Syn stojí 
pri dverách nášho srdca a klope na ne. On 
nech je v strede v našom osobnom živote 
i v našom cirkevnom zbore – tak sa Ním 
nechajme viesť. Pán Ježiš Kristus sľubuje, 
že bude s nami nielen tu v časnosti, ale aj 
vo večnosti, ak budeme horliví. On chce 
s nami stolovať a to je to úžasná ponuka aj 
perspektíva do ďalšieho časového úseku 
nášho života, nového roka 2020.

Večerné služby Božie – Blahoslavenstvá
 Michal Findra, zborový farár

Od začiatku školského roka 2019/2020 
čítame a vykladáme postupne kázeň Pána 
Ježiša na vrchu (Mt 5-7 kapitola). Ukon-
čujeme prvú časť blahoslavenstvá. Ako 
pozvanie na nedeľné večerné stretnu-
tia na ZŠ Letná nech poslúži sumarizácia 
blahoslavenstiev.

Podstatné je, že blahoslavenstvá sú ur-
čené pre kresťanov a nie len pre určitú sku-
pinu služobníkov, ale naozaj pre všetkých. 

Blahoslavenstvá predstavujú charakter, kto-
rý chce na nás budovať Duch Svätý. Prvé tri 
predstavujú charakter vnútorného budo-
vania kresťana a štvrté je vrchol – nájdenie 
nezaslúženej Božej spravodlivosti. Ďalšie tri 
predstavujú kresťanský charakter služob-
níka Božieho. Posledné je poukazom, ako 
sa nám bude viesť vo svete. Aj postupnosť 
blahoslavenstiev má zmysel, lebo bez cha-
rakteru predchádzajúcich nemajú plat-
nosť v plnosti ani nasledujúce. Myšlienky 
vzájomných väzieb sa pokúsime pochopiť 
na nasledujúcom grafickom znázornení.

Zo znázornenia je zrejmé, že prvot-
né blahoslavenstvo je chudobní v duchu. 
Kresťan, ktorý neuzná, že bez Pána Ježiša je 
duchovne prázdny nemôže nastúpiť cestu 
budovania Božieho charakteru. Len čo po-
znám, že som chudobný v duchu, potom 
žalostím nad svojím stavom a uvedomujem 
si, že som hriešnik. Poznanie hriechu vedie 
potom ku krotkosti-pokore. Nič si nemôžem 
od Pána Boha vynútiť a zaslúžiť. Vrcholom 
je naplnenie hladu a smädu po Božej spra-
vodlivosti. Nezaslúžene dostávame charak-
ter nového života, znovuzrodenia, a ono je 
dar Boží v Spasiteľovi Kristovi.
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Vnútorne zbudovaný kresťan dostáva 
dar milosrdenstva ku všetkým ľuďom a vo 
všetkých situáciách. Je to aj preto, lebo je 
krotký, nepotrebuje zásluhy ani pred Bo-
hom ani pred ľuďmi. Ďalej prechádza Božie 
budovanie k čistému srdcu, ktoré v úprim-
nosti pristupuje ku všetkým a nehnevá sa. 
Tak sa aj stane, lebo také srdce už žalostilo 
nad svojou biedou.

Posledným charakterom služobnosti je 
tvorba pokoja a tá prichádza ako protivá-
ha vnútorného charakteru chudoby ducha. 
Nemusíme dokazovať svoju silu bojom, ale 
prinášame pokoj do zápasov tohto sveta. 
Výsledkom zbudovaného Božieho charak-
teru na kresťanovi je prenasledovanie. Neo-
bídeme cestu Pána Ježiša, ktorá bola cestou 

kríža. Je to aj naša cesta v padlom svete.
Kresťania v cirkvi sú blahoslavení Božím 

charakterom. Nech je naše blahoslavenstvo 
naplnené chudobou ducha, žalostením, 
krotkosťou, túžbou po Božej spravodlivosti, 
milosrdenstvom, čistým srdcom, tvorením 
pokoja a súžením pre Pána Ježiša.

Máme krásne zasľúbenia pre blahosla-
vených: kráľovstvo nebeské, potešenie, de-
dičstvo zeme, nasýtenie spravodlivosťou, 
milosrdenstvo, videnie Boha, pomenovanie 
syn Boží alebo dcéra Božia.

Tešme sa spoločne na ďalšie stretnutia 
pri Božom slove, modlitbách a speve na ne-
deľných večerných službách Božích v Zák-
ladnej škole na Letnej ulici – pozvanie platí 
pre všetkých.

Adventná party
 Alena Findrová

Prvého decembra sme oslávili Prvú ad-
ventnú nedeľu nielen na službách Božích 
v kostole, ale aj v našom meste, keď na veži 
Kostola sv. Egídia bolo zapálené prvé ad-
ventné svetlo. A v túto nedeľu sme advent 
pomyselne otvorili aj s deťmi na stretnutí 
pod názvom Prišiel nepoznaný.

Príbeh o cisárovi Ivanovi rozprával o pa-
novníkovi, ktorý sa prezliekol za chudob-
ného človeka a vydal sa pozná-
vať charakter ľudí v jeho krajine. 
Väčšinou bol neprijatý. Nakoniec 
ho prichýlila jedna mnohodetná 
chudobná rodina. Ako to nakoniec 
s touto rodinou dopadlo sa dozve-
deli všetci prítomní a iste vám to 
radi rozpovedia. Na príbehu sme 
videli aj vzťah Pána Boha k nám 
ľuďom a aj to, aké výhody nám 
z toho vzťahu plynú.

Pretože tento príbeh bol z Ruska, pozvali 
sme si na našu party pani Kristínku, ktorá 
pochádza z Bieloruska a porozprávala nám 
zaujímavosti z Ruska.

Všetky zúčastnené deti dostali advent-
ný kalendár, v ňom si mohli počas adven-
tu s rodičmi čítať a inšpirovať sa návodmi 
na rôzne kreatívne činnosti. Na záver sme 
sa naučili aj verš z Biblie (J 1,12): Ale tým, čo 
Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým 
čo veria v Jeho meno.
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Slávnostné služby Božie v Kežmarku
 Zuzana Valeková

V Prvú adventnú nedeľu 1. de-
cembra 2019 sa konali slávnost-
né služby Božie pri príležitosti 
125. výročia posvätenia Nové-
ho kostola a 310. výročia smrti 
troch kežmarských mučeníkov. 
Na týchto službách Božích litur-
goval aj náš zborový farár Michal 
Findra a s ním sa slávnosti zúčast-
nili aj tri sestry z nášho zboru.

Slávnostný kazateľ bol gene-
rálny biskup ECAV Ivan Eľko a za 
základ kázne vybral biblický 
text 1J 3,1-2. Povedal, že pri vý-
ročí popravy troch martýrov si 
želáme vidieť a naozaj by sme mali 
vidieť niečo viac ako len politickú 
udalosť. A rovnako pri výročí posvätenia 
krásneho kežmarského Nového kostola tiež 
treba vidieť omnoho viac, než len budovu. 
To nám ukazujú aj prečítané slová apoštola 
Jána – pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby 
sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme. Tre-
ba si nám uvedomiť, že Boh nám daroval 
novu identitu, keď v Pánovi Ježišovi Kris-
tovi urobil z nás novú bytosť – z hriešne-
ho smrteľného človeka urobil svoje dieťa, 
nad ktorým On-Boh má svoju 
moc. Jeho cieľ pre Jeho mi-
lované deti je, aby dosiahli 
večný život. Boh otvoril več-
nosť pre nás v Ježišovi Kristo-
vi. Ale Ján píše Božím deťom 
ešte niečo navyše, a to že ešte 
nevyšlo najavo, čím budeme; 
vieme však, že keď vyjde naja-
vo, Jemu budeme podobní. 
A tak máme dôvod na radosť 
vo veľkom očakávaní toho čo 

príde, že budeme podobní Bohu, lebo 
Pán Ježiš nám dal možnosť byť s Bo-

hom naveky.
Popravu troch veriacich 

kresťanov (Jakub Kray, Martin 
Lány, Sebastián Toperczer) vní-
mame ako vyznanie úprimne 
veriacich kresťanov, ktorí si boli 

vedomí, že ich existenciu neuza-
vrie kat, ale že je pred nimi život 
s Bohom vo večnosti.

A pri výročí posvätenia kos-
tola si nám treba uvedomiť, že 
budova kostola je ako veľký re-
produktor, ktorý hovorí o Bohu 
– o tom, čo pre nás urobil náš 

Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi, že 
sme Jeho deti, že nás čaká miesto, 

kde znie slávne evanjelium, že toto 
evanjelium nám oznamuje, že sme spa-

sení ako Božie deti! Niekedy však my sami 
veľmi prekážame tejto dobrej zvesti, keď 
sa príliš spoliehame sami na seba. V Pánovi 
Ježišovi sme usvedčení ako hriešnici, ale 
v Pánovi Ježišovi sme aj prijatí ako milo-
vané Božie deti. Máme žiť podobne ako 
kežmarskí mučeníci, teda v istote, že nik 
neukončí náš život a že raz budeme s na-
ším Bohom vo večnosti, lebo až tam bude 

finále. A tento dar nám dal 
náš milostivý a láskavý Boh.

Po službách Božích si 
prítomní v Starom cinto-
ríne pri hrobke troch kež-
marských martýrov uctili 
ich pamiatku a podobne aj 
pri hrobe farára Štefana Lin-
bergera (pozri dobové foto 
i kostola), ktorý v Kežmarku 
slúžil v čase výstavby Nové-
ho kostola a zabezpečoval ju.
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Stretnutie členiek zborovej diakonie
 Zuzana Hybenová, vedúca zb. diakonie

Členky zborovej diakonie sa stretáva-
jú na konci každého kalendárneho roka 
na výročnom popoludní a naostatok to 
bolo v nedeľu 15. decembra. Na úvod sme 
ďakovali Pánu Bohu v modlitbe za to, že 
nám dával silu a zdravie konať túto službu 
blížnym.

Zamýšľali sme sa aj nad históriou tejto 
služby. Korene diakonie vidíme už v Starej 
zmluve, keď židia pomáhali vdovám, siro-
tám, cudzincom (5M 24,17-18). V Novej 
zmluve potom čítame, že keď apoštoli ne-
stačili konať takúto službu, vyvolili si iných 
sedem mužov (Sk 6,1-6).

V našej cirkvi vznikla diakonia v roku 
1931, ale až v roku 1935 bol otvorený 
slovenský Materský domov v Liptovskom 
Mikuláši a potom sa táto služba rozvinula 
po celom Slovensku. Žiaľ, päťdesiate roky 
minulého storočia službu utlmili. Po zmene 
spoločenského systému v roku 1989 bola 
diakonia obnovená.

V našom zbore robíme návštevnú služ-
bu v domácnostiach od roku 2000. Aj táto 

služba je náročná, ale sestry zo zboru ju 
vykonávajú s láskou, lebo zažívajú kladnú 
odozvu v rodinách navštívených. Adresáti 
služby sa tešia aj nášmu zborovému časo-
pisu, keď im ho sestry prinesú, lebo sú tak 
spojení so zborom a jeho aktivitami.

Brat farár Findra raz mesačne prichádza 
na biblické hodiny do Zariadenia pre senio-
rov na Komenského ulici.

Ďalšia naša služba je zhotovovanie vecí 
na pomoc ľuďom v Afrike cez Misiu na Níle. 
Už 18 rokov tam posielame svetre, vesty, či 
prikrývky vlnené i bavlnené. Všetky výrob-
ky sú z darovaných/prinesených materiálov 
a diakonia všetkým darcom za ne ďakuje. 
Cirkevný zbor si túto službu váži a podpo-
ruje ju aj tým, že obetavé sestry odmeňuje 
publikáciou Tranovský kalendár.

Nech milostivý Boh aj naďalej požehná-
va túto našu službu lásky a pridá slúžiacim 
zdravie i silu. Na záver stretnutia prítom-
ným zaznelo biblické povzbudenie: Boh 
nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu 
prácu a lásku, ktorú ste dokazovali voči Jeho 
menu tým, že ste posluhovali svätým a ešte 
posluhujete.
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Dievča, ktoré nedošlo do Betlehema
 Michal Findra

Na Prvý sviatok vianočný vystupovali 
konfirmandi so scénkou o dievčatku Sáre 
a jeho starej mame Ráchel. Napriek snahe 
hercov, nemuselo byť všetkému dobre ro-
zumieť, tak uverejňujeme stručný pohľad 
o čo v scénke išlo. Scénku, podľa Bruna Fer-
rera, pripravil brat farár Štefan Kiss z gene-
rálneho biskupského úradu.

Na úvod sa zhovárajú dievčatko a stará 
mama o zvláštnej hviezde a o Pánu Bohu. 
Do ich rozhovoru vstupujú pastieri, ktorí 
s nadšením hovoria o návšteve anjelov, 
o narodenom dieťatku-Spasiteľovi a o ich 
zámere ísť do Betlehema nájsť narodeného 
Mesiáša. Sára sa rozhoduje, že aj ona chce 
nájsť Pána Boha v Betleheme a doniesť mu 

dary: vodu, deku a chlieb. Sú to veci, ktoré 
ona vlastní a chce ich darovať Bohu. Počas 
cesty však tieto dary rozdá: deku uzimenej 
žene s dieťaťom, vodu smädnému pútniko-
vi a chlieb hladnému dievčatku. Nakoniec 
od únavy zaspí a po prebudení sa ocitne 
doma pri starej mame a je smutná, že ne-
došla do Betlehema.

Pointa scénky je v záverečnom vysvet-
lení, ktoré dá stará mama Ráchel vnučke 
Sáre: Veď ty si vlastne dala dary Pánu Bohu, 
lebo všetko čo si urobila pre tých núdznych 
ľudí, si urobila pre Pána Ježiša! Rozprávač 
nás na konci vyzval, aby sme aj my robili 
podobne ako dievča Sára.

V úvode a v závere scénky zahral vianoč-
nú pieseň Sladko zneli hviezdy zrána z ‚Piesní 
sionských‘ konfirmand Samuel.

Zborový Silvester 2019
 Zuzana Hybenová

Po skončení večerných služieb Božích 
na Závierku občianskeho roka sa v zboro-
vej miestnosti stretli tí, ktorí chceli v brat-
sko-sesterskom spoločenstve prežiť niekoľ-
ko hodín odchádzajúceho roka 2019 – bolo 
nás osemnásť.

Po speve viacerých krásnych vianočných 
piesní z Evanjelického spevníka a modlit-
be sme si pochutili na tradičnej slovenskej 
kapustnici, ktorú nám uvarila sestra Z. 
Valeková.

Spoločné stretnutie kresťanov nemôže 
byť bez Božieho slova a brat farár Findra vy-
bral na zamyslenie heslo roka 2019: Hľadaj 
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pokoj a snaž sa oň. Zamýšľali sme sa ako to 
bolo a je s tým pokojom, lebo Pán Ježiš nám 
odkázal: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj 
vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam 
(J 14,27). Sú to vzácne a nádeje plné slová.

Program praktických aktivít tohto večera 
sme začali testom, ktorý pripravila sestra Z. 
Valeková. Spoločne sme ho úspešne riešili 
a vyberali správne odpovede. Iba jednu sme 
nevybrali správne, ale mali sme to odpuste-
né a poučili sme sa.

Potom nám sestra A. Findrová položila 
otázku či a v čom sme v končiacom sa roku 
pociťovali Božiu milosť a za čo sme Bohu 
vďační. Otázka bola v duchu biblického Žal-
mu 136,1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, 
lebo Jeho milosť trvá naveky! Každý jednotli-
vo odpovedal v čom a kedy v končiacom sa 
roku najviac pociťoval Božiu milosť a vďaku 
za ňu. Odpovede o citeľnej pomoci a úprim-
nej vďačnosti Bohu boli rôznorodé.

Aj ďalšiu pracovnú aktivitu pripravila 
sestra A. Findrová a nazvala ju Tvoriť a ľúbiť 

a bolo to zhotovovanie vianočnej ozdoby 
technikou makramé (uzľovačka). Úloha to 
bola dosť náročná a zručná sestra Findrová 
nám musela pri tom pomáhať. Zo špeciál-
nej makramé priadze sa dali zhotoviť pek-
né hviezdičky/vločky, ktoré tvorili prívesok 
záložiek. Aj záložky sme si vyrobili my sami: 
na jednej jej strane bolo heslo roka 2020 Ve-
rím! Pomôž mojej neviere! a na druhej strane 
vhodné citáty z Biblie. Tieto záložky sme dali 
do kostola, aby sme obdarovali účastníkov 
služieb Božích na Nový rok.

Okolo 22.00 h sa prítomní začali rozchá-
dzať a brat farár Findra odviezol domov 
tých, ktorí to potrebovali. Tak sme mali čas 
aj doma v modlitbe poďakovať za prežitý 
končiaci sa rok a prosiť o požehnanie, po-
moc a ochranu v novom roku 2020.

Za milé chvíle prežité v príjemnej spo-
ločnosti i prostredí na ‚zborovom Silvestri‘ 
úprimne ďakujeme zborovému farárovi, ale 
tiež všetkým, čo akokoľvek prispeli na dobrý 
priebeh tohto vydareného stretnutia.

Rok evanjelického školstva
 eVýchod č. 12/2019

V Deň boja za slobodu a demokraciu 17. 
novembra 2019 sa v Prešove konali štu-
dentské služby Božie a nimi bol otvorený 
‚Rok evanjelického školstva‘, ktorý sa skon-
čí 15. novembra 2020 pri 350. výročí smrti 
Jana Amosa Komenského. Počas tohto roka 
bude v rôznych obmenách znieť text z Kni-
hy prísloví 4,23: So všemožnou bdelosťou 
chráň si srdce, lebo z neho pramení život.

Kázeň na tento text mal biskup ZD ECAV 
Ján Hroboň. V programe vystúpil Chorus 
Comenianus, spevokol Evanjelického gym-
názia J. A. Komenského v Košiciach. Spieva-
nie zhromaždených sprevádzala skupina 

KVD (Kapela východného dištriktu) a žiaci 
Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Zazneli dve vyhlásenia ECAV, prvé 
k otvoreniu ‚Roka evanjelického školstva‘ 
a druhé bolo vyhlásenie generálneho bis-
kupa ECAV Ivana Eľka k 30. výročiu Nežnej 
revolúcie.

Zhromaždeniu sa prihovorili hostia: Ján 
Juran, riaditeľ Cirkevného odboru MK SR, 
Milan Majerský, predseda PSK a Milan Por-
tik, pedagóg Prešovskej univerzity.

Ocenenie pri príležitosti 100. výročia 
evanjelického teologického vzdelávania 
na Slovensku za Evanjelickú bohoslovec-
kú fakultu UK v Bratislave prevzal jej dekan 
Milan Jurík.
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Smutná spomienka
  Podľa knihy ‚Spomienkové dni‘  

spracovala Zuzana Hybenová

Hrozný pohľad na šľahajúce plame-
ne z bytov obytného domu v Prešove 
na Mukačevskej ulici dojal každého cítia-
ceho človeka. Tento zničujúci požiar spôso-
bil výbuch plynu 6. decembra 2019 a mal 
za následok zmarené ľudské životy, zra-
nených a obyvateľov domu, ktorí 
prišli nielen o strechu nad hla-
vou, ale o všetko čo mali.

Táto tragická udalosť 
a pohľad na ňu vo mne 
vyvolal spomienky 
na vyhorenie rázo-
vitej podtatranskej 
obce Važec – mo-
jej rodnej – 17. júla 
1931. Bolo to v čase 
ťažkej hospodárskej 
krízy. Leto bolo v ten 
rok veľmi horúce. Obyva-
telia boli v zamestnaní ale-
bo pri senných prácach ďaleko 
pod Kriváňom. V dedine zostali len 
starci a deti. Važec bol vtedy ‚drevená dedi-
na‘. Na pravé poludnie začalo horieť na šty-
roch či piatich miestach. Privolané hasičské 
zbory z okolitých obcí aj z Liptovského Mi-
kuláša nedokázali živel zlikvidovať. V tomto 
ničivom požiari ľahlo popolom 461 domov 
a tiež hospodárske budovy s ťažko získa-
ným skromným majetkom. Bez prístrešia 
zostalo 2 000 obyvateľov. Zhoreli ošípa-
né, sliepky, psy, mačky, včelín. Uchránený 
bol len hovädzí dobytok a ovce, ktoré boli 
na pastve. Nezhorených zostalo len niečo 
vyše 40 domov, humná na južnej strane 
a oba kostoly, evanjelický i katolícky, v kto-
rých bedákajúci ľudia hľadali útočisko. Veľa 

bolo popálenín a zranení a jedno štvorroč-
né dievčatko zhorelo.

Záchranu vyhorelcom po požiari poskyt-
li vojenské úrady a zdravotníci. Stravovanie 
zabezpečili štyri poľné kuchyne a o núdzo-
vé ubytovanie sa postarala vojenská rota 
z Popradu.

Začali sa zbierky na pomoc postihnutým 
na Slovensku, v Česku i Moravskosliezsku. 

Petičné listy odoslali ľudia aj do zá-
moria svojim blízkym i vzdia-

leným známym. Predbež-
ná kalkulácia na obnovu 

dediny bola stanovená 
na 25 miliónov korún.

V tejto ťažkej situ-
ácii sa Važťania utie-
kali k Pánu Bohu a do 
kostola prichádzali  
ďakovať za život, 

za všestrannú pomoc 
blízkych i ďalekých 

a neznámych ľudí. K Pánu 
Bohu vysielali prosby o po-

moc v ťažkom položení.
Ku obnove Važca prispel svojou 

prácou aj važecký rodák, teológ prof. Mi-
chal Lučanský. Pomáhal zriadiť stavebné 
družstvo na obnovu menej poškodených 
a výstavbu nových budov podľa regulačné-
ho plánu obce – vďaka tomuto vzácnemu 
rodákovi. Akademický maliar Jan Hála, žijú-
ci vo Važci od roku 1923, zažil túto tragédiu. 
Hovoril: Veď bola rozkoš chodievať po Važci, 
tu si maľovať, na Tatry sa dívať. Dnes – cinto-
rín snov. Každé pecisko zmarený sen a každý 
komín kríž...

 S obdivom a láskou spomíname 
na svojich predkov, ktorí nestratili vie-
ru a s Božou pomocou vybudovali nový 
Važec.
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Zamyslenia dvoch jubilujúcich sestier
 Zuzana Hybenová, Anna Wielandová

(Poznámka. O krátke zamyslenia po-
žiadala redakcia sestry Zuzanu Hybenovú 
a Annu Wielandovú pri príležitosti ich milých 
okrúhlych jubileí, ku ktorým im blahoželáme 
a porúčame ich do Božej ochrany i v ďalších 
rokoch.)

Zuzana Hybenová
Keď človek dovŕši biblický vek a, vážne 

sa zamysliac, vráti sa do uplynulých ro-
kov, je dobre, ak môže so žalmistom 
vyznať: Ty si mi nádejou, Pane, Hos-
podine, Tebe dôverujem od svojej 
mladosti (Ž 71,5).

Evanjelickú zbožnosť som 
v rodine nasávala od detstva. 
Veď spev duchovných piesní 
z Tranovského kancionála u nás 
znel často. V mojom rodisku, vo Važ-
ci, sa v nedeľu poobede spievalo skoro 
v každom dome. Poznať biblické histó-
rie, modlitby a účasť na službách Božích, 

v nedeľu dopoludnia i popoludní, bola sa-
mozrejmosť aj pre mňa. Žiaľ, v čase socia-
lizmu sa v cirkevných zboroch iné aktivity 
ani nekonali.

V 80-tych rokoch boli pre nás vzácne 
návštevy evanjelikov zo Sliezskej evanje-
lickej cirkvi, zo zboru Návsí u Jablunkova 
a duchovné stretnutia s nimi posilňovali 
našu vieru v Boha. Pod Tatry prichádzali aj 
mládežníci zo Sliezska. Počas takýchto ve-
černých stretnutí odzneli mnohé duchovné 

zamyslenia a modlitby.
Po smrti rodičov som sa z rodné-

ho Važca presťahovala do Popra-
du a evanjelický Kostol Svätej 
Trojice uprostred námestia sa 
stal mojím kostolom. Po revo-
lučných udalostiach v roku 1989 
sa v našej cirkvi, a tiež aj v našom 

zbore, začali konať viaceré aktivi-
ty. Zúčastňovala som sa biblických 

hodín a stala som sa členkou spevoko-
lu. Presbyterka cirkevného zboru som bola 
počas jedného volebného obdobia. V ECAV 
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sa začali konať rôzne duchovné stretnutia, 
ktorých sme sa spolu s bratmi a sestrami 
zo zboru radi zúčastňovali a zároveň nás 
to povzbudilo, aby sme podobnú činnosť 
začali organizovať aj v našom zbore.

Začali sme pracovať ako Spoločenstvo 
evanjelických žien so zameraním: 

1. na rozširovanie vedomostí z biblickej 
i našej národnej histórie, aby nás motivo-
vali konať podobne; 2. na zborovú diako-
niu, keď sme zorganizovali ochotné sestry 
pre návštevnú činnosť v domácnostiach 
členov a členiek nášho zboru, ktorí už ne-
môžu prichádzať do cirkevno-zborového 
spoločenstva – táto služba lásky je dobre 
akceptovaná i vítaná a potešujúca pre obe 
strany, teda najmä pre navštívených, 
ale i pre sestry, ktoré prichádzajú 
do domácností; 3. na pomoc v Af-
rike prostredníctvom švajčiarskej 
evanjelickej Misie na Níle (ple-
tené a háčkované výrobky, oví-
nadlá a iné, a to výlučne z ma-
teriálu od darcov z nášho zboru), 
ktorá sa realizuje už 18 rokov.

Keď sa v našej cirkvi obnovila 
činnosť Modlitebného spoločenstva 
ECAV, vytvorila sa skupinka modlitebníkov 
aj v našom zbore a aj ja rada prichádzam 
na spoločné štvrtkové stretnutia pri Božom 
slove, modlitbách aj nábožných piesňach.

Môj rast vo viere napomáha aj denné 
čítanie slova Božieho a dobrým i milým 
sprievodcom mi je brožúra Tesnou bránou, 
ale aj iná hodnotná duchovná literatúra, 
ktorej je, vďaka Bohu, v súčasnosti dosta-
tok. Neustále ďakujem Pánu Bohu za všetko 
čo z jeho milosti mám, ale prosím aj o po-
moc pre seba i blížnych.

V mojom ďalšom živote, keď slabne sila 
tela, mala by silnieť viera – o toto sa chcem 
a budem usilovať. Aj žalmista nás povzbu-
dzuje: Uvaľ na Hospodina svoju cestu a dúfaj 

v Neho a On vykoná (Ž 37,5). Chcem sa toho 
držať a tiež prosím: Nezavrhni ma v čase sta-
roby, a keď mi sila mizne, Ty ma neopusť! (Ž 
71,9) Verím tomu, že Pán je vždy so mnou, 
pomáha mi a ochraňuje ma – a ja sa vždy 
chcem spoliehať na Jeho milosť.

Anna Wielandová
Moja rodná obec je Vlková v okrese 

Kežmarok a tam v rodinnom sídle barón-
skej rodiny Wielandovcov, v renesančnom 
kaštieli, som prežila svoje detstvo aj ranú 
mladosť. Rodina mala, okrem kaštieľa, aj 
ďalší majetok a z toho vznikli dosť veľké 
nepríjemnosti.

V roku 1945 na základe ‚Benešových 
dekrétov‘ nám zobrali štátne občian-

stvo. Boli problémy so školou a zís-
kaním vysvedčenia a rovnako aj 
so zamestnaním. Tri roky sme 
boli nikto. Pôvodne som chodila 
do nemeckého gymnázia a po 
jeho zrušení som prešla do slo-
venského. Po troch týždňoch ma 

vyhodili, lebo som nemala štát-
ne občianstvo. Musela som ísť teda 

do meštianky. Potom som, aj keď opäť 
s byrokratickými prekážkami, absolvovala 
dvojročnú obchodnú školu. Mala som aj iné 
ambície, ale vedela som, že nemám šancu 
aby ma prijali na vysokú školu. Boli sme 
totiž Maďari a zároveň aj statkári – jedno 
bolo horšie ako druhé. Na jeseň 1948 sa to 
konečne vyriešilo a mohla som začať pra-
covať ako účtovníčka.

Keď potom v roku 1965 vo Vysokých 
Tatrách otvárali ‚Hotel Bellevue‘, uchádza-
la som sa tam o zamestnanie. Ovládala 
som cudzie jazyky (nemecký, maďarský, 
ruský a čiastočne anglický) a tak ma vte-
dajší riaditeľ Ing. František Odložilík pri-
jal. Neskôr som s ním prešla do ‚Hotela 
Grand‘. V hoteloch som potom pracovala 
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až do odchodu do dôchodku v roku 1989.
Potom som ešte veľa ‚sprievodcova-

la‘, teda sprevádzala som turistov. A vždy 
som aj prekladala. Teraz väčšinou už len 
texty pre cirkevný zbor pri návštevách 
zo zahraničia.

Na tomto mieste by som sa mohla zmie-
niť o spolupráci s bratmi farármi pri part-
nerstvách s evanjelickými zbormi v ne-
meckom Lohmare a v maďarskom Sarvaši. 
Začalo sa to v roku 1991, keď som vyces-
tovala do Lohmaru za sesternicou, ktorej 
sa vykĺbila noha. V nedeľu som išla do kos-
tola – naša rodina bola evanjelická, otec 
bol 23 rokov dozorca evanjelického zboru 
vo Vrbove, a ja som vďačná za dar viery 
v trojjediného Boha, ktorý som v nej do-
stala. V Lohmare je taký zvyk, že farár pred 
bohoslužbami víta veriacich prichádzajú-
cich do kostola. Keď som sa predstavila, že 
som z Popradu zo Slovenska, neveľmi vedel 
kde to je, ale vysvetlila som, že naproti poľ-
skému mestu Zakopane, avšak na druhej 
strane Tatier – v tom sa hneď zorientoval. 
Za pár dní prišiel k tej mojej zranenej ses-
ternici a mňa sa spýtal, či náš zbor má už 
nemeckých partnerov. V živote som nič 
také nepočula, veď my sme sa s nimi v bý-
valom režime nesmeli ani poznať! Potom 
napísal list pre zborového farára Pavloviča 
a, keďže on nevedel po nemecky, tak som 
pomáhala pri korešpondencii... potom aj 
pri ich prvom pobyte v Poprade, a zasa 

pri nasledujúcich ďalších stretnutiach. Pre-
kladala som kázňové texty a simultánne 
tlmočila všetky rozhovory, príhovory, ...

A potom prišla ‚maďarská verzia‘ tohto 
príbehu s pánom Tiborom Môťanom, keď 
vzniklo partnerstvo nášho zboru so sar-
vašskými evanjelikmi (potomkami slo-
venských vysťahovalcov) a trvá to vlastne 
doteraz. Naposledy tu boli Sarvašania v je-
seni bez brata Môťana a ja som prekladala 
rozhovory medzi zborovými farármi, ale aj 
ďalšími účastníkmi.

Som tiež rada, že som sa naučila praco-
vať s počítačom, lebo mi to pomáha pri mo-
jej prekladateľskej a tlmočníckej práci. 
A angažujem sa ešte v Spišskom dejepis-
nom spolku a aj v spolku, kde si navzájom 
pomáhame vyhľadávať predkov – v našom 
rodokmeni sme sa dostali až k roku 1600.

Mám veľa dobrých priateľov, ktorí mi 
pomôžu a pomáhajú. Nie som sama ani 
opustená. Ďakujem Bohu za nich i za svoje 
zdravie, že sa dokážem o seba postarať. Ja 
som spokojný človek – mám dobrú povahu, 
lebo vždy myslím pozitívne. Bola som hrdá 
na to, že napriek všetkým hendikepom sa 
mi podarilo kúpiť byt a aj si ho platiť. Mali 
sme nakoniec aj auto, s ktorým sme cesto-
vali, kam sa dalo. Nič neľutujem a ani sa ne-
sťažujem. Len si prajem, aby som nezostala 
nikomu na obtiaž – aj v tom sa spolieham 
na milosť Pána Boha a modlím sa, aby mi 
to bolo dopriate.

Tajomstvo Božieho slova
 The „Good Seed“ App

Ó, ako milujem Tvoj zákon! Celý deň o ňom 
premýšľam. Moja duša zachováva Tvoje sve-
dectvá a preveľmi ich milujem.(Ž 119,97.167) 
Hospodin má spoločenstvo s tými, ktorí sa ho 

boja, a svoju zmluvu poznať im dáva.(Ž 25,14)
Keď sa pozeráme na mozaikové okno 

katedrály zvonka, vidíme len zmes kúskov, 
ktoré sa všetky zdajú byť sivé a zaprášené. 
Ale dojem sa úplne zmení, keď vstúpime 
do budovy. Potom obdivujeme svetlom 
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zaliate okno. Odkrývame jeho krásy, farby 
a rozumieme významu.

Rovnako je to aj s Bibliou. Človek musí 
do tejto Knihy skutočne ‚vstúpiť‘, aby mohol 
obdivovať jej podrobnosti a porozumieť jej 
hlbokému významu. Vstúpiť do Biblie zna-
mená čítať ju pozorne, s vytrvalosťou a pre-
mýšľaním. Navyše si musíme uvedomovať 
svoje potreby a slabosti. Potom ju pozná-
me ako mocnú Knihu, ktorá nám pomáha 
a dáva nám nádej. Spoznávame aj jej Autora 
– samého Boha.

A keď sme už tak ďaleko, nadobúdame 

k tomuto Bohu dôveru, vierou si privlastňu-
jeme požehnanie, ktoré sľubuje Božie slovo 
a učíme sa za to Pánovi ďakovať. Tak sa Biblia 
stáva našou pokladnicou a čítame ju s čoraz 
väčším záujmom a pravým šťastím.

A posledný krok je, aby sme čítali Bibliu 
s túžbou a poddávali sa jej. Len tak bude 
pôsobiť na náš život svojou premieňajúcou 
silou a každý krok dopredu bude nasledo-
vaný ďalším. Lebo tajomstvo ako môžeme 
viac pochopiť Božie slovo spočíva v tom, že 
to, čomu sme už porozumeli, uplatňujeme 
vo svojom praktickom živote.

Mobil a Biblia
 Z materiálov BTM

Nedávno ma prekvapil môj takmer 
päťročný syn celkom originálnym nápa-
dom. Pred večernou modlitbou sa natia-
hol po svoj mobilný telefón. Aby ste tomu 
správne rozumeli: jeho mobil nie je nič iné 
ako kúsok dreva, ktoré tvarom aj veľkosťou 
pripomína tú ‚komunikačnú metlu‘ našej 
generácie. A na ňom má namaľovaný disp-
lej a tlačidlá s číslami.

Synček na tento svoj telefón vyťukal aké-
si mne neznáme číslo a čakal na spojenie. 
Po dramatickej pauze spustil: Haló, to si ty 
Ježiš? Tak ti ďakujem, že som sa dnes mohol 
hrať s oteckom. A aj za to, že sme mali jedlo. 
A ešte ti ďakujem... aby sa Eliška uzdravila 
z kašľa. Amen. Potom sa usmial, akože stlačil 
tlačidlo, natiahol svoju malú rúčku ku mne 
a povedal: Ak chceš, aj ty si môžeš svoju mod-
litbu zavolať. Môj mobil je perfektný. A mne 
to v tej chvíli konečne došlo! Toto spojenie 
s nebom, ktoré čas od času potrebuje kaž-
dý z nás, a to bez ohľadu na to či je alebo 
nie je veriaci (len sa rozpomeňte na chvíle 
choroby, strachu či úzkosti), a toto spojenie 

funguje kedykoľvek a kdekoľvek a dokonca 
aj bez spojovacích pomôcok. Stačí len nájsť 
vo svojom srdci kus poctivej úprimnosti 
a nehanbiť sa otvoriť ústa. A, mimocho-
dom, v ten večer som na svoju modlitbu 
s veľkou radosťou, použil synčekov drevený 
mobil...

Hľadajte Hospodina dokiaľ ho možno 
nájsť! Volajte na neho dokiaľ je blízko! (Iz 
55,6) Dokážeš si predstaviť čo by sa stalo, 
keby sme Bibliu používali tak, ako požíva-
me mobil? Keby sme svoju Bibliu nosili vždy 
so sebou vo vrecku alebo v kabelke a keby 
sme sa do nej počas dňa neustále pozerali? 
Keby sme sa po ňu vrátili keď ju zabudne-
me doma alebo v robote, a keby sme si ju 
brali so sebou vždy, keď niekam cestujeme? 
Keby sme ju používali na posielanie správ 
svojim priateľom a keby sme ju s radosťou 
darovali druhým? Keby sme s ňou zaobchá-
dzali tak, akoby sme bez nej nevedeli žiť?

Biblia a spojenie s nebom, na rozdiel 
od mobilnej siete, nemá obmedzený do-
sah; funguje kdekoľvek a kedykoľvek a vša-
de má pokrytie. Netreba sa starať ani o do-
bíjanie kreditu, pretože Ježiš už zaplatil a jej 
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kredit je neobmedzený. A najdôležitejšie je, 
že toto spojenie sa nikdy nemôže prerušiť 
a kapacita batérie vydrží na celý život...

V Biblii nájdeme mnohé užitočné 

‚telefónne čísla‘ pre prípad núdze. Hocik-
toré z nich môže byť dôležité v niektorej 
chvíli tvojho života! Tak si ich v nej vyhľadaj 
a dobre zapamätaj!

keď si smutný J 14

hľadanie pokoja J 14,1-4; J 16,33; Flp 4,6-7

hľadanie istoty J 17; 1J 5,14-15

hľadanie bezpečia Ž 4,9

choroba, bolesť, trápenie Rim 8,28-39

strach a skľúčenosť Ž 34,5; Žid 13,6

pomoc a ochrana Ž 121; Ž 27,1-5

obavy a starosti Ž 46; Mt 6,25-34; Flp 4,6; 1Pt 5,6-7

pri zlyhaní Ž 51; 1J 1,9

pocit horkosti 1Kor 13,1-13

utrápenosť Ž 16,7-11; Ž 31; Ž 55,23

pri únave Ž 90; Mt 11,28-30; 1Kor 15,58; Gal 6,9-10

pri ohrození Ž 91; Ž 118,5-6

ustráchanosť, malovernosť Ž 42,6

sklamanie Rim 12,14-21

osamelosť Ž 23

pri skúškach 1Kor 10,13

túžba po Bohu Ž 42; L 11,1-13

pravidlá pre život Prísl 3,5-7; Rim 12

tajomstvo šťastia Kol 3,12-17

A je ich oveľa viac! Určite si aj ty sám/sama nájdeš ďalšie, ktoré budú pre teba dôležité. 
Ja som tento ‚telefónny zoznam‘ dostal do daru a myslím si, že je správne podeliť sa oň 
s inými. Urob tak aj ty. Možno niektoré z týchto volaní zachráni niekomu život...
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Modlitby pred spaním pre unavených rodičov
 chcemviac.com

Boh povolal rodičov k ťažkej úlohe. Povo-
lal nás, aby sme zabránili tomu, že náš dom 
zaplnia špinavé detské šaty, aby sme nava-
rili pre vyberavých jedákov a upratali nikdy 
nekončiaci neporiadok. Oveľa dôležitejšie 
je ale naše povolanie vychovávať ich [naše 
deti] s prísnosťou a napomínaním podľa Pána. 
(EFEZSKÝM 6:4)

Niekedy je to vyčerpávajúce. Niekedy sa 
modlite, aby vám Boh pomohol prežiť do 
času, kým deti uložíte spať. Často ste po kú-
peli, umytí zubov, prinesení pohára vody, 
hľadaní strateného plyšáka a hromade zá-
mienok, ktorých výsledkom je snaha posunúť 
čas, kedy musia ísť spať, v pokušení vynechať 
modlitby, popriať deťom dobrú noc, zavrieť 
dvere a zrútiť sa do najbližšieho kresla.

Chcem vám odporučiť dve skromné 
modlitby, ktoré vám pomôžu spomaliť po-
čas ukladania vašich detí do postele. Toto nie 
je zoznam teoretických princípov alebo 15 
vecí, za ktoré sa máte modliť pre svoje deti. 
Unavení rodičia potrebujú jednoduché a ľah-
ko zapamätateľné modlitby. Keď sú vaše myš-
lienky rozlietané po celom pracovnom dni, 
tieto trojslovné modlitby vám umožnia stráviť 
chvíľu navyše s vašimi deťmi v tichosti večera.
OTČE, ODPUSŤ MI.

Najlepším spôsobom ako sa vyhnúť tomu, 
že vaše deti uložíte do postele frustrovaní ale-
bo nahnevaní, je pripomenúť sebe aj svojim 
deťom, že aj vy ste hriešnik, ktorý potrebu-
je odpustenie. Vyznajte pred svojimi deťmi 
vaše rodičovské zlyhania Bohu. Proste, aby 
vás chránil od hnevu a nedostatku trpezlivos-
ti. Aby ste ukazovali evanjelium v celej jeho 
sláve. Proste svojho Otca o odpustenie pred 
svojimi deťmi.

Toto im bude príkladom. Uvidia, čo to 

znamená byť Božie dieťa. Náš Otec nechce, 
aby sme skrývali naše hriechy pred Ním ale-
bo pred ľuďmi. On chce, aby sme ich vyznali, 
aby nám ich odpustil a očistil nás od všet-
kej neprávosti. (1. JÁNOV 1:9) V tých tichých 
chvíľach zaspávania budú svedkami vášho 
zmierenia s Otcom. Uvidia ako milosť evan-
jelia očisťuje vašu dušu a obnovuje vášho 
unaveného ducha.
OTČE, ODPUSŤ IM.

Často sa pozriem do očí mojich malých 
chlapcov po tom, čo udreli svojho brata alebo 
kričali v neposlušnom hneve a spýtam sa ich: 
„Prečo si to spravil?“ Najčastejšou odpoveďou 
je: „Neviem.“ V týchto smutných chvíľach si 
spomeniem na Kristovu modlitbu na kríži. 
„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ 
Toto je stav detských sŕdc. Keď hrešia, nie vždy 
plne rozumejú tomu, čo spravili alebo prečo 
to spravili. Ja ako rodič musím napodobňovať 
Ježiša a prosiť o Božiu milosť a odpustenie 
pre naše deti v jednoduchej modlitbe: „Otče, 
odpusť im.“

Každú noc Boh začne premieňať naše srd-
ce, aby bolo podobné Ježišovmu srdcu napl-
nenému milosrdenstvom a súcitom. Vidí naše 
deti „zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré 
nemajú Pastiera.“ (MATÚŠ 9:36) Starosti náš-
ho dňa miznú, keď sa modlíme za naše deti, 
ktoré nerozumejú Božiemu hnevu, ktorý čaká 
hriešne a šomrajúce duše, ktoré nechcú činiť 
pokánie. Pavol nám hovorí o týchto príhovor-
ných modlitbách, že „toto je dobré a príjemné 
pred naším Spasiteľom, Bohom, ktorý chce, 
aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.“ 
(1. TIMOTEOVI 2:3–4)

Toto je modlitba dôvery. Hovorí Bohu: 
„Zverujem ti život tohto dieťaťa. Verím evan-
jeliu. Verím, že chceš zachrániť hriešnikov, 
ktorými sú aj môj malý chlapec, aj moje malé 
dievčatko.“ Boh úmyselne vložil toto dieťa do 
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AHOJ
 Z materiálov BTM

Ahoj – to je jeden z najčastejších po-
zdravov. Zdravia sa ním nielen deti, ale aj 
dospelí. Poznáte jeho pôvodný význam?

Dnes už málokto vie, že to býval obľú-
bený pozdrav námorníkov. Slovíčko AHOJ 
bývalo napísané na prove – prednej časti 
trupu lode – každej lode. Význam je takýto: 

Ad HOnorem Jesu – Na česť Ježišovu.
Slovo AHOJ by malo byť mottom veria-

cich v Pána Ježiša Krista pre ‚plavbu živo-
tom‘. Tá by mala smerovať k jednému cie-
ľu: žiť na česť Božieho Syna Ježiša Krista.

Redakcia želá všetkým svojim čitate-
ľom a priaznivcom, aby s týmto mottom 
prekonali aj ‚plavbu‘ celým novým rokom 
2020!

Modlitba
 Thomas More

Daj mi zdravú myseľ, Pane,
nech vidím dobro okolo nás,
nech sa s hriechom nezapletiem,
nech napravím sa včas.
Daj mi čistú dušu, Pane,
čo nenarieka, nereptá,
nech viac neberiem tak vážne
svoje malicherné ja.
Daj mi, Pane, dobre tráviť,
aj aby som jesť čo mal –
daj mi zdravé telo
a nauč ma ho zachovať.
Daj mi, Pane, prosím, humor
i milosť chápať vtip,
nech mám radosť zo života
a druhých viem potešiť.
Amen.

tvojej rodiny a do tvojej milujúcej starostli-
vosti. Pros, aby mu odpustil skrze krv Ježiša a 
modli sa za jeho spasenie.
ON JE TVOJÍM OTCOM I 
OTCOM TVOJICH DETÍ

Obe modlitby začínajú tým slovom milosti: 
Otče. Je ľahké zabudnúť uprostred zlyhaní a 
zápasov rodičovstva, že máme nebeského 
Otca, ktorý na nás láskavo dohliada. Nikto to 

nedokáže vyjadriť lepšie ako apoštol: „Pozrite, 
akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Bo-
žími deťmi; a nimi sme.“ (1. JÁNOV 3:1)

Na konci vyčerpávajúceho dňa, keď kľačíte 
pri posteli so svojimi deťmi, nájdite pokoj v 
Otcovi, ktorý taktiež ukladá vaše unavené srd-
cia k odpočinku. Posledné chvíle pred spaním 
môžu byť najcennejšie. Nech tieto modlitby 
pomôžu vašej rodine rásť v milosti Božej.

Jeruzalem
 Nadežda Gancarcyková

Svet sa zmenšil –
ako po zemi Ježiš chodil.
Najkratšia je vzdušná cesta.
Tá židovská jasná hviezda –
nikomu sa nezdá,
že by tu bol Boží mier.
Praveká Svätá zem,
kto sa raz dostane až sem,
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uvíta ho Izrael –
na svojej hrudi krvavej.
Svetu sa zdá ako šperk,
len chvíľu na nej pobudnúť,
čosi nám nedovolí sa pohnúť,
vydať zo seba hlasu –
cítime tú nekonečnosť času.
Ťažko skúšané mesto mať na dlani,
možno Ho mučili na tomto kameni,
trikrát klesol hlavou k zemi.
V krutom národe –
verní protestovali!
Malo to tak byť,
Boh rozhodol za nich,
aby Syna vzkriesením preslávil!
Na Boží dom útočili od vekov –
ostal iba Múr nárekov...
Náboženstiev je tu veľa,
a neustále sa sporia –
pokoj tu nebude!
Občas v klamnom kľude –
útočia z úkrytu na komunitu.
Kde sa strieľa chodiť netreba!
Pútnik tu hľadá blízkosť neba...

Autorka tejto básne sestra Naďa Gancar-
cyková prijala sestry z našej zborovej diako-
nie a posiela pozdrav všetkým členom cirkev-
ného zboru.

Blahoželáme 
jubilantom

Január

Uličná Anna
Slavkovská Danka
Deverová Anna
Habiňáková Anna
Tomčíková Janka
Keresztényová Edita
Michalidesová Vlasta
Fabianová Oľga
Wielandová Anna
Šelep Peter
Hybenová Zuzana
Bohatová Mária
Oravcová Elena

Február

Valeková Zuzana
Žoldáková Ľudmila
Kogler František
Mikuš Martin
Přibyl Jiří
Kostroš František
Želonka Peter
Michalíková Erika
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Vypísané z matrík v mesiacoch november – december 2019

Sviatosť Krstu svätého prijali: Matej Gallo, Matias Tomusko
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli:  Jaroslav Gažura (65), Eva Hocková (60), 

Martin Muráň (82)

Pozývame na pravidelné stretnutia v zborovej miestnosti na Ul. 1. mája 1:

konfirmandi – utorok o 15.00 h 1. ročník; o 15.30 h 2. ročník
spevokol – každý piatok o 18.00 h
modlitebné spoločenstvo – každý štvrtok o 16.15 h
biblická hodina – každý štvrtok o 17.30 h
mládež – každý piatok o 17.00 h
detská besiedka – každú nedeľu počas služieb Božích v Poprade a Strážach

Ďalšie pozvania a informácie
 Pozývame na ekumenickú pobožnosť 

v rámci Týždňa modlitieb za jednotu 
kresťanov, ktorá bude v našom Kostole 
Svätej Trojice, a to v nedeľu 19. januára 
so začiatkom o 15.00 h.

 Pozývame manželské páry na stretnu-
tie v rámci Národného týždňa man-
želstva, ktoré bude 16. februára 2020 
o 14.00 h v zborovej miestnosti. Začne 

sa pobožnosťou a požehnaním a bude sa 
pokračovať pri svedectvách a malom ob-
čerstvení, ktoré prinesieme ochutnať.

 Prosíme tých bratov a sestry, ktorí majú 
nepotrebnú priadzu na pletenie a môžu 
ju poskytnúť na výrobky pre odkázaných 
v Afrike cez Misiu na Níle, aby ju priniesli 
do farského úradu.



Rozpis služieb Božích a ďalších cirkevno-zborových aktivít

1. STR
9.00 Poprad, kostol Novoročné Služby Božie 

10.30 Stráže, kostol Novoročné Služby Božie

5. NED
9.00 Poprad, kostol Nedeľa po Novom roku

10.30 Stráže, kostol Nedeľa po Novom roku
6. PON 9.00 Poprad, kostol Zjavenie Krista Pána mudrcom
9. ŠTV 17.30 Poprad, zbor. miestnosť Biblická hodina

12. NED
9.00 Poprad, kostol 1. nedeľa po Zjavení + Večera 

Pánova
16.30 Poprad, ZŠ Letná ul. Večerné služby Božie 

16. ŠTV 17.30 Poprad, zbor. miestnosť Biblická hodina

19. NED
9.00 Poprad, kostol 2. nedeľa po Zjavení

15.00 Poprad, kostol Ekumenická bohoslužba (TMZJK)

26. NED
9.00 Poprad, kostol 3. nedeľa po Zjavení

10.30 Spiš. Sobota, kostol 3. nedeľa po Zjavení
16.30 Poprad, ZŠ Letná ul. Večerné služby Božie 

29. STR 15.00 Poprad, ZpS Komenského ul. Biblická hodina.
30. ŠTV 17.30 Poprad, zbor. miestnosť Biblická hodina

JANUÁR

FEBRUÁR

2. NED
9.00 Poprad, kostol 4.nedeľa po Zjavení

10.30 Stráže, kostol 4.nedeľa po Zjavení
16.30 Poprad, ZŠ Letná ul. Večerné služby Božie 

6. ŠTV 17.30 Poprad, zbor. miestnosť Biblická hodina

9. NED
9.00 Poprad, kostol Nedeľa Deviatnik + Večera Pánova

16.30 Poprad, ZŠ Letná ul. Večerné služby Božie 
13.ŠTV 17.30 Poprad, zbor. miestnosť Biblická hodina

16. NED
9.00 Poprad, kostol Nedeľa po Deviatniku

16.30 Poprad, ZŠ Letná ul. Večerné služby Božie 
20. ŠTV 17.30 Poprad, zbor. miestnosť Biblická hodina

23. NED
9.00 Poprad, kostol Predpôstna nedeľa

10.30 Spiš. Sobota, kostol Predpôstna nedeľa
16.30 Poprad, ZŠ Letná ul. Večerné služby Božie 

26. STR 15.00 Poprad, ZpS Komenského ul. Biblická hodina
27. ŠTV 17.30 Poprad, zbor. miestnosť Biblická hodina


