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Keď som počul tieto slová, sadol som si, 
plakal a trúchlil som niekoľko dní. Postil som 
sa a modlil pred nebeským Bohom. (Neh 1,4)

Ako zareagujeme, keď sa dopočujeme 
o niečom tragickom, bolestnom, či ťaž-
kom? Nehemiáš sa dopočul o zničenom 
Jeruzaleme. Mesto bolo v troskách. Chrám 
síce stál, ale v meste sa nedalo bývať, lebo 
nebolo bezpečné. Padli mestské hrad-
by a domy sa neoplatilo ani opravo-
vať, keď ich hockto mohol vylúpiť. 
Reakcia Nehemiáša, ktorý bol pohár-
nikom na kráľovskom dvore, 
by mohla byť aj takáto: Mám 
dobré zamestnanie, priamo 
na kráľovskom dvore, mňa sa 
to netýka, prečo by som sa mal 
tým trápiť? Nehemiáš však reagoval 
opačne, správa sa ho hlboko dotkla. 
A biblický text v úvode nás informuje 
čo urobil ďalej: sadol si, plakal, trúch-
lil, postil sa a modlil.

Pred Veľkonočnými sviatkami 
máme dlhšie obdobie pôstu. Po-
stupne sa v spoločnosti stráca zmysel 

pôstu – na čo pôst slúži – lebo ľudia neveria 
v Pána Ježiša. Ak sme však kresťania, potom 
práve obdobie pôstu môže byť naplnené 
nehemiášovským reagovaním na okolnosti 
okolo nás.

Často počúvame, aké je všetko zlé. Ne-
musíme reagovať tak, že ‚mňa sa to netý-
ka‘. Môžeme naopak robiť podobne ako 

Nehemiáš: sadneme si – teda zastaví-
me sa – aby sme lepšie pochopili, čo 
sa to deje. Budeme plakať – mnohé 
veci nás oprávnene rozrušia. Príde 

aj trúchlenie – dotknutý člo-
vek je zadumaný, trápi sa. 
Ku pôstnemu obdobiu patrí 
pôst – odriekanie sa jedla. 
Napokon nás Nehemiáš volá 

ku rozhovoru s Bohom, k modlitbe – 
máme nádherné privilégium rozprá-
vať v modlitbe s Pánom Ježišom aj 
o ťažkých veciach...

Prajem každému požehnaný 
pôstny čas a radostné Veľkonočné 
sviatky.

 Michal Findra, zborový farár

DEO

Pôst, modlitba 
a Veľkonočné sviatky
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Veľkonočná modlitba
Zlatica Oravcová

Vzkriesený Pane, vzkries vo mne city
úprimnej lásky, čo sa nenadýma.
Nech tečie prameň, doteraz skrytý,
nech hriechu osteň viacej nemučí ma.

Vzkriesený Pane, vzkries vo mne sily,
za tebou kráčať, vyznávať Ťa chcem.
Vzkries vo mne dobro, Spasiteľ môj milý,
k nohám Ti srdce odovzdane kladiem.

Cirkevno-zborový život
 Zuzana Valeková

V stredu 1. januára bol 
Nový rok a brat farár Findra 
kázal na text Verím! Pomôž 
mojej neviere! (Mk 9,24b), kto-
rý bol vyžrebovaný ako heslo 
na r. 2020 a je zvláštny tým, 
že sa začína nevierou a končí 
vierou. Text je z príbehu, keď 
zúfalý otec neúspešne hľa-
dal pre chorého syna pomoc 
u učeníkov, a preto prosil Pána 
Ježiša: Pomôž nám, ak môžeš! Ježiš Kristus 
vie, že sme nestáli a rovnako aj naša vie-
ra. Aj my si myslíme, že naša viera je silná 
a pritom to môže byť len naša pýcha. Ino-
kedy si zúfame, že sme neúspešní, potom 
sa vzdáme a strácame vieru. Podobne Pán 
Ježiš videl malú vieru, respektíve nevieru, 
aj u učeníkov – a On vie, že naša viera je 
často slabá či rovnajúca sa neviere. Otec 
z príbehu si uvedomuje slabosť svojej viery, 
preto ku vyznaniu ‚Verím!‘ pridáva aj prosbu 
‚Pomôž mojej neviere!‘ Pravá viera je Boží 

dar, ktorý dostal aj tento otec 
chorého syna, keď ho Ježiš skú-
šal otázkou o viere. Heslo roka 
nás vedie skúmať svoju vieru, 
vyznať svoje pochybnosti i ne-
dostatočnosť a prosiť o dar pra-
vej viery – Pán Ježiš nám určite 
pomôže ako pomohol zúfalé-
mu otcovi i jeho chorému sy-
novi. Heslo je zvláštne, ponúka 
pokoj a vieru, ktorú nám daruje 
Pán. Rok 2020 môžeme nazvať 
rokom viery – našej viery v na-

šej dobe. Myslime na to po celý rok!
V Nedeľu po Novom roku 5. januára 

sme sa v kázni opäť zamysleli nad posol-
stvom hesla roka 2020 – tentoraz s bratom 
farárom Bakalárom – že Pán Ježiš je naša 
nádej. Brat farár povedal, že prvé heslá vyšli 
od cirkvi Moravskí bratia/Moravská cirkev 
v r. 1731 v Hernhute (Ochranov), na pan-
stve grófa Zinzendorfa a mali veľký úspech 
medzi veriacimi. Aktuálne tohtoročné hes-
lo je o pochybnosti viery – a kto z nás ne-
pochyboval o svojej viere? Realita života 
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(ťažkosti, choroby, a iné) na našu vieru ne-
pôsobí povzbudzujúco, ale často deštrukč-
ne. Aj my, z dobrej a pre vieru povzbudzu-
júcej atmosféry (napr. v kostole), musíme 
odísť do reality života. Viera je cesta, keď sa 
dôvera koncentruje na Pána Ježiša. Realita 
otca z príbehu je jeho od detstva chorý syn, 
za ktorého sa on podujal bojovať vo viere 
v Pána Ježiša. Nejde to však bez Pána Ježiša 
– v tomto príbehu, ale ani v našom živote. 
Potrebujeme zažiť Ježišovu pomoc či Jeho 
povzbudenie v pochybnostiach reality náš-
ho života. A Biblia nám dáva mnoho sve-
dectiev, že Boh – i vo svojom Synovi – zasa-
huje aj v zdanlivo beznádejných situáciách 
(napr. prechod židov cez Červené more či 
Ježišov zásah v tomto príbehu). Volajme aj 
my, keď naša viera ochabuje, lebo my sami 
zo seba nezmôžeme nič, ale aj v beznádej-
nej a zúfalej situácii je východisko v moci 
všemohúceho Boha a Pána Ježiša skrze 
Ducha Svätého.

Sviatok Zjavenie Krista Pána mudrcom 
pripadol na pondelok 6. januára. Kázal 
brat farár Bakalár na základe biblického 
textu Mt 2, 1-12. V centre príbehu nie je ani 
slávny Rím či Jeruzalem, ale novonarodené 
dieťa Ježiš – na Neho mágov upozornila 
hviezda židovského kráľa a my v tom vidí-
me príklad múdrosti ľudí, aby sa poklonili 
Bohu ako Kráľovi Izraela. Mudrci sú prvá 
skupina ľudí, ktorí sa poklonili Kráľovi a pri-
niesli mu kráľovské dary. Druhá skupina sú 
farizeji a zákonníci, ktorí z proroctiev po-
znali Božiu pravdu, ale nekonali podľa nej. 
To sú ľudia ľahostajní k prijatej pravde, ma-
júci radi status quo, teda, keďže im Herodes 
postavil chrám, oni na oplátku boli radšej 
ticho, aby ho nedráždili... koľko vlažných 
a ľahostajných ľudí je medzi nami – a aj me-
dzi našimi najbližšími – za ktorých musíme 
zápasiť na modlitbách. Tretia skupina sú tí, 
ktorí sú zásadne proti a aj dnes je mnoho 

nepriateľov Boha a kresťanstva, napr. He-
rodes bol zaslepený nepriateľstvom až sa 
uchýlil ku vraždeniu detí. Traja králi sú aj 
príklad prvej ofery – uvedomme si, že vý-
znam aj našich ofier je v podpore Božieho 
diela a darovanie z vďačnosti je ten správ-
ny postoj srdca, ktorý je pritom dôležitý. 
A v zmysle textu piesne (ES 63: ... tu máš 
dary, tu máš nás!) sa aj my cele odovzdajme 
Kráľovi Pánovi Ježišovi Kristovi.

V 1. nedeľu po Zjavení 12. januára 
sme si pripomenuli pokrstenie Pána 
Ježiša. Pre túto tému si brat farár Findra 
vybral text R 6,3-8 a povedal, že pri Ježi-
šovom krste bolo prítomné zjavenie celej 
Božej trojice, teda trojjediného Boha: Boh 
Syn v ľudskom tele krstený Jánom Krstite-
ľom, Boh Otec prehovoril hlasom z neba 
– Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi 
zaľúbilo. – a Boh Duch Svätý sa zjavil ako 
holubica. Krst je veľké Božie požehnanie 
a veľký dar pre ľudí. Apoštol Pavol náš krst 
pripodobňuje ku krstu Pána Ježiša a v ňom: 
1. starý hriešny človek zomrel v nás i so svo-
jím starým hriešnym spôsobom života; 2. 
povstáva v nás nový človek, čerpajúci nový 
život z Pána Ježiša – aj reformátor Luther 
odolával satanovi, keď si pripomínal svoj 
krst; 3. Krst svätý nám zabezpečuje vzkrie-
senie, lebo aj v tom sme podobní Pánovi 
Ježišovi a, ako On, aj my budeme vzkriesení 
na konci času. Máme byť veľmi vďační, že 
sme boli pokrstení a zaštepení do vínneho 
kmeňa-Ježiša Krista a tak ďakujme Bohu, že 
to všetko môžeme zažívať.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťa-
nov začal v nedeľu 19. januára odpolud-
ňajšou ekumenickou pobožnosťou v na-
šom chráme (informácia o nej je na inom 
mieste tohto čísla) a pokračoval do nedele 
26. januára. V rámci tohto týždňa sme mali 
v zborovej miestnosti nášho cirkevného 
zboru dve modlitebné stretnutia (v stredu 
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a vo štvrtok) a v jeden večer s účasťou aj 
členov Komunity Chemin Neuf a členov 
rímsko-katolíckej a grécko-katolíckej cirkvi. 
Pre zamyslenia sme použili oficiálne ma-
teriály na túto príležitosť – témy na tento 
rok pripravili maltskí kresťania na biblický 
text Preukázali nám neobyčajnú láskavosť 
(Sk 28,2). Bratovi farárovi M. Findrovi ďaku-
jeme za prípravu i vedenie modlitebných 
stretnutí.

V 3. nedeľu po Zjavení 26. januára 
brat farár Findra kázal na biblický text Mt 
15,1-5. V ňom sa sám Pán Ježiš pripodob-
nil k viniču a nás ku ratolestiam vínneho 
kmeňa. Kmeň viniča (tým je Pán Ježiš) je 
najdôležitejší; z kmeňa žijú ratolesti (to sme 
my, veriaci kresťania); vinohradník (tým je 
Boh Otec) sa stará o vinohrad (predstavu-
júci cirkev). Pre nás je dôležité skúmať sa 
či sme životaschopné ratolesti napojené 

na kmeň a prinášajúce dobré 
ovocie alebo také, ktoré treba 
vylomiť a vyhodiť na spálenie. 
Dôležité je uvedomiť si, že Pán 
Ježiš nás povolal do spoločen-
stva svojej cirkvi a v nej a skrze 
ňu sa môžeme povzbudzovať 
a zažívať požehnanie Božej lás-
ky – sme súčasťou Ježiša Krista 
v interakcii so spoluveriacimi 
pre naše spasenie aj na chválu 
nášho Boha.

Vo štvrtok 30. januára 
o 14.00 h sa v zborovej miest-
nosti začala nová aktivita 
– príležitosť pre neformálne 
stretávanie sa sestier i bra-
tov cirkevného zboru v ‚ka-
viarni KaMoS‘ pri kávičke 
a rozhovoroch. Nápad vznikol 
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v zborovom modlitebnom spoločenstve, 
preto je to KaMoS – teda skratka slov Ka-
viareň MoS. Začali sme radostným spevom 
piesne Chvála Tebe, Bože náš a potom sme 
prosili nášho Pána o požehnanie našich 
dobrých snáh na upevnenie bratsko-ses-
terského spoločenstva členov zboru aj 
takýmto spôsobom. Ďakujeme za dobré 
ohlasy i povzbudenia pokračovať v tejto 
aktivite, ktorá sa bude opakovať pravidelne 
posledný štvrtok v mesiaci – KaMoS pozýva 
všetkých ľudí dobrej vôle.

Vo 4. nedeľu po Zjavení 2. februára 
sme si pripomínali Predstavenie Krista 
Pána v chráme. Podľa textu L 2,36-37 brat 
farár Findra vysvetlil, že rodičia malého Je-
žiša prišli do jeruzalemského chrámu po 50 
dňoch očisťovania Panny Márie a priniesli 
na obetovanie dve holúbätá. Toto vý-
znamné dieťa si všimli dvaja ľudia, Simeon 
a Anna. Z prorokyne Anny si môžeme vziať 
niekoľko príkladov. Ona vrúcne očakávala 
spasenie Izraela – očakávame aj my Spasi-
teľa sveta a nášho Spasiteľa alebo ho ne-
vieme rozpoznať – ako kňazi a farizeji, ktorí 
iste boli v chráme? Ďalej počúvame, že ona 
všetkým rozprávala o Spasiteľovi – aj tu je 
Anna pre nás inšpiratívna, aby sme podob-
ne aj my vyznávali svojho Spasiteľa, lebo 
nemáme chodiť na služby Božie len zo zvy-
ku, ale svoju radosť zo Spasiteľa odovzdá-
vať aj vo svojom okolí; a keď oslavujeme 
Boha v Pánovi Ježišovi Kristovi, nerobme 
to neosobne, ale s láskavou radosťou. Brat 
farár pripomenul, že touto nedeľou uzat-
várame Vianočný kruh liturgického roka.

Nedeľa 9. februára mala názov Deviat-
nik, teda deväť týždňov do Veľkej noci. 
Brat farár Bakalár kázal na text R 8,18-27 
o utrpení a stratách. V texte sa hovorí, že 
aj Duch Svätý, spoločne s celým stvoren-
stvom, vzdychá a bolestí/trpí. Zásadné je, 

že očakáva zjavenie Synov Božích. Od Ada-
ma sa hriech dotýka nás aj všetkého stvo-
renstva, súčasťou ktorého je zánik a zomie-
ranie. Skrze Adama máme hriech a skrze 
Pána Ježiša vyslobodenie a vykúpenie, kto-
ré však nastane až pri druhom Ježišovom 
príchode. Čaká nás slávne vzkriesenie, keď 
opäť príde Mesiáš, v ktorom máme svoju 
nádej. Kým sa tak stane, modlime sa k Du-
chu Svätému, lebo on prichádza na pomoc 
v našej slabosti, On sa prihovára za nás ne-
vysloviteľným vzdychaním ako Boh chce 
a podľa Božej vôle. Duch Svätý spája našu 
nádej na život vo večnosti s naším trojjedi-
ným Bohom.

Dar Božieho slova – to bola téma v Ne-
deľu po Deviatniku 16. februára a brat 
farár Findra kázal na text 1K 3,12-13. V ňom 
apoštol Pavol vysvetľuje aké dôležité je ro-
zumieť Božiemu slovu a vedieť čo a kto je 
podstata nielen Božieho slova, ale aj našich 
životov. Najskôr musí byť postavený zák-
lad a len potom možno pokračovať ďalší-
mi časťami domu, ak má byť dielo dobré. 
Toto možno vztiahnuť aj na prácu v našom 
zbore v súvislosti s konaním tohtoročné-
ho výročného konventu. Pavol poukazu-
je na Pána Ježiša a tak máme robiť aj my 
v cirkvi, totiž, všetko konať na Božiu česť. 
Ďalej Pavol ctí a vyvyšuje Ježiša a Jeho 
dielo, ktoré má aj cirkev, i my jednotlivci, 
oslavovať, aby cirkev bola dôstojná a hod-
ná svojho trojjediného Boha, ktorého sláva 
je trvalá. Hoci je cirkev svetom zaznávaná, 
len jej bol zverený Boží program, o ktorom 
hovorí svetu po stáročia. Cez nás veriacich 
majú ľudia vidieť jej hodnotu a krásu, ktorá 
je v službe nášmu Bohu cez blížnych. Hneď 
po službách Božích potom nasledoval vý-
ročný konvent s hodnotením roka 2019 
v našom zbore. Nech je cez nás zvelebené 
Pánovo meno, nech On sám koná v nás aj 
cez nás!
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V Predpôstnu nedeľu 23. februára, 
ktorej téma bola Dar Božej lásky, si brat fa-
rár Bakalár vybral pre kázeň text Mk 2,1-12. 
Začal čerstvým zážitkom, keď povedal, že 
ho navštívili priatelia, ktorí pricestovali až 
z Bratislavy len preto, aby sa s ním mohli 
modliť a prosiť Pána Boha o zlepšenie zdra-
votného stavu. Túto bratskú lásku prirovnal 
ku bratskej láske štyroch mužov z prečíta-
ného evanjelia, ktorí tiež pred Pána Ježiša 
priniesli svojho ochrnutého priateľa, aby 
ho uzdravil. Aj pri nich platilo, že láska blíž-
nemu nerobí zle. Pre svojho nevládneho 
blížneho urobili tento skutok lásky vo viere 
v Boha – v osobe Pána Ježiša. Sám chorý 
nič nedokáže urobiť, preto mu pomáhajú 
priatelia a Pán Ježiš vidí aj ocení túto zá-
stupnú vieru i lásku. Aj cirkev je v prosbách 

za blížnych ako tí štyria muži. Naproti tomu 
farizeji majú ‚zastretý zrak‘, lebo zostali len 
pri zákone, bez lásky k blížnemu. Brat farár 
zdôraznil, že Kristus nie je zázračný uzdra-
vovateľ, On je omnoho viac, On je Mesi-
áš-Kristus, ktorý ‚žil lásku‘ voči všetkým. To 
isté očakáva aj od nás a rád nám dá k tomu 
aj silu skrze Svätého Ducha. Láska Ježiša 
Krista zachraňuje každého... sme pred 
pôstom a veľkonočnými sviatkami, keď 
si budeme pripomínať Spasiteľovo dielo 
pre našu záchranu pre večný život. Nechaj-
me sa zasiahnuť láskou Božieho Syna a aj 
my tak konajme pre našich blížnych. Sme 
stvorení na dobré skutky... konajme teda 
vo viere skutky lásky a nesme k Ježišovi aj 
my našich blížnych, lebo všetci potrebuje-
me Ježiša Krista a Jeho lásku.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2020
 Zdroj: Mesačník Poprad č. 1/2020

V Poprade sa všetci predstavitelia cirkví 
pôsobiaci v meste stretávajú už sedem ro-
kov na ekumenickej pobožnosti a tohtoroč-
ná sa konala v nedeľu 19. januára v Evanje-
lickom kostole Svätej Trojice na Námestí sv. 
Egídia. Modlitby za jednotu kresťanov sú už 
celosvetová tradícia. Za tohtoročnú tému 
boli vybraté slová z Biblie Preukázali nám 
neobyčajnú láskavosť.

V tomto roku pripravili materiál pre týždeň 
modlitieb kresťania z Malty. Preto ani v na-
šom kostole nechýbala maketa lode a bib-
lický príbeh o stroskotaní na Malte. Každá 
národná cirkev si program prispôsobuje 
a my sme pridali aj spev v podaní spevokolov, 
uviedol farár CZ ECAV Michal Findra.

Tým, že sa spolu modlíme, dávame sve-
tu najavo, že veríme v toho istého Boha 
a v toho istého Krista. To nás spája a spoločne 

putujeme do večnosti za jediným cieľom, po-
kračoval dekan Rímskokatolíckej farnosti 
v Poprade Ondrej Borsík.

V histórii bolo veľa rozdelení, nepokojov 
a nelásky. My sa chceme zjednotiť na tom 
hlavnom, čo nás Boh učí a to je láska jeden 
k druhému, doplnil protopresbyter a správ-
ca Gréckokatolíckej farnosti v Poprade Ja-
roslav Matoľák.

Modlitba za jednotu kresťanov vznikla 
v komunite Chemin Neuf. Ide o ekumenické 
spoločenstvo pochádzajúce z Francúzska. 
Pri modlitbách sa stretávame jedenkrát 
do týždňa a stretnutia vždy ukončíme mod-
litbou za jednotu kresťanov. Toto bratstvo aj 
žijeme. Raz do mesiaca navštevujeme členov 
rôznych cirkví, povedal člen Spoločenstva 
Komunity Chemin Neuf Michal Harabin.

Na ekumenickej pobožnosti bol aj 
primátor mesta Poprad Anton Danko 
s manželkou. Netešme sa z problémov 
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a prípadného úpadku žiadnej cirkvi. Ne-
nechajme sa odporcom evanjelia poštvať 
jeden voči druhému. Používajme naše dary 
ako ponuku toho dobrého pre druhých 
a prijímajme dobré dary iných, prihovoril 
sa veriacim.

Stretnutie cirkví pomáha vzájomnej 
spolupráci a snaží sa aj pomôcť. Zbierka 
z takejto pobožnosti putuje každý rok 
na iné účely. Tento rok bude obdarovaná 
popradská materská škola pre deti s rôz-
nymi poruchami.

Národný týždeň manželstva 2020
 Anna Barillová

Od 10. do 16. februára. bol tohtoročný, 
už jubilejný, 10. ročník Národného týždňa 
manželstva. V jeho rámci sa aj v našom 
cirkevnom zbore stretlo päť manželských 
párov, a to v nedeľu 16. februára. Na uví-
tanie sme si zaspievali pieseň Tvoj ľud pred 
Tebou sa schádza, Bože náš, pri gitarovom 
hudobnom sprievode v podaní zborové-
ho farára Michala Findru. On vybral aj text 
pre zamyslenie 1K 3,10-13. V ňom sme našli 
odkaz pre nás: neodkloniť sa z úzkej cesty 
za naším Pánom, aby sme raz dosiahli svoj 
cieľ a boli spasení. Dobrý základ pre dosiah-
nutie tohto cieľa je Pán Ježiš Kristus. Už te-
raz máme žiť k Jeho cti a chvále. Nevieme 
aký plán má Boh s nami a koľko spoločných 
rokov v manželstve nám ešte pridá.

Tiež sme mali pripravené úryvky z kníh: 
Päť jazykov lásky, Kniha o manželstve, Láska, 
ktorá vytrvá. Tohtoročná téma týždňa bola 
Náš príbeh.

Do vystrihnutých okienok z filmu sme si 
mali vpísať náš vlastný príbeh, a tak ho po-
núkam aj vám. S mojím manželom sme sa 
zoznámili na večierku a svadba bola v roku 
1981. Zaujímavá bola skutočnosť, že naši 
rodičia napokon robili naraz dve svadby 
– moju i bratovu. S manželom sme bok 
pri boku kráčali v dobrom i zlom a v spoľah-
nutí sa na Pána Boha. Už týždeň po svadbe 
sme mali svoj byt a narodili sa nám štyri 
zdravé deti. Máme smutné srdcia preto, že 
sa vzdialili od Pána, radujeme sa však, že 
On je naša záchrana. O milosť a lásku máme 
vrúcne prosiť a Jeho, verného, v svojom 
srdci nosiť. Verím, Bože milý, že nám dávaš 
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sily, aby sme sa z Tvojej cesty nestratili.
Po tejto aktivite stretnutie pokračovalo 

chvíľou modlitieb a piesňou Ježiš, Ty máš 
meno najkrajšie skončila duchovne zame-
raná časť stretnutia. Plne sme sa stotožnili 
s poslednou slohou piesne: Ježiš, dvíham 
svoj hlas a vyznávam, že svoj život v Tvojich 
rukách mám.

Pri kávičke, koláčikoch a v družných 
rozhovoroch sme sa zdieľali, ako nás náš 
Boh v živote sprevádzal. Boli tam aj man-
želia, ktorí v máji oslávia ‚zlatú svadbu‘. My 
–Anna a Karol – o rok, ak Boh dá, oslávime 
‚striebornú svadbu‘. Keď brat farár Findra 

odišiel na večerné služby Božie, my sme si 
ešte zaspievali pieseň Ja a dom môj, Pane 
verný, sme Ti slúžiť pripravení, ktorú si obľú-
bil aj brat farár Ján Bakalár... jemu prajeme 
veľa zdravia i Božieho požehnania v jeho 
obetavej práci medzi nami.

S prianím na perách z piesne Nech vás 
žehná a sprevádza Pán, sme sa rozchádzali 
a ďakovali za Božie požehnanie na spoloč-
nej ceste životom. Nech sa stane Jeho svätá 
vôľa pri nás všetkých. Po Božom požehnaní 
manželského zväzku by mali túžiť všetky 
manželské páry, lebo bez Božieho požeh-
nania sú márne všetky naše namáhania.

Dar Božej lásky
 Zuzana Hybenová

Predpôstnu nedeľu 23. februára sme, 
ozaj, pociťovali ako dar Božej lásky aj preto, 
že na dopoludňajších službách Božích mo-
hol kázať brat farár Ján Bakalár. V týždni sa 
totiž zdravotne necítil dobre, ale keď za ním 
prišli priatelia z Bratislavy, ktorí za neho 
modlili a povzbudzovali ho, bol posilne-
ný a mohol nám v nedeľu poslúžiť kázňou. 
A vyznal, že v tom cítil dar Božej lásky.

Bolo to podobné ako sa odohralo 
uzdravenie ochrnutého v kázňovom 
texte Mk 2,1-12. Štyria muži pre-
javili lásku k ochrnutému pria-
teľovi veriac, že jedine Ježiš 
mu môže pomôcť. Keď ho 
pre množstvo zhromažde-
ných nemohli dostať k Je-
žišovi, urobili tak cez pre-
borenú strechu. Ježiš videl 
ich vieru, a preto chorému 
povedal, že sa mu odpúš-
ťajú hriechy. Toto veľmi 
pobúrilo zákonníkov, ktorí 

nerozpoznali, že Ježiš je Mesiáš, že je Boh, 
ktorý má moc odpúšťať hriechy, ale aj cho-
rého uzdraviť. Aj my máme byť činní skrze 
lásku najmä aj teraz v období začínajúceho 
pôstu. Tak ním kráčajme cestou lásky.

Poobede sme sa opäť stretli v zborovej 
miestnosti na zborovom popoludní. Začalo 
príhodnou spevníkovou piesňou a mod-
litbou a potom sme počúvali brata farára 
Findru o Účasti žien v náboženskom živote 
od najstarších čias až doteraz.

V priateľských rozhovoroch na rôz-
ne témy sme potom strávili príjemné 
chvíle pri káve, čaji a hlavne pri dob-

rých šiškách. Túto ‚maškrtku‘ na naše 
stretnutie priniesli tri ochotné sestry 
E. Bakurová, A. Barillová, H. Kotschová 
a ďalším koláčikom prispela aj sestra 
A. Findrová. Nášmu dobrému Bohu 
sme zaspievali piesne chvál aj s hu-
dobným sprievodom brata Bakuru 

(syn E. Bakurovej) z Ružomberka. 
Zakončili sme tak fašiangy, 
obdobie od Troch mudrcov 
do Popolcovej stredy.
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Kristus žije naveky
Martin Luther (St. Louis ed. 13.1:512-513)

Anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo 
viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného! 
Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal; poďte, 
viďte miesto, kde ležal. (Mt 28:5-6)

Toto je nádherná a radostná stať našej 
viery. Hoci sa z nej celý svet posmieva, zne-
važuje ju a rúha sa jej – a to vrátane ľudí 
priamo z cirkvi – práve táto stať robí kres-
ťanov kresťanmi.

Ľudia už len zo zvyku ve-
ria, že existuje život po smr-
ti. Neberú to veľmi vážne. 
Keby to brali vážne, určite by 
tomu prispôsobili aj spôsob 
svojho života. Nestarali by sa 
tak o pozemský život, jedlo, 
slávu a iné veci namiesto 
hľadania toho, čo je večné.

Nech však kážeme a ho-
voríme čokoľvek, rozum to 
považuje za bláznovstvo. 
Preto táto stať Božieho slo-
va tak odoláva a nechce 

preniknúť do hĺbky nášho srdca, hoci je 
to potrebné. No v srdciach ľudí, ktorí túžia 
byť skutoční kresťania, by to malo byť jas-
né. Kristus, ktorý niesol náš hriech na kríž 
a zaplatil zaň svojím životom, vstal z mŕt-
vych, aby nás ospravedlnil. Čím viac tomu 
v našich srdciach veríme, tým väčšiu radosť 
a pokoj nachádzame. Pretože nie je možné, 
aby nám tento obraz neprinášal radosť.

Dnes hľadíme na Krista ako na nádher-
nú, čistú a zdravú osobu, 
ktorá bola skrúšená a zúbo-
žená len kvôli môjmu a tvoj-
mu hriechu. Len tak môžeš 
mať istotu, že tvoje hriechy 
sú preč a už viac neexistujú. 
Kresťania v minulosti napí-
sali nádherné piesne v latin-
čine či nemčine, napríklad 
v nemeckej piesni sa spieva: 
Kristus vstal z tmavého vä-
zenia hrobu, dnes sa veselo 
radujeme, Kristus skoncuje 
s každým smútkom. V latin-
skej veľkonočnej piesni sa 

Deň darov Božej lásky mal ďalšie po-
kračovanie na večerných službách Božích 
v škole na sídlisku. Tu sme v kázni brata 
farára Findru počuli ďalšiu časť Ježišových 
rečí na vrchu. V texte Mt 5,17-20 Pán Ježiš 
hovorí, že neprišiel zrušiť zákon, ale naplniť 
ho. Ďalej nás upozorňuje na spravodlivosť, 
ktorá – keď nebude dokonalejšia ako u zá-
konníkov a farizejov – nikdy nebudeme 
môcť vojsť do nebeského kráľovstva.

 Tento nedeľný deň bol v mnohom 
poučný a ozaj sviatočný. Presvedčili sme 
sa, že v spoločenstve sestier a bratov viac 
pociťujeme dar Božej lásky.
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zas spieva: Kresťania prinášajú obete a chvá-
ly tomu, ktorý bol na Veľkú noc obetovaný. 
Baránok vykúpil svoje ovečky, nevinný Kristus 
zmieril hriešnikov s Otcom. Smrť a život sa 
stretli vo zvláštnom súboji, Knieža života, čo 
umrelo, je teraz nažive a vládne. Ktokoľvek 
napísal tieto spevy, musel veľmi dobre ro-
zumieť kresťanskej viere, keďže tak nádher-
ne a umelecky zobrazuje ako smrť zaútočila 
na život a zároveň ako diabol napadol život.

No Život, náš Pán Ježiš Kristus, znášal 
satanove rany a dovolil, aby ho zabili. Smrť 
však neuspela, pretože Život bol večný. 
Smrť nevidela, že za smrteľným telom sa 
skrýva večná moc a božská vláda. Smrť 
sa teda prepočítala a položila svoje ruky 
na osobu, ktorá hoci nemohla zomrieť, 
zomrela. A tak zomrelo telo, ktoré pocho-
vali, no osoba ostala nažive. Musíme teda 
konkrétne poznamenať, že táto osoba 

bola v rovnakom čase mŕtva v tele, no živá 
pre večnosť. Smrť vykonala to najhoršie, čo 
mohla, no ďalej nedokázala zájsť.

A keďže osoba Krista bola nažive, ne-
mohol ostať v moci smrti, a tak sa vrátil 
a podriadil si smrť a všetkých jej pomocní-
kov, teda hriech a diabla. Teraz vládne v no-
vom a večnom živote, kde hriech, diabol 
ani smrť už viac nemajú moc. Rozumom 
túto zvláštnu a neslýchanú zvesť nedoká-
žeme uchopiť. Musíme veriť, že Kristus žije, 
hoci je mŕtvy, a že Kristus zomrel tak, že 
sama smrť v Ňom zomiera a stráca svoju 
moc. Toto slovo počúvame v kázňach ako 
útechu, aby sme verili a naučili sa, že smrť 
stratila všetku svoju moc. Pretože, chvála 
Bohu, sa našiel muž, ktorý čelil smrti ako 
všetci ostatní, zabila Ho, no skrze túto smrť 
musí umrieť smrť samotná a zabitý Kristus 
žije naveky.

Kristus – veľkonočný baránok
BTM, P. Piťha

Na pamiatku veľkej noci, v kto-
rej boli Izraeliti vyslobodení 
z egyptského otroctva, bola 
ustanovená slávnosť Pesach. 
Počiatok tejto slávnosti nie je 
v pravom zmysle slova pamiatka, 
pretože ide o skutočnosť onej 
veľkej noci. Zabitý baránok bol 
zástupná obeť a súčasne aj vy-
znanie viery. Označením do-
mov sa Izraeliti jasne prihlasovali 
ku svojej viere a identite. A vyjadrovali tak 
aj poslušnosť Božiemu slovu.

Zmysel slávnosti Pesach je v zmysle pr-
votnej udalosti. Jej neskoršie slávenie nebo-
li spomienkové slávnosti, ale obnovovanie, 
pokračovanie pôvodnej udalosti. Izraeliti 

zabíjali baránka, aby na nich nepadol Boží 
trest za viny. V surovej podobe prežívali smrť 

baránka, ktorého vybrali zo stá-
da a prijali do rodiny. Mäso jedli 
pečené – teda mäso, ktoré pre-
šlo očistným ohňom. Očistený 
baránok vstupoval do teles-
ného života tých, ktorí z neho 
jedli. Spoločenstvo rodiny aj 
tých, ktorých pozvali (nikto to-

tiž v tú noc nemohol a nesmel 
byť sám), bolo utužené, pretože 

všetci mali podiel na baránkovi. 
Izraeliti jedli rýchlo, pretože v tú noc mali 
byť pripravení na cestu. Boli oblečení a obutí 
na cestu, s cestovnou palicou v ruke. Neskôr 
to značilo pripravenosť a ochotu vyjsť za Bo-
žím príkazom. Dôležité je uvedomiť si, že 
nejde o ľudské hodovanie. Je to hod Boží.
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Kristova smrť spadá do obdobia slávnosti 
Pesach. Keď si Kristus sadá ku stolu, vyslo-
vuje svoju radosť nad tým, že môže spolu 
s apoštolmi sláviť túto hostinu Božieho 
milosrdenstva. Pri tejto večeri – poslednej 
v Kristovom živote – vrcholí Kristovo dielo. 
Kristus, ktorý sa nazýva synom človeka, ale 
súčasne pre Židov neslýchaným spôsobom 
oslovuje Boha ako Otca, po celý svoj život 
upozorňoval na nebezpečenstvo formálnos-
ti náboženského života. Zákonníkov a fari-
zejov nazýval pokrytcami a ukazoval, ako 
zachovávajú len vonkajšie formy a neplnia, 
ba ani nechápu, obsah a pravý zmysel Bo-
žieho zákona.

A urobil dve, v danej chvíli nepochopi-
teľné, veci. Uprostred večere vstal a umyl 
apoštolom nohy. To bola činnosť prinále-
žiaca otrokom. Apoštolom vysvetlil, že im 
dáva príklad na službu – ľudia si majú na-
vzájom slúžiť. Počas večere jeho reč vyústila 
do jedinej myšlienky: ľudia majú žiť v láske 
a tú prejavovať svojou obetavosťou. Aby 
sme neboli sebci a boli schopní dať niečo 
zo svojho žitia v prospech druhých: námahu 
práce, časť majetku, trocha času, ktorý by 
sme mohli využiť inak.

V závere večere nastala ďalšia nepocho-
piteľná udalosť. Kristus vzal chlieb, požeh-
nal ho, lámal a dal z neho svojim učeníkom. 
Tento chlieb vyhlásil za svoje telo. Podobne 
urobil s kalichom vína, ktoré vyhlásil za svo-
ju krv. Týmto aktom dáva apoštolom účasť 
na svojom tele a teda aj na svojom živote. 
Podáva im svoju krv – život, ktorý patrí Bohu. 
Povie, že je to krv, ktorá sa vylieva za hriechy 
sveta. A vyzýva, aby toto konali na jeho pa-
miatku. Potom vyjde z večeradla do náručia 
smrti.

Týmto činom sa Kristus stotožnil s obe-
tovaným baránkom. Ako syn človeka sa 
nechce na nič vyhovoriť ani sa skryť pred 
ľudským údelom – teda pred smrťou – ktorá 

je dôsledkom hriechu. Z jeho pohľadu tu 
už nie je žiadna zástupnosť, žiadne obetné 
zviera. Stojí tu on sám. Bol to krutý, celkom 
skutočný úsek života – začal sa zatknutím 
a pokračoval ranami, odsúdením, posme-
chom, utrpením, horkosťou a bolesťou, za-
rámovaný do ozbrojeného násilia a pyšného 
výsmechu a vyústil do smrti.

Prvých kresťanov osočovali z bezbož-
nosti. Bolo to preto, lebo nemali chrámy ani 
neznázorňovali Boha. Ich lámanie chleba 
po domoch považovali za bežné stretnutie 
priateľov pri bežnom jedle. Kristova veľká 
noc otvorila novú, úžasnú a neslýchanú 
možnosť: žiť ľudský život v jeho každoden-
nosti ako slávnosť trvalej obetavosti a výme-
ny darov. Nezabudnime, že posledná Pánova 
večera obsahovala aj službu umývania nôh.

Možno sa teraz niekto spýta, prečo má 
chodiť do chrámu, keď môže Boha oslavo-
vať životom? Dôvod je jednoduchý. Nejde 
o jednostranný akt človeka, ale o väzbu me-
dzi človekom a Bohom, je to Božia slávnosť, 
na ktorú sme pozvaní. Mohli by sme pove-
dať, že v skutočnosti kresťania nechodia 
do chrámu na bohoslužby, ale že vychádza-
jú z chrámu – kde sa slávi posledná Pánova 
Večera – do života a tam ďalej nesú prijaté 
dary a štedro ich rozdávajú.

Beda, beda, trikrát beda, že slová tvr-
dého odsúdenia, ktoré povedal Kristus 
na adresu farizejov, zákonníkov a pokryt-
cov, často platia aj o nás, pokrytcoch No-
vej zmluvy, ktorí okázalo navštevujeme 
bohoslužby, ale v živote nekonáme podľa 
Pánových prikázaní! Nemôžeme sa potom 
čudovať, keď takéto správanie pohoršu-
je svet a mnohých odradí od kresťanskej 
zvesti. Do chrámu a ku stolu Pánovmu by 
sme mali vždy prichádzať len s kajúcim srd-
com a len preto, aby sme tu dostali pokrm 
odpustenia a novej sily, pretože sme opäť 
a opäť nežili tak, ako si praje Boh.
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Pár novoročných prianí
eVýchod č. 1/2020

V prvom čísle eVýchod-u bolo uverejne-
né zamyslenie novozvoleného biskupa VD 
ECAV Petra Mihoča pod názvom Pár novo-
ročných prianí.

Keď sa strieda starý rok s novým, pýtame 
sa kedy a za akých okolností bude pre nás 
nastávajúci rok požehnaný a šťastný. Môže 
sa tak stať, ale len vtedy, keď:

1. ožije medzi nami prajnosť. Z prajnosti 
sa rodí mnoho úsmevov a radosti. Apoštol 
Ján vo svojom treťom liste adresuje milo-
vanému Gájovi tieto slová: Prajem ti, aby 
si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako 
prospieva tvoja duša. Prajnosť potrebujeme 
v cirkvi i v medziľudských vzťahoch rodín, 
škôl i celej spoločnosti. Prajní sme vtedy, 
keď si prestaneme závidieť – prajnosť je 
opak závisti. Neprajník upriamuje svoju po-
zornosť zvyčajne smerom von, namiesto 
toho, aby sa pozrel do svojho vnútra. Brat 
biskup píše: Želám si, aby rok 2020 bol 
rokom prajnosti – v našich cirkevných 
zboroch, v celej našej evanjelickej cirkvi, 
v rodinách a manželstvách.

2. sa budeme navzájom milovať. 
Prajnosť sa vždy rodí z postoja 
lásky. V Kristovi sme milova-
ní. Boh zosobnil postoj lásky 
k nám ľuďom tým, že sa stal 
telom v Kristovi. Nebojme 
sa jeden druhého milovať 
v pravde, ale aj v láske – je to 
znak toho, že Kristus je me-
dzi nami prítomný. Skúsme 
aj v novom roku budovať 
naše vzťahy tak, aby sa pre-
hlbovali a aby sme zápasili 
o spoločnú Kristovu vec.

3. budeme chodiť v pravde. V spomenu-
tom Jánovom liste tiež čítame: Nemám 
väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje 
deti chodia v pravde. Láska bez pravdy je 
slepá, pravda bez lásky zase zraňuje a nie-
kedy aj ničí. Láska a pravda – od tých dvoch 
slov je plne závislý každý deň nového roka 
2020. V novom roku nás Božie slovo vy-
zýva chodiť s pravdou, hľadať pravdu, žiť 
s pravdou, zastať si pravdu vo svete lží. 
Želám si, aby v nás v novom roku prebý-
vala Kristova pravda a úprimnosť v našich 
vzťahoch. Prajem si, aby sme, v čase danom 
nám od Boha, robili malé kroky viery. Kroky 
s pravdou a za pravdu. Lebo len pravdivý 
a autentický život prináša radosť Bohu, ale 
aj našim blízkym.

4. budeme žiť v spoločenstve. Ján píše Gá-
jovi, že je šťastný, že prijal cudzích bratov, 
pohostil ich a vystrojil na cestu, ako sa patrí 
pred Bohom. To je veľká úloha vystrojiť seba, 
svoje deti na novú cestu v roku 2020 tak, 

ako sa patrí pred Bohom. V prvom rade 
im denne pripomínať, že nesú zod-
povednosť za svoj život, nielen pred 
ľuďmi, ale najmä pred Bohom, ktorý 

ich vníma, vidí, vedie i chráni 
na každom mieste.

5. budeme spolu hovoriť 
priamo tvárou v tvár. Ján 
ešte spomína, že Diotrefes 
neprijímal Kristových po-
slov-služobníkov. Nielen 
že ich ohováral, ale on 

tých, ktorí poslov prijali 
vylučoval zo spoločenstva 

zboru. Aj v cirkvi sa nemusí-
me ubrániť pokušeniu slávy, 
moci a popularity, keď os-
tatných budeme považovať 
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za nebezpečnú konkurenciu. Tento prístup 
spôsobuje trieštenie cirkvi. Nedialo sa to 
len za apoštolov, deje sa to aj dnes. Rodí 
sa tak mnoho zákulisnej zraňujúcej politiky 
i ohovárania, ktoré prináša ostne do me-
dziľudských vzťahov a aj nenávisť. Prajem 
si, aby nám bolo v novom roku vzdialené 
ohováranie zlými slovami. Prajem si, aby 
sme v novom priestore roka 2020 – ako 

Boží spolupracovníci – nehľadali svoju, 
ale Kristovu slávu. Vtedy bude medzi nami 
nový rok požehnaný.

Poznámka: Redakcia nášho Zborového 
listu bratovi Petrovi Mihočovi blahoželá 
ku zvoleniu do funkcie biskupa VD ECAV. 
V službe mu želáme Božie požehnanie, 
múdrosť a dobré zdravie. Nech mu milos-
tivý Boh pomáha pri všetkom konaní.

Inštalácia biskupa Východného dištriktu
EPST č. 6/2020, Emília Mihočová (skrátené)

 V nedeľu 2. februára sa konala 
inštalácia nového biskupa VD ECAV Petra 
Mihoča v prešovskom Kostole Svätej Troji-
ce, za účasti hostí z domova aj zahraničia.

Inštalovaný brat Peter Mihoč si ako mot-
to svojho uvedenia do úradu zvolil slová 
Jána Krstiteľa: On (Ježiš) musí rásť a ja sa 
umenšovať (J 3,30). Práve Jánovo vyznanie 
má byť jeho osobný životný program, ale 
aj program, ku ktorému chce ako biskup 
viesť celé jemu zverené spoločenstvo 
evanjelikov vo Východnom dištrikte.

 Desiatky ordinovaných 
evanjelických duchovných, ako aj 
zástupcov ekumenického spolo-
čenstva, do chrámu vstu-
povali za hudobného 
sprievodu Posaunencho-
ru z Mníška nad Hnil-
com. Zhromaždenie 
privítal Ľubomír Pan-
kuch, dozorca VD ECAV. 
Vystúpili spojené spe-
vokoly z cirkevných zbo-
rov Bystré, Hanušovce, 
Prešov a Zlaté, dirigoval 
kantor Martin Tipula, účin-
kovala tiež Kapela KVD.

V inštalačnom príhovore generálny bis-
kup ECAV Ivan Eľko povedal, ako mnohých 
potešilo, že si novozvolený biskup vybral 
práve text z Jánovho evanjelia. Keby Já-
novo vyznanie bol životný program čo 
najväčšej skupiny kresťanov, členov našej 
cirkvi, mnohé ťažkosti, ktoré dnes máme, 
by vôbec nejestvovali. Uistil inštalované-
ho, že sa bude mať o koho oprieť. Stojíme 
okolo teba, modlíme sa za teba, žehnáme ti 
a podporujeme ťa. Vstupuješ do svojej misie 
v zložitom čase, plnom veľkých a vážnych 
výziev – tvoj inštalačný verš ťa však môže 

všetkým týmto spoľahlivo previesť. Ak sa 
k tebe pridajú tebe zverení bratia a sestry 
v dištrikte, potom s pokorou, ale v nádeji, 

môžeme očakávať na vzácne Božie po-
žehnanie pre cirkev.

 Po verejnom sľube no-
vozvoleného biskupa 
nasledovala promul-

gácia – vyhlásenie pred 
bohoslužobným zhromaž-
dením – a odovzdanie bis-
kupského kríža. Prítomní 
biskupi z domova aj z part-
nerských cirkví v zahraničí, 

mu v duchu praxe prvot-
nej cirkvi udelili požehnanie 
skladaním rúk, výpoveďou 
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z Písma a bozkom na čelo. Slávnosť mala 
ekumenický rozmer vďaka účasti zástupcov 
viacerých kresťanských cirkví.

 Slávnosť inštalácie ukončil akt 
odovzdania emeritného kríža Slavomírovi 
Sabolovi, ktorý úrad biskupa VD zastával 
12 rokov, s poďakovaním za jeho obetavú 
a vernú službu. Chcem dúfať, že pri všetkej 
mojej nedokonalosti nebola ani pri mne mi-
losť Pána, v ktorého službe stojím, daromná, 
skonštatoval S. Sabol s vďačnosťou za všet-
ky prežité chvíle, ktoré ho robili šťastným, 
ale aj za tie, ktoré boleli: Bolesť, aj keď je 

nepríjemná, vedie človeka ku premýšľaniu 
a duchovnej zrelosti. Poďakoval sa všetkým, 
ktorí mu pomáhali niesť ťažkosti úradu – 
spolupracovníkom, priateľom, najbližšej ro-
dine. Všetko, čo vo svojej biskupskej službe 
prežil, vníma ako zmysluplné a nič z toho 
neľutuje. Moja služba v cirkvi nekončí. Ve-
rím, že sa k nej Pán Boh prizná aj na mojom 
novom pôsobisku v CZ ECAV Marhaň. Do Bo-
žích rúk S. Sabol vložil aj službu svojho ná-
stupcu: tak, aby ti to slúžilo ku cti, budovalo 
Kristovu cirkev a oslávilo nebeského Otca.

Diakonická služba  v profesionálnych rodinách
 Z časopisu ‚Diakonia.sk‘  
vybrala Zuzana Hybenová

Diakonia.sk – pod týmto názvom vydáva 
svoj časopis Evanjelická diakonia ECAV. Po-
sledné dvojčíslo, ktoré vyšlo koncom roka 
2019, prinieslo reflexiu foriem diakonickej 
služby. Predstavuje aj činnosť Strediska 
evanjelickej diakonie (SED) Banská Bystrica 
– Domov detí, ktoré zastrešuje profesionál-
ne náhradné rodiny. Je náročné byť rodi-
čom detí, ktoré z rôznych príčin nemôžu 
vyrastať v biologickej rodine. Deti, ktoré 
mohli pobudnúť v náhradných rodinách, 
si odnášajú do života to najcennejšie – lás-
ku, poznanie kresťanského prostredia aj 
poznanie viery. Prax ukazuje, že tieto deti 
neskôr našli v živote svoje miesto, dokázali 
doštudovať, nájsť si zamestnanie a založiť si 
rodinu. Predstavme si dve náhradné rodiny.

Rodina Trúsiková z Nového Mesta nad Vá-
hom. Ako profesionálna rodina pôsobia 
21 rokov. Začiatky boli ťažké, neskoršie 
roky ešte ťažšie, ale Pán Boh ich posil-
ňoval a bratia a sestry ich vytrvalo niesli 

na modlitbách. V starostlivosti mali dve 
dievčatá-sestry: 8-ročná bola u nich 12 ro-
kov, do skončenia strednej školy. Mladšia 
mala necelé 4 roky a bola u nich 17,5 roka. 
Teraz majú 7,5 ročného chlapca, ktorý je 
u nich od veku 9,5 mesiaca a je ťažko zdra-
votne postihnutý. Keď Trúsikovci začínali 
s profesionálnym rodičovstvom, ich dve 
vlastné dcéry mali 6 a 4,5 roka. Modlievali 
sa spolu s nimi za túto službu a ony nové 
sestry prijali veľmi dobre. Navzájom sa učili, 
hrali a napredovali vo vývoji.

 Rodina Boričová z Hája. Nemali 
vlastné deti a preto sa v cirkevnom zbore 
zapájali do práce s deťmi. Jedného dňa im 
sestra farárka ukázala inzerát, že Domov detí 
Ľubietová hľadá profesionálnych rodičov. 
Asi po roku ten odložený inzerát znovu našli 
a rozhodli sa, že sa tam pôjdu pozrieť. Do-
mov detí bola pekná nová budova v krás-
nom prostredí za Ľubietovou. Po rozhovo-
re s riaditeľkou a po prehliadke budovy sa 
rozhodli túto prácu vziať. Chodili na rôzne 
stretnutia profesionálnych náhradných ro-
dín a tiež na rôzne školenia a konferencie. 
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Na začiatku mali šesť detí a bývali v priesto-
roch domova detí. Prijali deti od 10 do 20 
rokov, ktoré postupne z rodiny odchádza-
li. Neskôr hľadali dom i miesto, kde by sa 
usadili a vybrali si cirkevný zbor ECAV Háj 
pri Turčianskych Tepliciach. Keď zrekonštru-
ovali dom, aby v ňom mohli bývať, dostali 
do rodiny 2,5 ročného chlapčeka, ktorý mal 
10-mesačnú sestričku. Napriek tomu, že tá 
bola v inom detskom domove, prijali aj ju, 
aby títo súrodenci mohli vyrastať spolu. Ne-
skoršie k nim pribudli ešte ich ďalší traja 
súrodenci, ktorých Boričovci prijali do pes-
túnskej starostlivosti. Po vyštudovaní sa 
staršie deti postupne osamostatnili a zalo-
žili si vlastné rodiny, ale s Boričovcami sú aj 
naďalej v kontakte. Manželia ďakujú Pánu 
Bohu, že im požehnal tak veľa detí, ktoré 
cez zborové aktivity privádzali k Bohu. 

Rodičia i starí rodičia manželov Boričovcov 
i ich priatelia prijali deti ako vlastné. Doma 
sa často modlia a prežívajú spolu požeh-
nané chvíle s Pánom. O deti sa starajú už 
18 rokov a vždy sa im snažili vytvárať lás-
kyplné rodinné zázemie. Stretli sa však aj 
s prípadmi nepochopenia od okolia, ktoré 
ich zraňovali. Ale všetko čo zažili, pociťujú 
ako Božie požehnanie a vedenie.

 Časopis píše ešte o ďalších ná-
hradných rodinách. Vybrala som tieto dve 
rodiny, aby sme videli veľkú obetavosť, tr-
pezlivosť a lásku náhradných rodičov, a aj 
ich vlastných detí, keď prijímajú do rodiny 
cudzie deti, o ktoré sa nemá kto postarať. 
V modlitbách pamätajme aj na nich, aby 
oni, a aj ďalší kresťanskí rodičia, vedeli roz-
dávať lásku deťom, ktoré ju nemôžu dostať 
od biologických rodičov.

Šesť rád pre čítanie Biblie
Zdroj: „The Good Seed“ App

Otvor mi oči, aby som videl zázraky Tvojho 
zákona. (Ž 119:18)

1. Skôr ako otvoríte Bibliu, pomodlite sa. – 
Aby ste jej porozumeli, potrebujete pomoc 
Ducha Svätého.

2. Čítajte Bibliu pozorne. – Uchopte za-
sľúbenia, ktoré sú vám predkladané; tiež 
naučenia, ktoré nájdete a poučenia, ktoré 
sú pre vás nové.

3. Čítajte Bibliu pravidelne. – Boh nám 
každý deň chce dať svojím Slovom du-
chovný pokrm. Sám Pán Ježiš povedal: Nie 
samým chlebom bude človek žiť, ale každým 
slovom, ktoré vychádza z úst Božích. (Mt 4:4)

4. Začnite evanjeliami. – Nedajte sa od-
radiť tým, čomu hneď nerozumiete. Boh 
sa zvyčajne zjavuje po krokoch. Nehovorí 
nám všetko naraz. Je normálne, že Biblia 

obsahuje myšlienky, ktorým hneď nero-
zumieme. Veď je to Slovo všemohúceho 
a vševediaceho Boha.

5. Hľadajte v Biblii Pána Ježiša. – Kristus je 
cesta k Bohu a On je veľká téma Biblie. Stará 
zmluva bola napísaná, aby pripravila Jeho 
príchod. Nová zmluva svedčí o skutočnosti, 
že On prišiel.

6. Buďte poslušní posolstvu Biblie. – Kaž-
dé vzoprenie sa Božej vôli a Jeho príkazom 
je hriech. Avšak ten, kto sa Biblii podria-
ďuje, ctí Boha a môže počítať s Božím 
požehnaním.
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Andrej Sládkovič a jeho lásky  
 200. výročie narodenia

 Zdroj: Daniela Hroncová Faklová,  
EPST č. 5/2009

 Andrej Braxatoris Slád-
kovič – nespomíname ho príliš 
často, nepíšeme o jeho man-
želke Júlii Antónii Sekovičo-
vej, o ich deťoch a pomeroch, 
v ktorých žili. Beda, kto v mori 
vidí len vodu, kto nepočuje nemú 
prírodu, kto v skalách vidí len skaly. Aj 
tieto slová vravia, že Sládkovič miloval svet, 
krajinu, Božiu prírodu, v ktorej mal možnosť 
prežívať i tú večne spomínanú študentskú 
lásku Marínu. Miloval svoju prácu, poslanie, 
svojich cirkevníkov, miloval svoju rodinu – 
manželku i deti.

V jednom liste píše: tamtí majú zlaté vla-
sy, zlaté hlasy, zlaté krásy. Tí majú dobré polia 
a my dobré hlavy a peknú rozmanitú prírodu! 
Napokon, keby zostala, vtedy skutočne ne-
porušená, Božia príroda, ‚špatnokrásny‘ ľud 
so svojím dômyselným estetickým vysoko 
hodnotným odievaním, zvykmi a hodno-
tami ducha i matérie – bez básnikovho zá-
ujmu o toto všetko, by nevznikol Detvan, 
ktorý je ako mozaika všetkých hodnôt, 
obklopujúcich Sládkovičovo bytie, ktoré 
nemohol nemilovať.

Svoju lásku k tomuto, ale najmä k ľudu, 
vyjadril nádherným prívlastkom ‚špat-
nokrásny ľud‘ a nehľadel naň len v zasle-
penom obdive, ale aj s úmernou mierou 
kritiky. A čo mal ešte rád kým bol mladší 
a zdravý? Jeho celoživotný priateľ Ľudo-
vít Grossmann napísal: Veľmi rád mal ve-
selú a nevinnú zábavu, spoločnosť dobrých 
priateľov a i on sám bol veľmi zábavný 
a žartovný.

 A čo ‚láska‘ k materiálnym stat-
kom? Braxatorisovci nikdy neoplývali 

majetkami, ba možno povedať, že 
ich sprevádzal hmotný nedosta-
tok hraničiaci s chudobou. Ne-
sťažoval sa, o čom svedčí jeho 
korešpondencia: Ostatne, my sa 
máme ako obyčajne. Zdraví sme 

všetci. Máme pokrm i odev, na tom 
prestávame ako slovo Božie káže. Ne-

žalujeme sa v ničom pred nikým a táto 
spokojnosť je uhlie žeravé na hlavy tých, ktorí 
by radi vidieť nás plačúcich a pokorených. 
A ešte ďalšie výroky farára, básnika, man-
žela a otca. Ustarostenú manželku Tonku 
utešoval a napomínal: ... prečo sa sťažuješ? 
Či nevidíš tých bez odevu, obuvi a prístrešia, 
ktorí denne chodia k nám žobrať a u nás sa 
ešte i pre nich niečo nájde. Ďakuj Bohu, že 
lepšie sa máme ako státisíce od nás biednej-
ších! Ďalej veta, ktorá hovorí za všetko: Ja 
sa dobre mám. Chýbajú mi len maličkosti: 
zdravie a peniaze. Menujem to maličkosťami, 
lebo čo človek stratiť môže, to všetko je malič-
kosť. Len to, čo večne trvá, je veľké a vzácne.

U luteránskych farárov o potomstvo ne-
bola núdza – zlatom a striebrom neoplývali, 
zato detí bolo neúrekom. I u Braxatorisov-
cov nebolo inak. Nebezpečenstvo detských 
chorôb neprežili tri deti. Ostatných päť vy-
rástlo, dospelo a zaradili sa do života. Naj-
staršia dcéra Oľga sa vydala za farára Mocku 
zo Senice, Elena sa stala manželkou Braxa-
torisovho kaplána na radvanskej fare a tam 
ako ‚pani farárka‘ prežila i manželské roky 
s farárom Jozefom Hodžom, bezprostred-
ným nástupcom Sládkoviča v duchovnej 
službe. Synovia Cyril a Miloš boli notári 
a najmladší Martin bol tiež farár.
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Zaujímavý je aj Braxatorisov vzťah k de-
ťom, ktorým venoval osobitnú starostli-
vosť. Chybné kroky primerane trestal, ale 
dievčatá nikdy nie fyzicky. Chlapci pocítili 
silu prútu, ktorý si vraj museli sami odrezať 
a otec im bez slova ponúkol nožík, kto-
rým si mládenci vyhotovili ‚výchovný ná-
stroj‘. Otec sa dokázal kontrolovať a trestal 
bez hnevlivého kriku. Svoju nevôľu či ne-
súhlas s počínaním detí vyjadroval v duchu 
prísnej mravnosti. Vyjadria to riadky z listu 
priateľovi Záthureckému: Oľga od včeraj-
ška pracuje u modistky Rozy Neugeboren. 
Meno vonkoncom pseudonymické – lebo je 
židovka – a tak nie znovuzrodená. V šichte 
(Oľga) strojí zotrvať asi dva mesiace. Mne sa 
nepáči len jedno, že sa učí napomáhať pý-
che a márnosti a šialenosti módy pri svojom 
pokolení. Radšej by čo užitočného a dobrého 
robila! Tedy – protestujem a haním, bárs i ne-
zakazujem! Dcéru Oľgu vyslali na dolniaky 
učiť sa maďarskú reč. Sládkovič s citlivou 
otcovskou dobrotivosťou píše: Píšeš v lísto-
ku Tvojom, že či sme už takí chudobní, že by 
si farbiarske šaty musela do kostola nosiť. 
Neboj sa nič, dievka moja, môžeš mať i far-
biarske aj inakšie krajšie – ako bude Božia 
vôľa... Ak sa budeme môcť, tak sa budeme 
slušne šatiť. A keď by sme sa aj chudobne, 

ale slušne odievali, budeme s tým spokojní. 
Na veľkú nádheru nám hádam ani dochodiť 
nebude, ani príliš pyšné rúcho do fary niko-
mu nepristane. No nestaraj sa o to; len o to 
stoj, aby si bola zdravá, milá, úprimná a pros 
Pána Boha každodenne za rodičov svojich... 
Končí nádherne: Bozkávame a objímame 
Ťa všetci. Aj ja, aj Tvoja dobrá mama a Cyril, 
čo veľa blúdi okolo Hrona, aj Elena, čo sedí 
v štrikšúle v Bystrici, aj Miloš tučný, červený, 
aj malý Ondrík (najmladší syn, ktorý zomrel 
ako šesťročný), čo sa moce celý deň okolo nás 
a rozpráva na smiech... Aj obe tetky v Bystrici, 
aj všetci, koľko nás tu máš. No, už teraz porú-
čam Ťa Pánu Bohu do jeho ochrany, pomoci 
a milosti! Maj sa mi dobre, do šťastlivého vi-
denia! Tvoj dobrý otec Braxatoris.

Asi ťažko – po tomto úryvku – si bude 
niekto predstavovať Sládkoviča ako ri-
gorózneho, starého farára so svojskými 
maniermi. Veruže, taký nikdy nebol. Veď 
autor vohľadov v Detvanovi nemohol byť 
nepriateľ prirodzenej nevinnej zábavy. Milý 
humor a veselá povaha Sládkoviča boli 
povestné. Na tvári mu vždy sídlil úsmev, 
krásne oči sa mu vždy smiali i jeho listy sú 
plné humoru – spomína na neho osobný 
priateľ Ľudovít Grossmann. (Pokračovanie 
v budúcom čísle)

Detské okienko
 Alena Findrová

Milé deti, Pána Boha pomenúvame 
rôznymi menami. V Biblii, Božom Slove, 
sa o nich môžeme dočítať. V 1. kapitole 
Lukášovho evanjelia v 35. verši počujeme 
jedno z mien aj od anjela, keď hovoril Márii: 
Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššie-
ho zatieni ťa, preto aj to, čo svätého narodí sa 
z teba, bude sa volať SYN BOŽÍ.

Niekedy sa mi stalo, že som stretla rodin-
ku s deťmi na prechádzke. Videla som, že 
ich synček ako keby ockovi vypadol z oka, 
tak veľmi sa chlapec podobal na otca. Ale-
bo niekto povie dievčatku, že je celá mama, 
to znamená, že sa na mamku veľmi podo-
bá. Niekedy môžeme vidieť, že sa aj správa 
ako mamka.

Vo verši z Biblie sme čítali, že Pán Ježiš 
má meno Boží Syn. Keď počúvame a čítame 
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o Pánovi Ježišovi, tak v Ňom môžeme vidieť 
Jeho Otca – Pána Boha. Takže, meno Boží 
Syn nám hovorí, že v Pánovi Ježišovi mô-
žeme vidieť a poznávať Pána Boha, ktorého 
nikto z ľudí nevidel. Aj Pán Ježiš to neskôr 
povedal: Ja a Otec jedno sme. Toto môžeme 
vidieť aj v živote Pána Ježiša, keď mal 12 
rokov. Bol s rodičmi v Jeruzaleme v chráme 
na slávnosti. Po jej skončení sa rodičia vra-
cali domov a zistili, že Ježiš sa stratil. Išli ho 

hľadať, a po troch dňoch ho našli v chráme 
sedieť medzi učiteľmi a kňazmi, s ktorými 
sa rozprával. Oni žasli nad Jeho rozum-
nosťou a nad jeho odpoveďami. Keď Mu 
rodičia povedali, že ho s veľkým strachom 
hľadali, On im povedal: Či ste nevedeli, že ja 
musím byť vo veciach svojho Otca? To zna-
mená, kde je Otec tam je i Syn. Potom Pán 
Ježiš išiel s rodičmi a poslúchal ich.

U S Ť S O N Š U L S O P K Á Z A J

A P K A M A R Á T I L U Č E N I E

V O A Ť S O K T O R K K P P Á L R

Ý L M O D L I T B A N Ý I U B E U

CH U D I E Ť A K D E I S E B O T Z

O Ž Č J E L Á S K A Ž K S E Ž A A

V I E R O U K A P H N U E R N I L

A A Á K O S T O L A I T Ň T O R E

N C Š I K O V N Ý N C O B A S P M

O I L O K O V E P S A K H . Ť A P

besiedka; dieťa; Jeruzalem; kamaráti; knižnica; kostol; krotkosť; láska; modlitba; nábož-
nosť; pieseň; poslušnosť; priatelia; puberta; rodičia; skutok; snaha; spevokol; spolužiaci; 
šikovný; škola; ťap; učenie; vierouka; výchova

V tajničke sa dozvieme dokončenie vety: 
PÁN JEŽIŠ PRIŠIEL, ABY ... (17 znakov)
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Pomôžte Jozefovi a Márii nájsť v bludisku 
cestu ku mladému Pána Ježiša.

NÁDHERNÝ DOMOV
Ako si predstavuješ nádherný domov? Ako by podľa Teba mal vyzerať? 

Kto by v ňom určite nemal chýbať? 
Ak chceš s nami odpovedať na tieto otázky a popri tom sa zahrať, zaspievať si 

a niečo pekné si vytvoriť, príď v nedeľu 5. apríla o 15:00 do zborovej miestnosti 
v Poprade a dozvieš sa viac.

Môžeš so sebou vziať aj kamaráta, sestru, brata, rodičov či babku s dedkom :)
P.S.: Vezmi si so sebou aj svoju obľúbenú knižku!

Tešíme sa na Teba:)            besiedkári
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„Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. A keď ich 
žehnal, vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba. A oni sa Mu poklonili a vrátili 
sa s veľkou radosťou do Jeruzalema.“ L 24:50-52

 Martin Luther

Nemali by sme si myslieť, že vystúpil na ne-
besia, teraz tam sedí a necháva nás riadiť to, 
čo sa deje tu dole. Namiesto toho by sme mali 
vedieť, že tam hore môže najlepšie vládnuť 
a najviac dosiahnuť. Veď ak by zostal viditeľne 
s ľuďmi na zemi, nemohol by dosiahnuť až 
tak veľa. Nie všetci ľudia by s Ním mohli byť 
a počúvať Ho. Preto začal iným spôsobom, 
ktorým sa venuje všetkým ľuďom a vládne 
vo všetkých tak, aby všetkých vyučoval a všet-
ci Ho počuli, a aby bol so všetkými. Dávajte si 
teda pozor, aby ste si nemysleli, že je od nás 
teraz ďaleko, lebo opak je pravdou: Keď 
bol na zemi, bol nám vzdialený, ale teraz je 
pri nás. No rozum nedokáže pochopiť, ako sa 
to deje. Je to záležitosť viery. Musíte zažmúriť 
oči a neriadiť sa rozumom, ale prijať to vierou. 
Lebo ako môže rozum pochopiť, že je človek 
ako my, ktorý vidí všetkých ľudí, pozná všetky 
srdcia a dáva vieru a Ducha všetkým, alebo že 
sedí hore na nebesiach, a pritom je s nami, 
v nás a vládne nám? Preto by ste mali nechať 
svoje úvahy doma a povedať: Toto je Písmo 
a Božie Slovo. Je nesmierne väčšie ako všetok 
rozum a chápanie. Len nechajte rozum a pri-
vlastnite si Písmo. Píše o tomto mužovi, ako 
vystúpil do neba a sedí a vládne po pravici 
Boha. … Žalm 68:19 hovorí: „Vystúpil si na vý-
sosť, zajal si zajatie; vzal si dary medzi ľuďmi, 
áno, i medzi spurnými odbojcami, aby Hos-
podin, Bôh býval medzi nimi.“ (preklad prof. 
Roháček) … Ako má v Písme hlboké základy 
Jeho zomieranie a smrť, tak má aj Jeho krá-
ľovstvo, vzkriesenie a nanebovstúpenie. Takto 
musíme chápať Jeho nanebovstúpenie, inak 

nemá vôbec žiadnu moc. Lebo načo by bolo, 
keď sa nekáže nič viac, len že vstúpil do neba 
a nečinne tam sedí? Lebo prorok chce v žalme 
povedať toto: … Nielenže zaujal trón, ale je 
aj tu. Vstúpil do neba presne preto, aby bol 
tu dolu, naplnil všetko a mohol byť všade. To 
nemohol urobiť na zemi. Lebo Ho nemohli 
vidieť všetky telesné oči. Preto sa posadil 
tam, kde Ho môžu vidieť všetci a môže sa za-
oberať každým, aby naplnil všetky stvorenia, 
keďže je prítomný všade a všetko je Ho plné. 
A nič v nebi ani na zemi nie je príliš veľké, aby 
nad tým nevládol: Všetko musí urobiť, čo si 
On želá, a nič viac. Takto nielen vládne a na-
pĺňa všetky stvorenia – to nepomôže mojej 
viere ani nezoberie môj hriech – ale aj zajal 
zajatie. … „Zajatím“ tu myslí zajatie, ktorým 
som zajatý a ktoré ma drží ako zajatca. Veď 
som Adamove dieťa plné špiny a hriechu. 
Preto ma zákon zajal, takže moje svedomie 
je poviazané a odsúdené na  smrť. … Ale 
Kristus, ktorý nespáchal žiadny hriech a bol 
plný spravodlivosti, nohami pošliapal a zničil 
hriech, smrť a diabla. Zajal všetko, čo sa nás 
snažilo zajať, takže hriech a smrť sú teraz bez-
mocné. Toto je moc, ktorú kázal, aby všetci, 
ktorí v Neho veria, boli oslobodení zo zajatia. 
Lebo ja verím v Toho, ktorý zajal hriech, smrť 
a všetko, čo na nás útočí. … Preto tí, ktorí 
chcú byť slobodní od hriechu a zachránení 
pred diablom a smrťou, sa musia dostať tam, 
kde je On. A kde je? Je tu s nami a zaujal svoj 
trón v nebi, aby bol blízko pri nás. Takto sme 
s Ním v nebi a On je tu dole s nami. Touto re-
čou k nám schádza. A my vierou vystupujeme 
k Nemu.

Kristus, ktorý vstúpil do neba, je nám teraz blízko
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Kto sa dnes takto postí?
 Pavol Országh Hviezdoslav

Je smutný čas. Čas velikého pôstu.
Čas odriekania, pokánia a skruchy;
čas nechať krivú, voliť cestu prostú
a spoločenstvo prervať s mrcha duchy.
Čas úprimne sa priznať k chybám, hriechom
(bo kto je od ich lipkavých spin suchý?)
a nielen uznať, ale plným spechom
i oželieť ich. (Bo kto v tomto skrbí,
je netvor – toho hruď je diabla mechom...)
Čas tedy všetky pozahladiť štrby
čo vyhrýzli psi: vášne pojednaté;
rozhádzať svárov tŕňovité hŕby
pred Bohom-zmiercom celí v skrúšenosti...
Ale: kto sa dnes takto, kto sa postí?

Pod krížom
 Alžbeta Ondusková

Stáročia už svetom zneje
radostná zvesť spásy,
Ježiš Kristus obeťou je,
prináša ju z lásky.

Zaplatená sveta vina
krvou svätou, drahou,
Golgota nám pripomína
čin zmierenia s Pánom.

Pod kríž prichádzam v pokání
v tichom pôstnom čase,
vierou zriem Kristove rany
srdce bôľom plače.

Kríž je oltárom zmierenia,
obeťou je láska,
už viac nieto odsúdenia,
duša spásu našla.

Pod krížom sa rodí viera,
sila v každom boji,
duša, ktorá v hriechu mrela,
našla život nový.

Blahoželáme 
jubilantom

Marec

Rysuľová Viera
Kičin Ján
Lučanský Milan, Ing.
Jaroň Zdenko
Horvay Tibor
Kičinová Ivana
Liptajová Alena
Bocková Anna
Nitsch Norbert
Kurdelová Marta

Apríl

Feriančeková Emília
Kubíková Marta
Graindová Miroslava, Ing.
Pokorná Mária
Timočko Miroslav
Maliniak Vladimír
Mižičová Anna
Ovčárová Mária
Gumulák Rudolf
Lehocký Jozef
Guzanič Jaroslav
Roško Pavol
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Vypísané z matrík v mesiacoch január – február

Sviatosť Krstu svätého prijal Daniel Sendecký
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli:  Kamil Leng (71), Michal Pafko (77), 
            Oľga Bafiová (63), Anna Sedláková (83)

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 17.30 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

Redakcia
Zborového listu popradských evanjelikov
želá svojim milým čitateľom
pokojnú a požehnanú Veľkú noc - nech sa naša viera upevní 
bolestným ukrižovaním Pána Ježiša Krista za naše hriechy, 
ale aj Jeho slávnym vzkriesením.

Ďalšie pozvania a informácie
 15. marec (NED) – 14.00 h zborové 

popoludnie v zborovej miestnosti. Poslúži 
brat farár Stanislav Baloc zo Štrby na tému 
Večera Pánova: Zdroj duchovnej obnovy.

 16. - 18. marec (PON - STR) – vždy 
o 17.00 h pôstny modlitebný týždeň.

 26. marec (ŠTV) – 14.00 h v zborovej 
miestnosti KaMoS – posedenie s rozhovormi 
pri káve.

 29. 3.marec (NED) –-14.00 h zborové 
popoludnie v zborovej miestnosti pri prí-
ležitosti 20. výročia založenia Spoločenstva 
evanjelických žien v našom cirkevnom zbore.

 3. a 4. apríl (PIA a SOB) a 6. - 8. apríl 
(PON - STR) – začiatok vždy o 16.00 h 
v zborovej miestnosti: ProChrist | 5 veče-
rov | 5 tém |5 rečníkov | 5 známych hostí | 5 

svedectiev. 1. Obrazy (b)Boha – I., II., III. – Kto 
som?; 2. Zrkadlo úcty k životu – IV., V. – Od-
kiaľ som?; 3. Rozbité zrkadlo manželstva – VI. 
– Ako budovať?; 4. Korupcia duše … – VII., 
VIII. – Komu slúžiš?; 5. Zrkadlo túžob – IX., 
X – Po čom túžiš?

 5. apríl (NED) – 15.00 h v zborovej 
miestnosti Veľkonočné stretnutie detí.

 30. apríl (ŠTV) – 14.00 h v zborovej 
miestnosti KaMoS – posedenie s rozhovor-
mi pri káve.

 3. až 5. júl – v rakúskom meste Graz sa 
bude konať 11. ročník Stretnutia kresťanov 
na tému: Tvárou v tvár. Dnes. Boh. Viera. 
Termín prihlásenia je do 31.3. a registračný 
formulár je na internete: Bližšie informácie 
vo farskej kancelárii.



Rozpis služieb Božích a ďalších cirkevno-zborových aktivít
MAREC

APRÍL

1. NED
9.00 1. pôstna nedeľa Poprad, kostol

10.30 1. pôstna nedeľa Stráže, kostol
5. ŠTV 17.30 Pôstne večerné služby Božie Poprad, kostol

8. NED
9.00 2. pôstna nedeľa Poprad, kostol

10.00 Sviatosť Večere Pánovej Poprad, kostol
16.30 Večerné služby Božie Poprad, ZŠ Letná ul.

12. ŠTV 17.30 Pôstne večerné služby Božie Poprad, kostol

17. NED
9.00 3. pôstna nedeľa Poprad, kostol

16.30 Večerné služby Božie Poprad, ZŠ Letná ul.
19. ŠTV 17.30 Pôstne večerné služby Božie Poprad, kostol

22. NED
9.00 4. pôstna nedeľa Poprad, kostol

16.30 Večerné služby Božie Poprad, ZŠ Letná ul.
25. STR 15.00 Sviatosť Večere Pánovej ZS, Komenského ul.
26. ŠTV 17.30 Pôstne večerné služby Božie Poprad, kostol

29. NED
9.00 5. pôstna nedeľa, Smrtná Poprad, kostol, pašiové služby Božie

10.30 5. pôstna nedeľa, Smrtná + VP Spišská Sobota, kostol
17.30 Večerné služby Božie Poprad, ZŠ Letná ul.

2. ŠTV 17.30 Pôstne večerné služby Božie Poprad, kostol

5. NED
9.00 6. pôstna nedeľa, Kvetná Poprad, kostol, pašiové služby Božie
10.30 6. pôstna nedeľa, Kvetná + VP Stráže, kostol
17.30 Večerné služby Božie Poprad, ZŠ Letná ul.

9. ŠTV 17.30 Zelený štvrtok, pôstne večerné
služ. Božie s Večerou Pánovou Poprad, kostol

10. PIA
9.00 Veľký piatok Poprad, kostol, pašiové služby Božie
10.00 Sviatosť Večere Pánovej Poprad, kostol

12. NED
9.00 1. slávnosť veľkonočná Poprad, kostol
10.30 1. slávnosť veľkonočná Stráže, kostol

13. PON 9.00 2. slávnosť veľkonočná Poprad, kostol
16. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, zborová miestnosť

19. NED
9.00 1. nedeľa po Veľkej noci Poprad, kostol
17.30 Večerné služby Božie Poprad, ZŠ Letná ul.

23. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, zborová miestnosť

26. NED
9.00 2. nedeľa po Veľkej noci Poprad, kostol
17.30 Večerné služby Božie Poprad, ZŠ Letná ul.

29. STR 15.00 Biblická hodina ZS, Komenského ul.
30. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, zborová miestnosť


