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Asi sa nebudem veľmi mýliť, keď zovše-
obecním, že každý z nás prežíva v posled-
ných mesiacoch zvláštne obdobie a možno 
je spojené s mnohým nepokojom. Naprí-
klad: niekto sa môže trápiť, že je dlhší čas 
bez návštevy svojich príbuzných; niekto bol 
znepokojený stratou najbližšieho a rozlúč-
kou, ktorá bola len s pár ľuďmi; niekto je 
utrápený zhoršenou finančnou 
situáciou. A asi všetci sme zne-
pokojení, ako to bude s vývojom 
pandémie koronavírusu COVID-19.

Veľkonočné sviatky sú, pre nás 
kresťanov, plné radosti zo vzkrie-
seného Pána Ježiša. Ale prvá Veľká noc 
po vzkriesení nebola pre učeníkov veľmi 
radostná. Učeníci boli zatvorení, lebo sa báli 
prenasledovania od Židov. Ženy im síce ho-
vorili o prázdnom hrobe a Peter s Jánom 
sa o tom boli aj presvedčiť na mieste. Ale 
predsa, strach zo zatknutia bol väčší ako 
radosť z prázdneho hrobu. Práve v tom mo-
mente k nim prichádza Pán Ježiš Kristus aj 
keď sú dvere zavreté. A čo im prvé popraje? 
To, čo im najviac chýba – Boží pokoj. Po-
zdraví ich: Pokoj vám!

Stretnutie učeníkov s Kristom po Jeho 
vzkriesení nám na mnoho spôsobov pri-
pomína situáciu, v ktorej sme sa teraz ocitli 
my. Viacerí ľudia sú dnes doslova zavretí 
vo svojich domácnostiach, v karanténnych 
strediskách alebo v oblastiach, ktoré boli 
celé uzavreté v dôsledku karanténnych 
opatrení. Viacerí sa strachujú čo z toho 

bude. Podobne ako Ježišovi uče-
níci sa trápia o život. Najmä starší 
ľudia sú v napätí či prežijú, ak by 
sa nakazili koronavírusom.

Ako kresťania máme jednodu-
chý odkaz. Dovoľme, aby do našich 

obáv prišiel Pán Ježiš Kristus, ktorý chce, 
podobne ako učeníkom, aj nám povedať: 
Pokoj vám! Božia prítomnosť nám daruje 
upokojenie, že nás prevedie aj cez trápenie 
chorobou. Pán Ježiš je s nami aj keď sme 
zavretí. Kristus nás posilní, aj keď sa mu-
síme zastaviť, uskromniť. Pán Boh nám dá 
svoju lásku, aby sme vedeli poslúžiť Božím 
pokojom okolo seba.

Prajem požehnané a radostné chvíle 
pokoja so vzkrieseným Spasiteľom Pánom 
Ježišom. Michal Findra, zborový farár

DEO

Pokoj vám!
V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli uče-

níci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa 
do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! (J 20,19)
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Veľkonočná radosť
 Michal Findra, zborový farár

Na Druhý sviatok veľkonočný sme v kázni 
počuli aj jednu anekdotu: Najvyššie kapacity 
svetového výskumu dokázali po rokoch báda-
nia vytvoriť primitívny jednobunkový organiz-
mus a prišli sa pochváliť pred Pána Boha. Pozri, 
Bože, dokázali sme, že vývojom môže vzniknúť 
z neživého život. Na to sa Pán Boh pousmeje: 
Fajn, chlapci, ale nabudúce pri svojich poku-
soch použite aj svoj materiál a nie ten môj!

Anekdota doplnila rozmýšľanie o Pánu 
Bohu, ktorý je Stvoriteľ neba i zeme. O tom 
na mnoho spôsobov svedčia kresťania pri vy-
znávaní viery v Pána Boha. Veľkonočný a po-
veľkonočný čas je časom radosti a veselosti. 
Tešíme sa, že Pán Ježiš je vzkriesený, niet ho 
v hrobe, porazil smrť. A radosť môžeme vy-
jadriť aj humorom, ktorý zvelebuje nášho 
všemocného Pána Boha. 

Téma ‚Stvoriteľ a stvorenie‘ je práve na jar 
veľmi aktuálna a zrejmá. Všetko okolo nás 
rastie, po zime sa prebúdza príroda, svet je 
plný farieb a zvukov a dalo by sa povedať: 

napätia zo sily, ktorá je v živých organizmoch. 
Pán Boh stvoril život s nádherným kódom zís-
kavať živiny a vytvárať nové konštrukcie, nové 
objekty, zväčšovať sa... U nás na okne máme 
priesady. Semienka rastlín (paprika, paradaj-
ka, kaleráb, kapusta, ...) sú pomerne malé, 
ale na slnku a pri zavlažovaní vzklíčia a zrazu 
máme malé rastlinky, ktoré sa ďalej zväčšujú, 
pridávajú lístky a mocnejú. Ako veriaci kres-
ťania len žasneme a pokorne vyznáme: Aký 
nádherný je Pán Boh – Stvoriteľ!

Prajem nám všetkým, aby sme prežívali 
veľkonočnú radosť na rôzne spôsoby. Či už 
z kresťanských anekdot, alebo z nádhery prí-
rody, ale najmä zo vzkrieseného Pán Ježiša 
Krista.

Udalosti v cirkevnom zbore
 Zuzana Valeková

Popolcovou stredou 26. februára sa za-
čalo obdobie pôstu a v našom zbore sme ho 
začali na večerných službách Božích. Brat fa-
rár M. Findra si za základ kázne vybral biblický 
text Neh 1,2-4, hovoriaci o pôste Nehemiáša, 
ktorý by sme mohli či mali napodobniť. Nehe-
miáš patril do spoločenstva Židov v babylon-
skom zajatí. Bol šikovný, takže mal významné 
postavenie na dvore kráľa Artaxerxesa. Keď 

dostal správu o zbúranom Jeruzaleme, veľmi 
ňou bol zasiahnutý. Mohol zostať ľahostajný, 
ale on smútil a obrátil sa k Bohu. Hoci je Pán 
Boh v inej realite a je svojbytný a samostat-
ný, Nehemiáš neváha a obracia k nemu, lebo 
je presvedčený, že Boh cíti so svojim stvo-
rením. A to je príklad aj pre nás, obracať sa 
s dôverou na svojho Boha. Tiež si treba všim-
núť, že aj keď mal Nehemiáš dôležité povin-
nosti, pri tej správe si sadol, aby sa v pokoji 
priblížil k Bohu. Aj nás často príliš pohlcujú 
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povinnosti, ale treba sa nám, a najmä v pôste, 
zamerať na podstatné veci. Nehemiáš plakal 
nad mestom a ľuďmi. Pôst má priniesť aj súcit 
s inými, ale aj so sebou samým. Zastavenie, 
smútok a plač nás zušľachtia a pozdvihnú 
k vyšším citom a k Bohu. A na Nehemiášovi 
si to všimol aj kráľ. Pôst má byť zmena sta-
rých zvykov z úprimného srdca... Pán Ježiš 
od nás nechce formálny post, ale úprimné 
kajúce srdce. Nehemiáš sa pri pôste usiloval 
porozumieť Božej vôli – skúsme aj my tráviť 
viac času s Pánom Ježišom, aby aj nám mohla 
byť zjavená Božia vôľa. Pôst je dar a modlitby 
sú vzácny čas rozhovorov s Bohom. Ony nám 
pomôžu pochopiť Božiu vôľu s nami i to, ako 
môžeme byť užitoční pri jej realizácii. Dobrý 
príklad si môžeme vziať od Nehemiáša.

1. marca bola Prvá pôstna nedeľa In-
vocavit (Vzývanie). Brat farár Findra kázal 
na text Mt 4:1-11, ktorý možno chápať aj ako 
pozvanie Pána Ježiša Krista odolávať hriechu 
podľa Jeho príkladu. Základná kresťanská 
pravda, od ktorej kresťania nemôžu ustúpiť, 
je, že si nás Pán Ježiš povolal. A povolal si nás 
preto, aby nás vykúpil z moci hriechu a sata-
na. Zamyslime sa akí sme nešťastní v premie-
re hojnosti, ktorá nám je dopriata. Satan nás 
chce opantať mamonom, rovnako ako sa o to 
pokúšal na púšti, keď sa Pán Ježiš postil. On 
sám povedal, že Boh sa o nás postará ako sa 
stará o ľalie a Božie slovo nás chráni, aby sme 
neprepadli konzumnému životu. Satan ďalej 
nabádal Pána Ježiša, aby zoskočil zo strechy 
chrámu. Niekedy aj my chceme, aby Boh bol 
‚náš poslíček‘, keď sa nerozumne pýtame pre-
čo Boh to či ono dopustí a chceme od neho 
len dobré veci. A ak sa veci nedejú podľa na-
šich predstáv, radšej v hriešnej všetečnosti 
od Boha odchádzame, namiesto toho, aby 
sme spoznávali Božiu vôľu pre svoj život. Po-
kušenie a modlárstvo: my ľudia sme veľmi ná-
chylní k modlárstvu a ľahko si z mnohých vecí 
či osôb urobíme modly. Niet však nad Pána 

Ježiša, On sa nedá ničím nahradiť! Prosme 
Ducha Svätého o silu, aby sme mohli odolávať 
pokušeniam satana a aby aby sme mohli žiť 
podľa Božej vôle ako Božie deti.

Druhá pôstna nedeľa 8. marca má latin-
ské meno Reminiscere (Pamätaj). Kázeň mal 
brat farár J. Bakalár a za jej základ si zvolil Prvý 
žalm. Povedal, že v tomto žalme ide o veriace-
ho človeka, ktorý ako taký, má nádej a budúc-
nosť vo svojom Bohu. Ide o naše posvätenie 
a žalm nám dáva aj návod ako ho dosiahnuť. 
Prvá časť textu hovorí, aký nie je a čo nerobí 
veriaci človek. V podstate ide o naše rozhod-
nutie, o to, aký máme cieľ života. Mnoho ľudí 
koná akoby Boha nebolo. Svet intenzívne 
útočí na Boha a jeho verných. V druhej čas-
ti žalmu sa hovorí, čo máme robiť ako Bohu 
oddaní: uvažovať nad Božím slovom a konať 
podľa neho; veľmi dobrý príklad máme v re-
formátorovi Lutherovi, ktorý sa riadil i konal 
dôsledne podľa Božieho slova. Učme sa Božie 
slovo spamäti a dokazujme, že je určujúce 
pre náš život. Brat farár Bakalár sa vyznal, že 
on sa Božím slovom povzbudzuje v ťažkých 
chvíľach svojej choroby a radil učiť sa spamäti 
texty rozhodujúce pre náš život, a to pre prí-
pad, keď už nebudeme môcť čítať Bibliu. 
Dal nám do pozornosti päť prstov/pravidiel 
pre obnovu našej ECAV: 1. Zvestovať Pána Je-
žiša Krista. 2. Slúžiť Bohu aj ECAV. 3. Radovať 
sa, že Pán Ježiš zomrel za naše hriechy ale aj 
vstal z mŕtvych – z toho sa veľmi radujme! 4. 
Bdelosť – nezabúdať na modlitby. 5. Dávanie 
– dary lásky, ale aj tie hmotné a aj pre ECAV. 
V žalme sa na záver hovorí, že plevy zhoria 
v ohni a to je obraz posledného súdu. Brat 
farár Bakalár nás na záver vyzval kráčať cestou 
posvätenia, lásky, nádeje a viery aby sme boli 
odvážni v našom živote viery!

Tretia pôstna nedeľa 15. marca nesie ná-
zov Oculi/Oči. Bola ‚maximálne mimoriadna‘ 
a takú nikto z nás nezažil – z úradnej moci 
bol do odvolania v celom štáte nariadený 
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núdzový stav, a to pre pandémiu vírusové-
ho ochorenia COVID-19. To znamenalo zákaz 
všetkých zhromaždení, teda aj služieb Božích. 
Brat farár M. Findra sa rozhodol pre elektronic-
kú formu služieb Božích zo záznamu na web-
stránke ecavpp.sk a na youtube ecavpp. Káz-
ňový text mal základ na biblickom texte Lk 
9,51-56. Syn človeka Pán Ježiš Kristus neprišiel 
zatratiť ľudské duše, ale ich zachrániť... a tie 
hriešne duše sú aj naše duše! Od tejto pravdy 
sa odvíja všetko Ježišovo konanie. Biblický 
text hovorí, že Pán Ježiš a učeníci potrebo-
vali prenocovať v Samárii. Napriek tomu, že 
Samarčania boli nepriateľskí voči Židom, Pán 
Ježiš učeníkov poslal požiadať ich o pomoc 
v tejto veci. Tu si nám treba všimnúť, že Ježiš 
vysiela svojich aj tam, kde ľudia nie sú pria-
teľsky naladení a kde je odmietaný. V tom 
vidíme, že Pán Ježiš chce zachrániť všetkých, 
lebo Jeho dielo spasenia človeka je univerzál-
ne, teda pre všetkých. Ľudské pohnútky zasa 
vidíme u učeníkov: keď zažili odmietnutie, 
navrhli Pánovi Ježišovi protiútok, teda spáliť 
dedinu eliášovským ohňom. Ale On odmietol 
násilné konanie a pomstu a pridal výchovný 
dodatok vo forme pokarhania, že sa nechali 
ovládnuť zlým duchom. A tu je príležitosť aj 
pre nás, prijať od Pána Ježiša takéto výchov-
né napomenutie, neopovrhovať inými, ani 
nepriateľmi, lebo pomsta patrí Pánu Bohu, 
nie ľuďom. Prečítaný oddiel Božieho slova nás 
ešte učí ísť s evanjeliom ďalej, do ‚ďalšej dedi-
ny‘ a že aj ako cirkev musíme byť aktívni. Aj 
v tomto čase povinnej izolácie v domácnos-
tiach – pre pandemickú infekciu COVID-19 
– sme našli spôsob prihovárať sa evanjeliom 
v elektronickom priestore cez internet, a to 
v prvom rade členom nášho zboru, ale aj 
mnohým ďalším, lebo chceme byť aktívni aj 
pre ľahostajných či odmietajúcich; pritom 
úplne sa spoliehajúc na kreativitu Ducha 
Svätého. Všetko vkladáme do Božích rúk: 
predstaviteľov našej vlasti i nás občanov a to 

tiež v dôvere, že On je na našej strane a že 
daruje zdravie všetkým chorobou postihnu-
tým i tým, ktorí sú v boji proti nej. Na záver 
brat farár vyzval na trpezlivosť a zodpovedné 
dodržiavanie hygienických opatrení, aby sme 
tak zamedzili šíreniu nebezpečnej nákazy.

Štvrtá pôstna nedeľa 22. marca nás na-
bádala Radujte sa, po latinsky Laetare, a to 
aj napriek pôstnemu času. Na chlieb života, 
v zmysle textu J 6,55-65, upriamil našu pozor-
nosť brat farár M. Findra v kázni. Pre štátnou 
mocou vyhlásený stav núdze boli služby Bo-
žie opäť zo záznamu na webstránke ecavpp.
sk a na youtube ecavpp. Chlieb je základná 
potravina nielen u židov, ale i u nás, veď vzác-
nych hostí vítame chlebom a soľou. Vďační 
sme Pánu Bohu, že máme dostatok potravy, 
a to aj v tomto mimoriadnom čase karantény 
pre koronavírus. Pán Ježiš Kristus bol posla-
ný pre duchovné nasýtenie ľudí a bol nám 
darovaný, aby sme mohli dosiahnuť večný 
život. On je dar od Boha Otca, ktorý sme si 
nijako nezaslúžili, rovnako ako bola na púšti 
darovaná manna pre záchranu životov židov 
na ceste do zasľúbenej zeme. Keď Pán Ježiš 
ponúka svoje telo na jedenie a krv na pitie, 
ide o duchovné prijímanie nebeských darov 
a je to reč o sviatosti Večere Pánovej. Zvykli 
sme si počas veľkonočných sviatkov inten-
zívnejšie prijímať túto sviatosť a je nám ľúto, 
že tentoraz, pre nákazu COVID-19, sa musíme 
obmedzovať... ale veríme, že tento nepriaz-
nivý čas pominie a my opäť budeme môcť 
pokľaknúť pri oltári a prijímať drahocennú 
sviatosť Večere Pánovej. Tu si uvedomujeme, 
že toto duchovné občerstvenie je na posil-
nenie a vyslobodenie od hriechov a smrti. 
Cez Večeru Pánovu sa uháša a zmierňuje náš 
hlad a smäd po večnom živote. Žiaľ, a aj Biblia 
to uvádza, že pre niektorých je to ‚tvrdá reč‘ 
alebo nemôžu či nechcú prijať skutočnosť, 
že sviatostné telo a krv Pána Ježiša je účin-
né pre večný život hriešnika. Potom na svoju 
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škodu opúšťajú vieru v Pána Ježiša a dokon-
ca odídu z cirkvi, v ktorej je Duch Svätý ako 
tretia božská osoba, a ktorej práve preto bol 
daný dar tela a krvi Ježiša Krista v Ním samým 
ustanovenej sviatosti Večere Pánovej. Nebes-
ký Otec preto poslal svojho Syna, lebo chce 
zachrániť hriešnikov. Peter to úžasne vyjadril: 
Ku komu pôjdeme? Ty máš slová večného ži-
vota! A my sme uverili, že Ty si Kristus-Mesiáš! 
Stotožňujeme sa v tomto s Petrom? V čase 
pandémie denne počujeme o obetiach na ži-
votoch, ale pamätajme, že pozemský život 
sme dostali ako šancu zachrániť sa pre ten 
večný život; a primknime sa, podobne ako 
Peter, k nášmu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.

Piata pôstna nedeľa 29. marca bola 
Smrtná/Iudica a na službách Božích sa čítali 
pašiové texty na túto nedeľu. Brat farár Findra 
kázal na biblický text 4M 21,4-9 o putovaní 
Izraelitov po púšti. Keď ľud zmalomyseľnel, 
prešlo to až do reptania proti Bohu. Trest za to 
boli hady a ľudia prosili Mojžiša, aby sa modlil 
k Bohu o záchranu ľudí zomierajúcich na ha-
die uštipnutie. Boh ich nenechal bez pomoci: 
pohľad na medeného hada, ktorého zhotovil 
Mojžiš, ich uzdravil, a tak mohli ďalej puto-
vať do zasľúbenej krajiny. Tu si treba všimnúť 
nielen to, že putovaniu vyvoleného národa 
je podobné pozemské putovanie veriacich 
do večného života. Dôležité sú tiež prorocké 
slová o Pánovi Ježišovi Kristovi: Ján nám vy-
svetľuje, že Ježiš Kristus musel byť povýšený 
na kríž. Ako bol na záchranu ľudí povýšený 
had na púšti, tak Kristus je záchrana od hrie-
chu, ktorého následkom je smrť hriešneho 
človeka. Brat farár vyzval na zamyslenie sa ako 
je to s nami osobne. Realita smrti je aktuálna 
– aj súčasnosť, keď sa denne zverejňujú počty 
obetí koronavírusu – nás o tom presviedča. 
Dôležitý je pohľad na Ježiša Krista a dôve-
ra v Božie zasľúbenia. Lebo tak Boh miloval 
svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby 

nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí 
v Neho (J 3,16). To je Božia ponuka pre nás 
na základe našej úprimnej a úplnej dôvery. 
Prosme Boha, aby bola darovaná aj nám!

Šiesta pôstna nedeľa 5. apríla bola Kvet-
ná/Palmarum a na službách Božích (stále 
zo záznamu na webstránke ecavpp.sk a na 
youtube ecavpp) boli čítané pašiové texty 
na túto nedeľu. Brat farár M. Findra kázal 
na text J 12,1-8. Pán Ježiš bol pred vstupom 
do Jeruzalema hosťom v dome svojich pria-
teľov: Lazára, Marty a Márie v Betánii. Ježiš 
sa nad iných vyníma v celej spoločnosti tam 
zhromaždených ľudí, ako pokojne a láskavo 
komunikuje s ľuďmi. Mária pomazala Ježišovi 
nohy a vyutierala ich svojimi vlasmi, lebo si 
bola vedomá, aký vzácny hosť je v ich domác-
nosti. Aký hosť je Pán Ježiš v našich domác-
nostiach? On chce byt hosť v domácnostiach, 
aby ich posvätil a požehnal, cez Písmo sväté 
chce meniť naše srdcia. Okrem prejavenej 
úcty nám Mária dala aj druhý dobrý príklad 
služby a Pán Ježiš ju za to pochválil, keď po-
vedal, že pomazanie mu urobila na pohreb. 
Mária vopred urobila pohrebné pomazanie 
Ježiša, lebo ženy to už v sobotu nemohli 
urobiť. Tak aj my pomáhajme a poslúžme ak 
máme možnosť. Aj v čase tejto pandémie sa 
otvárajú viaceré príležitosti pomôcť či poslú-
žiť. Naopak, nesprávajme sa ako Judáš, ktorý 
v príbehu odhalil svoje zlé vlastnosti: lakom-
stvo, prisvojovanie si cudzích peňazí a falošnú 
solidaritu s chudobnými. Toto všetko malo 
hrozné následky – zradu Syna Božieho a sa-
movražedné konanie. A čo je v našom srdci, 
keď ide o hmotné veci a majetok? Tiež by sme 
– ako Judáš – vedeli ‚lepšie‘ naložiť s majet-
kom? Čím väčší majetok a právo rozhodovať 
o ňom ľudia majú, tým viac sú naklonení kla-
mať a byť lakomí... naša hriešna ľudská priro-
dzenosť je podobná tej Judášovej. Pán Ježiš 
nás láskavo napomína a aj pomáha odhaliť 
náš hriech milovania majetku. My si ho máme 
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priznať, s pokáním odmietnuť a prosiť Ducha 
Svätého, aby nám dal múdrosť ako dobre 
a správne použiť nám zverený majetok. Záver: 
dôležitá je služba Bohu a jedna jej forma je aj 
služba chudobným s použitím majetku, kto-
rý nám zveril Boh. Služba biednym v prvých 
kresťanských zboroch je zaznamenaná aj 
v Skutkoch apoštolov a Pavol povzbudzoval 
zbory ku zbierkam pre chudobných, a aj dnes 
je to potrebné. Cirkev musí poslúchať Ježišo-
vu výzvu, že chudobní budú na svete stále 
a treba im stále pomáhať a hľadať spôsoby 
ako byť pre nich požehnaním. Vôňa skutkov 
lásky nech prevonia naše domácnosti, aby 
sme aj tohtoročné veľkonočné sviatky preží-
vali v pravej zbožnosti.

Stále len zo záznamu sme si pozreli aj 
večerné služby Božie na Zelený štvrtok 
9. apríla. Brat farár M. Findra si za základ 
kázne vybral biblický text o Pánovej posled-
nej večeri (L 22,7-23). Zvláštne sú slová Pána 
Ježiša o večeri, ktorá je pre Neho posledná 
(lebo hovorím vám, že ho (veľkonočného ba-
ránka) nikdy viac nebudem jesť, len už dokona-
lého v kráľovstve Božom) a ďalšia zvláštnosť je, 
že nám – svojim nasledovníkom – to dovolil 
do budúcnosti. Vo sviatosti Večere Pánovej 
je stále prítomný medzi nami a v nás. Pán Je-
žiš si ‚túžobne želal‘ byť so svojimi učeníkmi 
a natíska sa otázka, či my si rovnako túžob-
ne želáme byť s Ním? Keď sa pripodobňuje 
ku baránkovi, dáva do pozornosti židovský 
sviatok pesach/pascha (v hebr. preskoče-
nie), keď počas Hospodinovej desiatej rany 
voči Egypťanom, anjel-zhubca pobil všetko 
prvorodené. Anjel však preskočil/vynechal 
príbytky židov, lebo boli zachránené krvou 
baránka, ktorou si označili svoje dvere. Pán 
Ježiš Kristus je Boží baránok – Jeho krv za-
chraňuje nás hriešnych, aby sme nemuseli 
zahynúť. Ďalej brat farár hovoril o sviatosti 
Večere Pánovej, ktorá má dve časti: spoveď 
a prijímanie sviatostných elementov, teda 

chleba a vína. Pri tom všetkom pôsobí Duch 
Svätý, ktorý nás uschopňuje prijať duchovne 
a prežiť telesne vzácne evanjelium o Božej 
moci pre naše dobro. Božie kráľovstvo je tam, 
kde je Ježiš Kristus, teda v cirkvi i pri našich 
zhromaždeniach. Niet väčšej radosti ako keď 
je Pán Ježiš medzi nami – aj vo Večeri Pánovej, 
v chlebe a vo víne. Ďakujeme, že Ježiš Kristus 
nás neopustil, že je stále medzi nami cez Bo-
žie slovo a sviatosti. Ďakujeme za toto veľké 
posilnenie a požehnanie aj v čase pandémie.

Na Veľký piatok/Parasceve 10. apríla 
sme opäť zo záznamu počúvali tretiu časť 
pašiových príbehov. Žalm 22,2-3 si brat farár 
Findra vybral za základ kázňového textu. Po-
vedal, že Veľký piatok je vyvrcholenie pôstu 
na pamiatku utrpenia Ježiša Krista a z neho 
preniká aj nádej nedele Jeho vzkriesenia. Asi 
tisíc rokov pred smrťou Pána Ježiša Dávid 
napísal slová Bože môj, Bože môj! Prečo si ma 
opustil? Tieto slová zazneli ako srdcervúci Je-
žišov výkrik na kríži. Všetok ľud Ho odvrhol, 
okrikovali a preklínali Ho. Táto tlupa zlosynov 
mu prebodla ruky aj nohy a aj pod krížom 
riešili ‚svoj biznis‘, koho bude Ježišov plášť. 
V tomto ťažkom údele by si zúfal každý a Pán 
Ježiš volal k svojmu Otcovi. Áno, je to tak, že 
Boh je láskavý a má moc vyslobodiť, keď 
Ho prosíme. Boh sa k nám znížil, keď svojho 
Syna poslal na tento svet a On zomrel na kríži 
za naše hriechy. Pán Ježiš prišiel vyplniť Božiu 
vôľu, preto úplne dôveroval Bohu Otcovi, že 
Ho zachráni. Tým aj nás posilňuje v utrpení, 
ktoré máme a niekedy aj nevinne ako Pán 
Ježiš. Boh je naša nádej, ako to vyznal trpiaci 
Pán Ježiš, a On je naša nádej aj v tomto zlom 
čase pandemického ohrozenia.

V Prvú slávnosť veľkonočnú/Pascha 
12. apríla sme slávili vzkriesenie Pána Ježiša 
z mŕtvych. Pre kázeň si brat farár M. Findra 
vybral text Ž 22,29. Na úvod kázne prečítal 
príbeh od W. Busha – rozhovor maturan-
ta so svojím strýkom. Maturant mal veľké 



7

M á j  —  J ú n

ambície, chválil sa ako si bude plniť nové 
a ďalšie životné plány. Pointa bola v tom, že 
až strýko mladého muža upriamil na to, že 
vo svojom živote, a ani po jeho skončení, vô-
bec nerátal s Bohom a s tým kde bude, keď 
zomrie. V nadväznosti na príbeh brat farár 
zdôraznil, aká je to veľká radosť pre veriacich 
kresťanov, že Pán Ježiš bol vzkriesený a že 
my s Ním máme nádej vzkriesenia a večné-
ho života. I to je to veľká vec, že si to môžeme 
pripomínať a sláviť. Ďalej brat farár povedal, 
že v prvých 22 veršoch 22. žalmu je smutné 
volanie uboleného človeka o Božiu pomoc 
v nešťastí a to je základ kázania na Veľký pia-
tok. Ale od 23. po 32. verš žalmu je to oslava 
silného Boha a vďaka za to, že len On vyslo-
bodzuje človeka zo všetkého nešťastia. Božia 
moc je nad všetkým, teda i nad hrobom Pána 
Ježiša a Božie panovanie nemôže prekaziť 
ani satan, hriech a nemohla vtedy ani rímska 
moc. Boh kraľuje a má láskavý vzťah k svojmu 
stvoreniu v šťastí i biede, čo ukázal vo vzkrie-
sení svojho Syna a v tom, že aj veriaci v Krista 
budú vzkriesení pre večnosť. Všetci musíme 
raz zomrieť, ale to dôležité je, že Boh má moc 
aj nás vzkriesiť! My tiež musíme rozmýšľať 
až za hrob – vzkriesený Ježiš Kristus je náš 
záchranca a v Ňom sme zvíťazili nad smrťou. 

Spolu so žalmistom Dávidom nech aj naše 
srdcia prekypujú vďakou za túto nesmiernu 
Božiu milosť.

V Druhú slávnosť veľkonočnú 13. apríla 
brat farár Findra kázal na text J 20,11.16.18, 
opisujúci stretnutie vzkrieseného Ježi-
ša s Máriou Magdalénou. Ježiš, ako víťaz 
nad smrťou, sa ukazuje ľuďom. Najskôr Ho 
videli pri hrobe ženy, v prázdnom hrobe to 
preverili učeníci Peter a Ján, teraz ho vidí Má-
ria Magdaléna. Z tohto evanjelia si môžeme 
vziať pre náš život niekoľko príkladov. Mária 
Magdaléna hľadala Pána Ježiša a v hrobe 
stretáva anjela ako Božieho posla. Hľadáme 
aj my Pána Ježiša? Vnímame, že aj nám Boh 
posiela poslov – našich blížnych – cez kto-
rých s nami komunikuje, zastavuje a oslo-
vuje nás? Po rozhovore s Ježišom Ho Mária 
Magdaléna spoznáva a od toho momentu už 
nesmúti, ale raduje sa, že našla Pána Ježiša. 
A to je príklad pre hľadajúceho človeka: keď 
nájde Pána Ježiša a prijme Ho ako osobné-
ho Spasiteľa od hriechu a smrti, je to veľká 
radosť na celý život! Boh cez Ducha Svätého 
daruje silnú vieru do srdca človeka. Poznáme 
takto Pána Ježiša? Je aj pre nás takto osob-
ne blízky? A privlastňujeme si, že toto dielo 
spásy bolo vykonané ‚práve pre mňa‘? Veď 
prázdny hrob je tu aj pre teba, aby si bol za-
chránený! Dôverujme Ježišovi Kristovi ako 
Mária Magdaléna a, rovnako ako ona, po-
dávajme radostné evanjelium o vzkriesení 
ďalším. Utíšenie, ktoré nastalo pre vyhlásený 
núdzový stav, využime na to, aby sme mohli 
intenzívnejšie prežívať tajomstvo vzkriesenia 
a nášho spasenia a modlime sa za chorých, 
za zdravotnícky personál, za vládu, ale najmä 
za cirkev.

V 1. nedeľu po Veľkej noci 19. apríla 
brat farár M. Findra povedal, že názov tejto 
nedele – Quasimodogeniti/Ako novona-
rodení podľa 1Pt 2,2 – nás vedie ku pozná-
vaniu viery, ktorá z nás robí najšťastnejších 
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ľudí, aby sme v nej rástli ‚ako novonarode-
né deti‘ na spasenie. Za kázňový text si vy-
bral Žid 11,7 a povedal, že Nóachovu vieru 
a spoľahnutie sa na Boha možno prirovnať 
ku dôvere Pána Ježiša Krista. On žil i zomrel 
v úplnom spoľahnutí sa na Božie konanie 
, čo vyústilo do Jeho slávneho vzkriesenia 
z mŕtvych... a to aj nás povzbudzuje veriť, žiť 
a raz zomrieť v takejto dôvere vo vzkriese-
nie. Nóach vierou prijal Boží príkaz postaviť 
koráb a keď svet zahynul v potope, stal sa 
dedičom spravodlivosti. Aká veľká bola jeho 
viera môžeme poznať z toho, že koráb staval 
dlhé roky napriek výsmechu ostatných. A po-
dobne vo viere prežíval aj potopu v nádeji, 
že nakoniec bude obetovať Bohu. Aj Nóach 
nás učí trpezlivosti a oddanej viere v Boha 
za akýchkoľvek okolností... toto aplikujme 
aj my v súčasnej situácii koronavírusovej 
pandémie; a aj v nej sa snažme rásť vo viere. 
Rast vo viere vidíme aj na obraze dieťatka, 
v ktorom je potenciál rastu viac a viac. Aj 
my máme rásť na spasenie – Pavol i Peter 
nás k tomu vyzývajú – aby sme boli čoraz 
zrelší kresťania a postupne poznali Božie 
vedenie v našom živote. Nemenej dôležité 
je potom osobne hovoriť a aj mimo cirkev-
nej pôdy svedčiť o svojej viere i poukázať 
na ovocie tejto viery v našom živote, ktoré 
máme od Boha a že ono smeruje do večné-
ho života. Z dnešnej nedele si zapamätajme 
tri obrazy: rastúcu vieru dieťaťa, neotrasiteľ-
nú Nóachovu vieru a víťaznú vieru Božieho 
Syna, ústiacu do víťazného vzkriesenia s po-
kračovaním života v kráľovstve Božom. Mod-
lime sa aj za cirkev, kde máme príležitosti rásť 
vo viere a potom podľa nej konať voči Bohu 
cez lásku k blížnym.

Druhá nedeľa po Veľkej noci 26. apríla 
bola Nedeľa Dobrého Pastiera, po latinsky 
Misericordias Domini. Názov nedele je 
na základe 23. žalmu a s Dávidom vyzná-
vame, že Hospodin je môj pastier. Toto plne 

platí aj o Pánovi Ježišovi Kristovi. V žalme je 
ospievané Božie požehnanie, ale najviac si 
to uvedomujú a vedia precítiť tí ľudia, ktorí 
vyznávajú, že Boh je pre nich všetko. Otáz-
ka pre nás je: platí to aj v mojom živote? Ak 
sme odpovedali kladne, určite súhlasíme 
s Dávidom, že Boh nám dáva len to dobré. 
Ježiš Kristus, Boží Syn, sám seba predstavil, 
že On sám je Dobrý Pastier. On je Pastier 
a my ovečky, o ktoré sa stará: chce nám to 
najlepšie, má dobré úmysly s našimi životmi, 
bohato nám dáva Boží pokoj a spravodlivosť. 
Spravodlivosť je Božia vlastnosť, ku ktorej aj 
nás vedie Pán Ježiš, a teda máme konať spra-
vodlivo aj keď sme zvádzaní konať opačne. 
Pán Ježiš je s nami aj v ťažkostiach a ľudia to 
vyznávajú; i pri pohreboch spievame, že nás 
sprevádza aj v temnom údolí smrti. On nás 
usmerňuje od hriechu k dobrému konaniu, 
je láskavý, ide mu o naše dobro. Učeník Peter 
je toho príklad: Ježiš ho viedol ku pokániu 
a potom bol veľký v službe. Nezabúdajme, 
že máme hojné požehnanie, dostatok všetké-
ho pre dobrý život, preto ďakujeme Bohu aj 
pred ľuďmi, ktorí sú svetskí, svedčme o Božej 
dobrote, nehanbime sa ani v tomto čase pan-
démie! Nezabúdajme ďakovať aj za dobrotu 
a milosť, ktorú prijímame cez cirkev... aké sú 
nám vzácne chrámy, za ktorými sa nám veľmi 
cnie, keď teraz, v núdzovom stave, sa v nich 
nemôžeme zhromažďovať. Daniel mal veľ-
kú túžbu byt v Božom chráme a rovnako aj 
my teraz cítime, že nám chýba spoločenstvo 
sestier a bratov. Teraz sa však tešme z našich 
stíšení a domácich pobožností s rodinou. Teš-
me sa rôznym možnostiam vzývania Boha, 
teraz aj cez internet aj mnohorako inak. 
A prosme Ducha Svätého, aby nás privádzal 
medzi sestry a bratov do chrámov v Poprade, 
Strážach i Spišskej Sobote, ktoré naši pred-
kovia postavili práve na oslavu nášho Boha, 
a to napriek mnohým problémom, ale vždy 
s Božou pomocou a v jeho ochrane.
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Potrebujeme poznať biblické verše
 Zuzana Hybenová

V nedeľu 8. marca sme z kaza-
teľnice počúvali brata farára J. Ba-
kalára, ktorý kázal na biblický text 
z 1. žalmu. V súvislosti so svojím 
zdravotným stavom vyznal, ako 
mu pomáhajú vzácne biblické ver-
še, ktoré vie naspamäť. Vždy, keď si ich 
opakuje, pociťuje úľavu i potešenie v ťažkých 
situáciách či už doma alebo pred rôznymi vy-
šetreniami. Aj nám odporučil učiť sa biblické 
verše naspamäť, aby nám mohli v mnohých 
chvíľach nám dobre poslúžiť. Slová Prvého 
žalmu: Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa 
rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí 
a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone 
Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone roz-
jíma dňom-nocou, tiež zdôrazňujú, že sa treba 
denne zaoberať Božím slovom.

V tejto súvislosti som sa zamyslela nad te-
ológom a vynikajúcim znalcom Biblie Nórom 
Oivindom Andersenom. Bol nevidiaci, a tak 
poznal spamäti Starú aj Novú zmluvu, a to 
nielen v nórčine, ale aj v pôvodných jazykoch. 
Kazateľ Nórskej evanjelickej misie Curt A. 

Westman bol jeho žiakom počas štúdií 
v Osle a o Andersenovi povedal: Bol 

telesne slepý, ale duchovný zrak mal 
jasnejší než väčšina učiteľov okolo 
neho. Bol to človek, ktorý žil v Bo-
žom slove a z Božieho slova.

Počas štúdia bol Westman An-
dersenovým šoférom. Keď mal kázať 

v rádiu, vozieval som ho do štúdia a keď 
kázal v rôznych cirkevných zboroch, vozil som 
ho aj tam. Do kostola sme vždy prišli s veľkým 
predstihom 30 – 40 minút vopred. A tak sme 
sedeli v aute a vždy mi povedal, ktorú knihu 
a kapitolu Biblie si mám otvoriť. Začal celú ka-
pitolu hovoriť naspamäť. Ja som mal sledovať 
v Biblii, či si to dobre pamätá. A pamätal si vždy 
všetko správne! Na prosby nórskych kresťanov 
napísal knihu zamyslení na celý rok s názvom 
‚Pri prameni‘. Sám autor povedal: Zamyslenia 
sú ako kratučké biblické hodiny. Zámer knihy 
je, aby tých, čo zamyslenia čítajú, sprevádzali 
slová Biblie po celý deň.

Vďaka Pánovi za takých horlivých bratov, 
ktorí sú pre nás veľký vzor – učme sa od nich. 
Aj my sa učme verše z Biblie naspamäť, po-
môžu a potešia nás, keď nám bude ťažko.

Nepriateľ koronavírus
 Zuzana Hybenová

V marci toho roka sme začali prežívanie 
ťažkého času, ktorý nás potrebuje skúške. 
Ako sa zachováme, aby sme v nej obstáli? Ne-
priateľ koronavírus sa rozšíril do celého sveta. 
Musíme sa nad tým vážne zamyslieť a viac 
sa utiekať k Pánu Bohu s prosbou o ochranu 
a pomoc.

Viac času trávime izolovaní v do mác- 

nostiach, tak využime tento čas na pozná-
vanie Božieho slova a v modlitbách prosme 
o Božiu pomoc a aj za ňu potom poďakuj-
me. Spolu so žalmistom vyznávajme: Boh 
nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení 
vždy osvedčenou (Ž 46,2). Denne nám, najmä 
starším nad 65 rokov, diabetikom a ľuďom 
s vysokým krvným tlakom, prikazujú v mé-
diách, aby sme vo vlastnom záujme použí-
vali ochranné pomôcky, umývali si ruky a čo 
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najmenej sa stýkali s inými ľuďmi. 
Pri čítaní historickej knihy Nehe-
miáš som zistila mnoho podob-
ností s týmto časom pandémie.

V spomenutej Nehemiášo-
vej knihe išlo o nepriateľa, ktorý 
bol proti Božiemu ľudu, a preto 
chcel zabrániť oprave a stavbe zni-
čených hradieb a brán mesta Jeruza-
lem. Nehemiáš prosil Hospodina o pomoc 
a bol vypočutý. Kráľ Artaxerxes mu dovolil 
odísť do svojej vlasti, aby splnil svoje posla-
nie pre národ. Od kráľa dostal aj listiny, aby 
mohol bez problémov prechádzať krajina-
mi a aby mohol získať aj stavebný materiál 
na hradby Jeruzalema. Pri stavbe povzbu-
dzoval svojich ľudí, aby sa nebáli nepriateľov 
a ustanovil dôsledné stráženie dňom-nocou. 
Polovica mládencov pracovala a druhá polo-
vica bola ozbrojená aby nepriatelia nezničili 
postavené stavby. Tak pracovali od východu 
rannej zory až do východu večerných hviezd. 
Mestské hradby a brány rástli, aby Židia mohli 

prežiť ako vyvolený národ. S Bo-
žou pomocou opevnenie mesta 

úspešne a rýchlo dokončili.
Od nás nik nežiada takú ťaž-

kú prácu ako museli urobiť Ži-
dia. My máme splniť len to, aby 

sme sa izolovali, chránili a ne-
stretávali sa ani s ľuďmi, prichá-

dzajúcimi zo zahraničia. Tento čas 
karantény využime na čítanie Písma svä-

tého, môžeme sledovať služby Božie a kázne 
brata farára Findru cez internet na zborovej 
webstránke a youtube platforme, či rozhlase 
a televízii. Modlime sa za seba a svojich blíz-
kych, za celú našu cirkev aj za jej predstavi-
teľov, za našu vlasť a prosme, aby nová vláda 
múdro riešila všetky vážne problémy.

Evanjelista Ján má aj pre nás potešujúce 
slová: Ak zostávate vo mne a moje slová zostá-
vajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám (J 
15,7). Verme Božiemu slovu, ono nás určite 
nesklame ale bude nám na potešenie a po-
moc v týchto nedobrých časoch.

Darovanie
 Michal Findra, zborový farár

Viac-menej pravidelne chod-
ievam darovať krv, ale posledný 
raz to bolo iné. Mal som v pláne 
ísť na transfúznu stanicu nieke-
dy pred začiatkom leta. Z médií 
som však počul výzvu na daro-
vanie krvi, keďže pandémia ko-
ronavírusu všetko utlmila, teda aj 
darovanie krvi, a tá zdravotníkom chý-
ba. A tak ‚mi to nedalo‘, poslúchol som výzvu 
a šiel som krv darovať.

Samozrejme, čakali nás sprísnené hygie-
nické podmienky. Odmerali nám teplotu, 
vypísali sme dotazník aj na riziko nákazy 

vírusom, museli sme mať rúška a ruky 
sme si viackrát poumývali. Inakosť 

som však pociťoval aj v osob-
nom prežívaní: rozmýšľal som 
o darovaní, o ochote poslúžiť, 
o nedostatku krvi, ktorý treba 
eliminovať.

Bolo to viac ako len ísť daro-
vať krv. Uvažoval som, kto a koľko 

je ochotný pomáhať spoločnosti? 
Alebo: ako sme na tom ako spoločen-

stvo cirkevného zboru? Odpovede nechám 
na každého osobne. Potešilo ma však, že sa 
mi ohlásilo niekoľko bratov a sestier, že sú 
prichystaní, ak by bolo potrebné niekomu 
pomôcť s nákupom alebo odvozom. Zatiaľ 
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sme zaznamenali len jednu prosbu o pomoc 
s nákupom potravín, ktorú sme mohli kladne 
vybaviť.

Verím, že viacerí sme našli svoj spôsob 

darovania či nezištnej pomoci. Vďaka patrí 
nášmu Spasiteľovi, ktorý nás uschopňuje. Du-
chom vrúci slúžme Pánovi, tak znie povzbude-
nie podľa R 12,11b aj pre nás.

Ak Hospodin ...
Alena Findrová

Keď som mala sladkých „-násť“, patrila som 
do cirkevného zboru Batizovce – Gerlachov 
a zborový farár v tom čase bol brat Janko 
Bakalár.

Práca s mládežou bola rozbehnutá veľmi 
dobre, schádzalo sa nás asi dvadsať mládežní-
kov. Samozrejme, že toľká energia na jednom 
mieste nezostala nevyužitá. Veľa času sme trá-
vili pri štúdiu Božieho slova a niektorí sa učili 
hrať aj na hudobných nástrojoch. No, nielen 
to. Čas, ktorý mám teraz na mysli, bol zvláštny 
aj tým, že sa stavali zborové domy v Gerlacho-
ve i v Batizovciach. Aj my mladí sme na tom 
mali účasť, hoci väčšinou len okrajovo. Ale 
vnímali sme, čo sa na tých stavbách dialo. 
Neraz sme si všimli, že sa pri stavebníkoch 
vyskytol alkohol. A raz niekto z mládežníkov 
vyrobil doma plagátik. Boli na ňom vystrihnu-
té obrázky fliaš alkoholu a zlepené do tvaru 
domu. Pod tým bol text: Ak Hospodin nesta-
via dom, márne sa namáhajú stavitelia. Toto 
slovo spôsobilo rozruch a mne samej to zo-
stalo v mysli doteraz, hoci som na to skoro 

pozabudla.
Až teraz v jedno ráno som sa zobudila 

a v mysli sa mi opakoval tento text z Biblie, 
ale najmä jeho druhá časť: Ak Hospodin ne-
stráži mesto, márne bdie strážnik (Ž 127,1). 
Uvedomila som si, že namiesto slova ‚mesto‘ 
môžem doplniť: mňa, moju rodinu, náš zbor, 
naše mesto Poprad, ale aj moje srdce. A slovo 
‚strážnik‘ znamená v tomto Božom slove nie-
čo ľudské. Sú to pravidlá, predpisy, opatrenia, 
vláda, krízový štáb, ale aj ja sama/sám.

Pripomína nám to niečo? Možno našu te-
rajšiu situáciu v marci, apríli 2020? Ale najdô-
ležitejšie, nemenné a najistejšie v tomto verši 
je slovo-meno ‚Hospodin‘. Hospodin je jediný, 
ktorý nad tým všetkým má moc. Ak Hospodin 
nestráži mesto... Obráťme sa na Hospodina, 
Pána pánov a Kráľa kráľov, Stvoriteľa neba 
a zeme. Modlime sa k Nemu a prosme Ho, 
aby On, Hospodin, strážil mňa, moju rodinu, 
moje mesto, štát, svet.

Všemohúci Bože, stráž nás, prosíme Ťa o to. 
Drž nás vo svojich rukách, do nich sa vkladá-
me. Odním z nášho sveta tento vírus a zmiluj 
sa nad nami. Amen.

Videobesiedka
Lucia Dindošová a besiedkársky tím

Milí besiedkári, milé deti a rodičia! Už si 
ani nepamätám, kedy sme sa naposledy vi-
deli alebo počuli. A keďže nám, dospelákom 
z besiedkárskeho tímu, je už véééľmi smutno 

za našimi deťmi zo zboru, ale aj mimo neho, 
rozhodli sme sa, že oprášime naše komuni-
kačné schopnosti a herecké vlohy a spojíme 
sa s vami aspoň cez videozáznam, keď sa 
nedá naživo.

Začali sme už počas Veľkej noci a rodičom 



12

Z b o r o v ý  l i s t

našich besiedkárov sme poslali tri veľkonočné 
‚videobesiedky‘, vždy v nedeľu predpoludním. 
Chceme však pokračovať ďalej a zostať v kon-
takte s deťmi, až kým nepominie vírusová 
karanténa.

A práve preto chcem na túto videobesied-
ku pozvať aj tie deti, ktoré o nej ešte nevedia, 

ale majú túžbu sa pripojiť. Stačí napísať 
nášmu bratovi farárovi Michalovi Findrovi 
na jeho e-mailovú adresu poprad@ecav.sk 
a požiadať o zaslanie linku na videobesiedku 
aj vám na vašu e-mailovú adresu.

Budeme radi, ak budeme môcť priniesť 
radostnú správu evanjelia aj tebe domov.

Deň matiek
Zuzana Hybenová

Prežívame ťažkú dobu, nepriateľ, vírus CO-
VID-19, útočí na nás všade práve preto, že je 
neviditeľný. O to viac je potrebná dôsledná 
ochrana.

Napriek týmto ťažkostiam prichádzajú aj 
vzácne dni, keď sa môžeme potešiť s tými, 
ktorých milujeme a poďakovať za všetko čo 
pre nás, svoje deti, robia alebo robili. Taký 
deň je druhá májová nedeľa, ktorá patrí našim 
matkám a starým matkám. V knihe Príslovia je 
v 31. kapitole ‚chvála súcej ženy‘, kde v 30. ver-
ši čítame: Spanilosť je klam a krása je márnosť, 
ale žena ktorá sa bojí Hospodina, zasluhuje si 
pochvalu.

Pochvalu si zaslúžia všetky matky, ktoré vy-
chovávajú svoje deti k láske k Pánovi Ježišovi, 
nášmu Spasiteľovi a Vykupiteľovi. Každoročne 
to deti vyjadrovali v druhú májovú nedeľu, 
keď je Deň matiek, aj pred oltárom chráme. 
Tohto roku nás v tomto čase zasiahla korona-
vírusová pandémia, preto sa nekonajú žiad-
ne bohoslužby, takže pozdraviť svoje mamy 
v kostole deti nemôžu.

Verím však, že vďačné a bohabojné deti 
na poďakovanie svojim mamičkám – ale tiež 
Pánovi Ježišovi za ne – nezabudnú a milu-
júcim starým mamám sa poďakujú aspoň 
telefonicky alebo iným spôsobom. No a my, 
ktorých naše mamy už predišli do večnosti, 
sa za ne v modlitbe poďakujeme Pánu Bohu. 

Za všetko, čo pre nás robili, za lásku, ktorú 
nám preukazovali i za to, že nás viedli ku viere 
v nášho trojjediného Boha.

A podobne, v tretiu júnovú nedeľu, keď je 
zasa Deň otcov, poďakujme aj im.

Redakcia Zborového listu do tohto čísla 
zaradila viacero príspevkov na túto tému.

Modlitba za otecka
Milan Rúfus

Anjeličku, môj strážničku,
opatruj môjho otecka…
Anjeličku, môj strážničku,
stráž mi môjho ocka.
Mám ho rada. Keď ho vidím,
zasvietia mi očká.
Viem, čo bude, keď mi občas
položí dlaň na vlásky.
Tvrdá bude od roboty,
ale mäkká od lásky...
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Modlitba za rodičov
EPST 12/2008

Láskavý náš nebeský Otec! Ďakujeme Ti 
za rodičov a vychovávateľov, ktorí nás učia 
potrebné veci pre život. Ďakujeme Ti za Tvoje 
slovo, ktoré nás učí kráčať po Tvojich cestách. 
Dávaj nám silu plniť Tvoje prikázania a tak pl-
niť Tvoju vôľu.

Rodičom a vychovávateľom daj trpez-
livosť, múdrosť aj lásku pri výchove, aby si 

uvedomovali, akú zodpovednosť si im dal, 
i to, že Ty sám im chceš v tom pomáhať. Zá-
roveň nám daj pokoru prijať výchovu nielen 
od rodičov, ale aj od ostatných, ktorým nie 
sme ľahostajní. Najmä nám daruj otvorené 
srdce pre Tvoje slovo, ktoré nás formuje a vy-
chováva po celý život.

Prosíme i za všetkých, ktorí nedostávajú ro-
dičovskú výchovu – Ty sám ich zahŕňaj svojou 
láskou a ochraňuj v živote. Amen.

20 rokov činnosti SEŽ a ZD v našom zbore
Zuzana Hybenová

Po zamatovej revolúcii a zmene režimu v r. 
1989 začali v našej ECAV rôzne aktivity na or-
ganizovanie cirkevných akcií.

Veľkým povzbudením aj pre cirkevné 
zbory boli dištriktuálne stretnutia Spoločen-
stva evanjelických žien (SEŽ) VD ECAV, valné 
zhromaždenia SEŽ ECAV a ďalšie. Aj v našom 
cirkevnom zbore sme sa usilovali aktívnejšie 
pracovať – začali sme s organizovaním sestier 
ktorých bolo v zbore viac ako bratov. Ako SEŽ 
sme sa prvý raz stretli 19 marca 2000. Bra-
tia farári, pôsobiaci v zbore, tieto naše snahy 
podporovali. Veľkú podporu nám vyjadril brat 

farár v. v. Vincent Blažko, ktorý ochotne po-
máhal pri tvorbe programu stretnutí a iných 
aktivít.

Od začiatku sme sa orientovali: 1. na pod-
poru rastu sestier v duchovnej oblasti a vytvá-
ranie spoločenstva cirkevného zboru aj mimo 
chrámu; 2. na zabezpečenie dobrého fungo-
vania zborovej diakonie (ZD); 3. na pomoc 
v krajinách Afriky, kde pôsobí Misia na Níle 
(MN). Povzbudenie, ale aj poučenie, pre služ-
bu ZD bola návšteva sestry farárky Zuzany 
Kolárovskej (v tom čase vedúcej diakonic-
kej služby v ECAV), ktorá navštívila náš zbor 
so skúsenou nemeckou diakonisou Mariou 
Luise Rieger v roku 2001. Pri organizovaní 
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tejto služby blížnym sme poučenie čerpali 
aj z knihy Staroba a choroba, ktorú zostavila 
sestra Z. Kolárovská.

Jedna z prvých iniciatív SEŽ v našom zbore 
bolo už v roku 2000 organizovanie stretnutí 
sestier, životných jubilantiek. Boli to obľúbené 
stretnutia s príhodným programom a malým 
pohostením. Po príchode brata farára Libora 
Bednára sa tieto stretnutia zmenili na zborové 
popoludnia. Chceli sme, aby sa tejto aktivi-
ty mohol zúčastniť ktorýkoľvek člen zboru. 
Podobne sa stretnutia jubilantiek zmenili 
na stretnutia jubilantov, teda sestier i bratov. 
Konajú sa v októbri, v mesiaci úcty k starším, 
pozvaní sú bez výnimky všetci jubilanti a až 
doposiaľ ich organizačne zabezpečuje SEŽ. 
Ďalšia zmena nastala v tom, že jubilanti sa 
stretnú v nedeľu popoludní v chráme a po 
prijatí sviatosti Večere Pánovej prejdú do zbo-
rovej miestnosti. Počas tejto spoločenskej 
časti stretnutia si jubilanti prevezmú blaho-
želanie z rúk predsedníctva zboru a darček 
– brožúru Tesnou bránou, denné zamyslenia 
nad Božím slovom pre nasledujúci rok. Neprí-
tomným jubilantom brožúry doručia sestry 
zo ZD. Stretnutie končí rozhovormi pri malom 
občerstvení, ktoré sestry s láskou prichystajú.

Zaujímavé boli aj popoludnia, ktorých 
hostky boli misionárky: Darina Marková (na 
misii vo Vladivostoku) a Zuzka Kovalčíková 
s manželom (na misii v Zambii).

Často k nám prichádzali pracovníci z Misie 
na Níle a aj my sme sa rady zúčastňovali misij-
ných konferencií, ktoré máva táto misijná or-
ganizácia každý rok v inom cirkevnom zbore.

Využili sme aj informácie od našich 
sestier-cestovateliek zo zájazdov do Izraela 
či do Austrálie aj Číny. V jedno nedeľné popo-
ludnie nám Juraj Bálint, zborový farár, senior, 
a predseda Evanjelickej diakonie v rumun-
skom Nadlaku porozprával o živote tamoj-
ších evanjelikov. Na jeho želanie sme spolu 
zaspievali pieseň z Evanjelického spevníka 

Hojže, Bože, jak to bolí a my sme im prispeli 
na opravu škôlky v Nadlaku.

Každoročne je pripomienka Dňa matiek 
v našej réžii spolu s deťmi z nedeľnej besied-
ky. Ďalšie témy organizovaných popoludní 
boli prezentácie kníh našich autorov: Sme-
rovanie – zbierka básní brata farára Vincenta 
Blažka a aj jeho ďalšej publikácie pre ZD Božie 
potešenie v chorobe a trápení a potom aj zbier-
ky básní Svet koniec od mladého štrnásťročné-
ho Matúša Bednára.

Na stretnutia sme pozývali hostí: Peter 
Gärtner nás informoval o činnosti ZD v Lip-
tovskom Mikuláši; manželia Stanislav a Eva 
Gurkovci hovorili o práci s ohrozenými mla-
dými ľuďmi v ‚Dome na polceste‘ vo Veľkom 
Slavkove; pozvali sme aj manželov Badiarov-
cov z Košíc ktorí otvorene hovorili o prob-
lémoch v manželstve, kým nepoznali Pána 
Ježiša ako svojho Spasiteľa a tiež povedali, 
ako sa potom zmenil ich život na aktívnu prá-
cu v cirkevnom zbore v Košiciach; pri výročí 
narodenia Kristíny Royovej sme sa zúčastni-
li na konferencii v Smiloviciach na Sliezsku 
a potom tiež v Starej Turej; pripomenuli sme 
si život a dielo Juraja Tranovského; keď SEŽ 
vydalo knihu Reformácia po praslici, pozvali 
sme sestru Fiačanovú z Liptovského Mikuláša, 
aby nás informovala o službe Anny Tranovskej 
a Kataríny Potockej; zaujímavé bolo aj popo-
ludnie s ‚vyšívačkami‘ série obrazov Vyšívaná 
história ECAV, pričom brat farár Findra pripra-
vil aj elektronickú prezentáciu obrazov a uro-
bil k nim výklad; posledne, vo februári tohto 
roka, sme mali prednášku brata farára Michala 
Findru o účasti žien na náboženskom živote 
od najstarších čias, v prvých storočiach cirkvi, 
v období stredoveku, v období reformácie až 
do súčasnosti.

Bohatý zdroj duchovných poznatkov 
máme na našich stretnutiach zborového 
Modlitebného spoločenstva (MoS), kto-
ré máme každý týždeň po celý rok. Veľmi 
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obohacujúca je pre nás aj účasť na októbro-
vom Biblicko-rekreačnom týždni MoS ECAV 
v Herľanoch. Na aktívnych členkách MoS je 
z väčšej časti založená aj zborová diakonia 
– návštevy starších a chorých, ktorí už nemô-
žu prichádzať na služby Božie do chrámu, 
máme rozdelené podľa jednotlivých obvo-
dov Popradu, Spišskej Soboty a Stráží. Škoda 
len, že dlhoročné členky starnú a zomierajú 
a u mladších členiek akosi nie je záujem za-
chovať kontinuitu. Prácu ZD si váži aj cirkevný 
zbor a na koncoročnom stretnutí predsedníc-
tvo zboru odmení našu službu Tranovským 
kalendárom.

Sestry SEŽ a MoS už päť rokov pomáhajú 
EVS s doručovaním informačných listov EVS 
aj pre adresátov mimo nášho zboru. Pomá-
hame tým EVS znižovať náklady na poštovné. 
Povzbudzujú nás biblické slová, že dnes nemá 
pán Ježiš iné ruky a nohy len tie naše.

Ešte treba spomenúť aj službu pre Afriku 
prostredníctvom nášho zapojenia do Misie 
na Níle, ktoré trvá už 19 rokov. Poslali sme 
množstvo balíkov s výrobkami pletenými, 
háčkovanými, vyšitými, a tiež 13 tisíc kusov 
ovínadiel. Robíme to s láskou pre našich 
vzdialených blížnych v Afrike. Hoci začiatky 
boli slabšie, potom prišlo obdobie keď veľký, 

cca 8-kilový, balík výrobkov sme posielali raz 
mesačne. Teraz sa počet zapojených sestier 
zmenšuje pre choroby aj odchody do večnos-
ti. Poďakovanie patrí aj darcom vlny i ostat-
ných materiálov pre ručné práce, lebo počas 
celých 19 rokov sme mali z čoho vyrábať a ne-
museli sme žiadny materiál kupovať.

Nakoniec, najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu 
za všetky ochotné sestry, ale chcem spome-
núť tie, ktoré už z našich radov odišli ku svoj-
mu i nášmu Bohu a niektoré mená uvediem: 
Mária Bobovská, Mária Krajniaková, Anna 
Lichvárová, ktoré boli horlivé v každej službe 
cirkevnému zboru.

Chcem poprosiť nášho Pána, aby aj naďalej 
žehnal prácu žien v našom cirkevnom zbore 
a prosím, aby aj mladšie veriace sestry po-
chopili potrebu pomáhať a slúžiť svojim blíž-
nym. Kto to skúsi, presvedčí sa, že táto služba 
obohacuje obojstranne – radosť a potešenie 
majú nielen prijímatelia, ale aj poskytovatelia 
služby lásky-diakonie.

Na záver Božie slovo i želanie, ktorým za-
končujem svoje návštevy v rodinách a zakon-
čím ním aj túto správu (R 15,13): Boh nádeje 
nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom 
vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého roz-
hojňovali v nádeji. Amen.

Rodičia a deti
Z aplikácie Dobrá sejba

Deti, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo to je 
spravodlivé. Cti si otca a matku. (Ef 6,1-2)

Aké jasné slová pre nás, ktorí žijeme vo sve-
te, kde moderná pedagogika už slovo „poslú-
chať“ takmer nepozná. Našťastie platnosť Biblie 
trvá po všetky časy. Je tým večne zostávajúcim 
Božím slovom, ktoré vyzýva deti, aby poslú-
chali rodičov a aby ich ctili. Kto to vo svojom 
živote dodržiava, bude mať Božie požehnanie.

Poslúchať a ctiť neznamená to isté. Dieťa 
musí svojich rodičov poslúchať tak dlho, kým 
žije pod ich autoritou. Keď sa však syn ale-
bo dcéra odpútajú od rodičov, aby si založili 
vlastné rodiny, situácia sa zmení. Potom už 
nie sú pod ich autoritou. Rodičia takýchto detí 
by na to mali myslieť. Ctiť si rodičov však platí 
po celý čas ich života, ba dokonca aj po ich 
smrti.

A ako je to s poslušnosťou voči nedoko-
nalým rodičom? Božie slovo tu nerobí žiadne 
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výnimky. Každý z nás má nedokonalých ro-
dičov. Jediné obmedzenie je: „v Pánovi“, to 
znamená: Pánove práva stoja nad právami 
rodičov. Aj pozemskí rodičia nášho Pána mali 
svoje chyby. Napriek tomu o Pánovi Ježišo-
vi ako o dvanásťročnom chlapcovi čítame: 
Potom išiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im 
poslušný.“ (L 2,51)

Na konci života Pána Ježiša vidíme zvlášť 
krásny spôsob, ako si ctil svoju matku: Ukázal 
jej na svojho učeníka Jána so slovami: Žena, 
ajhľa, tvoj syn! A Jánovi povedal: Ajhľa, tvoja 
matka. Tým, že ju odovzdal do starostlivosti 
svojho učeníka, uctil si Máriu, svoju matku. 
(J 19,26-27)

Synovia
Autor neznámy

Zišli sa tri matky pri studni. Ako tak nabera-
li vodu, rozprávali si o svojich synoch. Opodiaľ 
sedel starec a mlčky počúval ich rozhovor.

Prvá chválila svojho syna aký je šikovný 
a ohybný, keď dokáže rôzne kúsky. Druhá 
zas pochválila spevácke schopnosti svojho 
potomka. iba tretia mlčala. Prečo tiež nepo-
chváliš svojho syna? Pýtali sa jej ženy. Tretia 
odpovedala: Nie je ničím taký výnimočný ako 
vaši synovia, je to celkom obyčajný chlapec.

Ženy naplnili vedrá a kráčali po ceste do-
mov. Tu im naproti vybehli traja chlapci. Ten 
prvý robil vo vzduchu kotrmelce, premety 
a chodil po rukách. Tu ženy zvolali: Aký je ši-
kovný! Druhý tak krásne spieval, že si vyslúžil 
zvolanie: Spieva ako slávik! Tretí chlapec pri-
behol ku svojej matke a vzal jej z rúk vedrá 
s vodou.

Hrdé matky sa obrátili ku starčekovi a spý-
tali sa ho: Čo povieš o našich synoch? A on 
odpovedal: Kde sú vaši synovia? Ja vidím len 
jedného syna!

Duch milosti
 Martin Luther, kázeň  
na Svätodušné sviatky

A ja budem prosiť Otca a dá 
vám iného Radcu, aby bol s vami 
až naveky. (J 14,16)

Preto musíme Ducha Svätého 
spoznať a v Neho veriť, ako nám 
Ho tu vykresľuje a opisuje, totiž, že 
nie je duch hnevu a hrôzy, ale duch 
milosti a útechy. A tak Boh vo svojej plnos-
ti preukazuje samú útechu: že aj Otec chce 
potešiť, pretože dáva Ducha Svätého, aj Syn 
potešuje, pretože o to prosí; a Duch Svätý 
sám má byť Tešiteľ. Preto nie je nad kresťan-
mi žiadny hnev, nebezpečenstvo, ani strach, 

ale samý priateľský smiech a sladká 
útecha v nebi a na zemi. Prečo je 

to tak? Práve preto – chce On po-
vedať – že máte vždy dostatok 
pripravených katov a žalárnikov, 
ktorí vás strašia a trápia.

Správne sa o Duchu Svätom 
učí, že sa nazýva Tešiteľ a je to 

Jeho spôsob, služba a vlastnosť. 
Lebo o Jeho božskej podstate, ale-

bo substancii, teraz nechceme podrob-
ne dišputovať. Pre svoje Božstvo je s Otcom 
a Synom v neoddeliteľnej božskej bytosti; 
pre nás je však pomenovaný ako Tešiteľ. Teši-
teľ však znamená toho, ktorý zarmútené srd-
ce robí usmiatym a radostným pred Bohom 
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a dopraje ti dobrú myseľ ako tomu, ktorému 
je hriech odpustený, smrť zničená, nebo otvo-
rené a Boh sa na teba usmieva.

Kto by túto definíciu dokázal pochopiť, ten 
by už zvíťazil a na nebi a na zemi by nachá-
dzal a videl len samú útechu a radosť.

Duch Svätý je Utešiteľ, Otec a Syn Ho dáva, 
On je najlepší Učiteľ, v Ňom božská múdrosť 
pravá, čo Pán Ježiš hovoril, dokiaľ v ľudskom 
tele žil, to Duch Svätý vyučuje, tak vo viere upev-
ňuje. (ES 171)

Prečo by sme sa mali modliť (1/3) (Lk 18 1; Mt 6,8)

A. M. Behnan, Pán je blízko

Zdá sa, že niektorí ako by sa 
chceli opýtať: Prečo sa máme 
modliť? Keď Boh vie čo potrebu-
jeme bez toho, aby sme prosili, 
prečo sa máme ‚vždy modliť‘?

Na začiatok si povedzme, že modlit-
ba nie je obmedzená na prosenie. Sú mod-
litby ďakovania, modlitby chvály a velebenia 
a modlitby vyznania. Modlitby nemusia byť 
obmedzené len na prosby. Ale my sa pozrie-
me na to, prečo by sme sa mali na Boha ob-
racať s prosbami.

Je to cesta, ktorú nariadil Boh a na ktorej 
môžeme byť obdarovaní. Boh je Boh, ktorý 
komunikuje. Nie je ako bohovia pohanov, kto-
rí majú ústa, ale nemôžu hovoriť, majú uši, ale 
nepočujú. Náš Boh hovoril s človekom len čo 
ho stvoril. Keď Adam a Eva zhrešili, Boh s nimi 
hovoril a počúval ich odpovede. Boh chce, 
aby sme my, jeho deti, s Ním hovorili. To je to 
čo modlitba je – rozhovor.

Pán Ježiš povedal: Proste a do-
stanete... lebo každý, kto prosí, 

dostane (Mt 7,7-8). A apoštol 
Pavol nám hovorí, aby sme sa 
nestarali, ale aby sme predkla-

dali svoje prosby Bohu skrze 
modlitbu a pokornú žiadosť s ďa-

kovaním (Flp 4,6). Aj Jakub nám hovorí, 
že nemáme, pretože neprosíme( Jk 4,2). Ktosi 
povedal: Kým nevieme, že život je boj, nebude-
me vedieť na čo je modlitba. Apoštol Pavol (Ef 
6,12) nám hovorí, že nebojujeme proti telu 
a krvi, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, 
proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým 
duchom v nebesiach. Preto, okrem oblečenia 
celej Božej výzbroje, sa potrebujeme modliť: 
V každom čase všetkých modlitieb a prosieb 
modlievajte sa v duchu (Ef 6,18). Pán Ježiš nám 
povedal: Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli 
do pokušenia (Mt 26,41).

To sú niektoré dôvody pre modlitbu, ale 
je ich viac.

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium
 Z časopisu ‚Slovo medzi nami‘  
vybrala Soňa Slahová

Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? (Sk 9,4b)
Pavlovo obrátenie na ceste do Damaš-

ku má všetky znaky dramatického príbehu. 
Záporného hrdinu odrazu na ceste zastaví 

svetlo z neba. Z neba tiež zaznie hlas. Zápor-
ný hrdina sa na základe toho neuveriteľne 
zmení, polepší a vydáva sa v ústrety novému 
dobrodružstvu.

Máme aj my svoj príbeh obrátenia? Zrejme 
nebol až taký dramatický. Možno sa s nami 
porozprával priateľ, kolega alebo sme začali 
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čítať Písmo sväté a prostredníctvom neho si 
Boh získal naše srdce.

V skutočnosti však nie je dôležité to, ako 
sa k Pánovi dostaneme. Podstatné je, že 
k nemu prídeme. On každého z nás vášnivo 
miluje, všetkých nás chce zachrániť a zjaviť 
nám pravdu o sebe (1Tim 2,4). Pre neho je 
každý príbeh obrátenia pôsobivý a mocný. 
Je súčasťou Jeho zámeru, ktorý má so stvo-
renstvom – plánu, ktorý vytvoril ešte pred 
naším narodením (Jer 1,5). Boh mal pre Pavla 
pripravený dokonalý plán a dokonalý plán má 
pripravený aj pre nás.

Pamätajme na to, že Boží plán sa nezačína 
a neskončí dramatickým obrátením. Čo keby 
Pavol po svojom zážitku nepokračoval v hľa-
daní Pána na ceste do Damašku? S najväčšou 
pravdepodobnosťou by sa vrátil na svoje sta-
ré chodníčky! Uvedomme si tiež, že prešlo 

desať rokov, kým bol pripravený vydať sa 
na svoju prvú misijnú cestu a aj potom žal 
nielen úspechy, ale aj neúspechy. Vedel, že 
ak sa má stať takým človekom, akým ho Boh 
chce mať, musí deň čo deň kráčať s Ježišom. 
A to platí aj pre nás.

Naše počiatočné obrátenie, nech už bolo 
akékoľvek, stále pokračuje. Pousilujme sa 
dnes a denne dostať sa bližšie k Pánovi Je-
žišovi. Ak sme v niečom zhrešili, znova mu 
odovzdajme svoj život. Nemusíme sa obzerať 
späť. Len sledujme svoj cieľ ako apoštol Pavol: 
Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou 
nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišo-
vi! (Flp 3,14).

Drahý Pane Ježišu, aj dnes Ti odovzdávame 
svoj život. Naplň nás svojou milosťou, aby sme 
Ťa mohli verne nasledovať. Amen. (Sk 9,1-20; Ž 
117,1-2; J 6,52-59)

Andrej Sládkovič a jeho lásky  – 200. výročie narodenia
 Zdroj: Daniela Hroncová Faklová,  
EPST č. 5/2009

(Dokončenie z minulého čísla.) 

Pripomeňme si časy i vedomosti zo školských 
a študentských lavíc: základnou informáciou 
o básnikovi Andrejovi Braxatorisovi Sládkovi-
čovi bol jeho vzťah k Maríne ktorá bola i je pre-
zentovaná ako básnikova životná láska, vďaka 
čomu sa stala nesmrteľná. A to i, alebo hlavne, 
v podobe básnického diela.

Ako to vlastne bolo s tou jeho láskou k Marí-
ne Pischlovej v čase ranej mladosti toto nebude-
me hodnotiť. Isté je, že Marínu v básnikom srdci 
– doslova a na celý život – vystriedala Braxato-
risova skutočná celoživotná láska Antónia Se-
kovičová z Garanseku (dnes Hronsek). Bola preň 
nielen vzorná oddaná a obetavá manželka, 
ale aj matka ich detí a, v konečnom dôsledku, 

spoľahlivá spolupútnička cez všetky, poväčši-
ne neľahké, životné peripetie... až po roky jeho 
choroby a predčasnej smrti. Andrej Braxatoris 
zomrel 52-ročný.

Radvanská evanjelická fara, v ktorej Bra-
xatorisovci žili 16 rokov, stála pri hradskej 
vedúcej z Banskej Bystrice do Zvolena. Bola 
situovaná úplne inak ako tá dnešná, ktorú 
postavili v tridsiatych rokoch 20 storočia. 
V ľavom krídle bola priestranná kancelária 
a pri nej hneď menšia izba-kaplánka. V pra-
vom krídle boli dve izby, kuchyňa a komo-
ra. Za zmienku určite stojí načrtnúť obraz 
Sládkovičovej pracovne, v ktorej trávil väčšiu 
časť dňa. Písací pult, pri ktorom písaval, a to 
postojačky, sa zachoval až do súčasnosti a je 
deponovaný v Stredoslovenskom múzeu. 
Okrem iného boli v miestnosti veľká kniž-
nica a veľký ťažký stôl i menší s bridlicou 
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doskou v blízkosti spomínaného pultu. Túto 
priestrannú miestnosť mal najradšej, lebo vraj 
‚v priestrannej miestnosti je aj ľudský duch 
voľnejší‘. V súvislosti s jeho neskorším zdravot-
ným stavom treba povedať, že ani kamenné 
múry a studené neutesnené okná radvanskej 
fary a napokon – aj jeho celoživotná a jediná 
vášeň, fajčenie fajky – mu na zdraví nepridá-
vali. Obľúbené miesto, kde Sládkovič sedával 
v letných mesiacoch, bola lavička pod slivkou 
vo farskom dvore. Dnešná obrovská lipa bola 
ešte len malou lipkou, ktorú zasadil v roku 
1863.

V súvislosti s údajmi o živote Andreja Bra-
xatorisa Sládkoviča sme viackrát spomenuli 
jeho priateľa Ľudovíta Grossmanna ktorý sa 
narodil v roku 1818 v Pukanci a zomrel v roku 
1890 v Banskej Bystrici, kde dlhé roky vyu-
čoval na miestnom gymnáziu. Zoznámili sa 
v Banskej Štiavnici, kde bol Grossmann bib-
liotekárom spolku. Ich životné cesty sa často 
stretali až priateľstvo zakotvilo v pravidel-
ných stredajších a sobotňajších stretnutiach, 
na ktoré nečakal len sám básnik, ale aj celá 
jeho família. Napokon – vďaka Nákresu života 
Andreja Braxatorisa Sládkoviča publikovaného 
v Orle tatranskom v roku 1874, ktorého autor 
nebol nikto iný ako sa-motný Grossmann – 
dozvedáme sa mnohé zaujímavosti o básni-
kovom živote, jeho podobe, výzore aj vlast-
nostiach, o pomeroch Sládkovičovej doby... 

Andrej Sládkovič mal veľa priateľov (ne-
prajníci sa tiež našli) a ťažko všetkých spome-
núť, nieto ešte o nich obsiahlejšie rozprávať. 
Za zmienku stojí jeden z najbližších (myslené 
fyzicky) sused-farár z radvanskej katolíckej 
fary Franko Šujanský. Vzťahy medzi nimi boli 
dobré kamarátske, čo sa napokon prejavilo 
najmä v časoch pre Sládkoviča najťažších. 
Z mnohých životných situácií spomeniem as-
poň ich spoločnú radosť nad zmenami, ktoré 
mali v Radvani nastať v súvislosti s vybudova-
ním železnice. Chýr o tejto nevšednej udalosti 

vyšiel od rodiny Radvanských. Koncom 60. 
rokov, práve vtedy keď Sládkovič ochorel, 
mali do Radvane zavítať inžinieri ktorí vraj 
mali vymeriavať železnicu. Tá, údajne, mala 
prechádzať popod Hôrku, cez radvanské 
záhrady... štreka pôjde duchom-durch našou 
dedinou. Tuto neďaleko, krížom cez záhrady 
popod Hôrku. Ohromné, nie?! Pre vás i pre nás! 
Pohodlné: vy vyjdete mostíkom pred svoju faru, 
ja zbehnem briežkom od mojej fary, urobíme 
k sebe navzájom pár krokov a už sme na štácii. 
Odtiaľ nás potom ohromná železnička odvezie, 
kde len budeme chcieť. I do celého sveta!

Inú príhodu – v súvislosti so susedom 
a priateľom z katolíckej fary – nachádzame 
v liste Augustínovi Horislavovi Krčmérymu 
z jesene 1868, keď píše: Zajtra ráno mám po-
sviacať nový hrobitov v Skubíne. Trochu gala-
muty robí nám Ferko z Hôrky. Žiada vydelenie 
katolíkom jedného osobitného kusa z toho-
že - jednou priekopou ohradeného a jedným 
spoločným krížom označeného – posvätného 
poľa. Nedôsledné – lebo nežiadal to v Malacho-
ve ani na Pršanoch. Neopatrné, lebo zavádza 
proces proti patrónstvu evanjelickému oproti 
farníkom vlastným v Skubíne, ktorí oddelenie 
také vonkoncom nechcú. Neviem, či sa dá ešte 
kapacitovať, že to nenie na čase...

A keď je už reč o fíliách, v tejto súvislos-
ti treba konštatovať, že Sládkovič nebol len 
zasnený básnik – musel byť praktický človek, 
veď ako by sa bol zaslúžil o stavbu novej veže 
v Radvani, kde pokryli kostol novým mede-
ným plechom. A zaslúžil sa o výstavbu škôl v, 
na tú dobu, málo prístupných dedinách ako 
sú napríklad Pršany; vďaka nemu boli vybu-
dované školy v Malachove i v Skubíne.

Na záver dôležité a zároveň krásne! Nebo-
la to Mária Pischlová, ktorá ho sprevádzala 
na neľahkej životnej púti. Jeho hlboký cit 
ku svojej manželke Antónii, rodenej Sekovi-
čovej, sa nezmestil ani do básne, ani do nie-
koľkých viet. Za všetko hovoria citáty z ich 



20

Z b o r o v ý  l i s t

vzájomnej korešpondencie bezprostredne 
pred ich sobášom. A neboli to len pekné reči 
zaľúbeného mladého muža. Pridržiaval sa ich 
po celý svoj život až do konca.

Ale prosím Ťa, ver mi. to je konečne premys-
lené moje presvedčenie – manželstvo naše musí 
byť neobyčajné, ak má byť šťastlivé. Ničomu sa 
neúfaj, anjel môj, krome večnej ľúbosti mo-
jej! A ďalej pokračuje v liste, ktorý písal ako 
hrochotský farár svojej milej do Hronseka: 
Jestli nič inšie pri mne neočakávaš, len ľúbosť 
moju, ó, tedy sa nemáš čoho báť, lebo ľúbosť 
moja je nepodvratná! Ostatné poruč na Boha 
a smelo sa priviň k vernému druhovi žitia Tvoj-
ho. My budeme žiť nášmu peknému svetu a ja 
život môj na to položím, aby nám ho nič rozvá-
ľať nemohlo. Ľúbim ja v Tebe, drahá moja, ten 

peknohrdý cit, že podrobnosti a pletky obecné-
ho žitia márnomyseľné necítiš; ľúbim ja v Tebe 
tú panenskú zmužilosť, že nebojíš sa zaviazať 
svet svoj so mnou, s mládencom takým, o kto-
rom hovoria, že ‚ten v ideáloch žije a na prózu 
života nemyslí‘ Neboj sa, duša sladká! Nájdeme 
si naše radosti! Sú to vyznania, ktoré nepotre-
bujú komentár.

Odvtedy ubehlo 161 rokov a skutočnosť 
je taká: na básnika Sládkoviča spomíname 
pomenej; na farára Braxatorisa-Sládkoviča ani 
toľko; a o tom, že Sládkovič nevstúpil do slo-
venskej spisby či histórie, obrazne povedané 
ruka v ruke s Marínou, ktorá mu síce múzou 
básnického neba určite bola, ale že žena jeho 
života predsa len bola Tonka Sekovičová – 
o tom sa vie celkom pramálo...

Modlitba Pánova – Ježišov dar pre nás
 Pavel Zahorecz, zborový  
farár evanjelického CZ v Sarvaši

1Raz sa modlil na ktoromsi mieste. A keď 
prestal, povedal Mu jeden z učeníkov: Pane, 
nauč nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich 
učeníkov. 2Povedal im: Keď sa modlíte, hovor-
te: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa 
meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje buď vôľa 
Tvoja ako v nebi tak aj na zemi! 3Chlieb náš 
každodenný daj nám každý deň. 4A odpusť 
nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame 
každému svojmu vinníkovi. I neuvoď nás 
do pokušenia, ale zbav nás zlého! (L 11,1-4)

Kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry 
v Pánovi Ježišovi Kristovi! Ozaj, čo my odo-
vzdáme nasledujúcemu pokoleniu? Možno 
sme už počuli o tom, že naši predkovia žili 
takto: nosili kroj, rozprávali pekným sloven-
ským nárečím a pracovali na poli. Nevedeli 
však odovzdať tieto veci a ani iné-duchov-
né, lebo prišla doba moderného sveta a aj 

doba socializmu, a tieto hodnoty neboli 
cenené.

Zanikol jeden dobrý systém života. Aj 
v Sarvaši cítime, že zo slovenskej kultúry 
a slovenského jazyka už ledva niečo osta-
lo. Ale napriek tomu, že ťažko vidieť niečo 
zo starého spôsobu života, musíme pove-
dať aj to, že mládež Bekešskej župy si začí-
na uvedomovať, že naši predkovia nerobili 
nezmyselné veci. Sú mladí ľudia, ktorí sa 
vracajú k obrábaniu pôdy a aj ku pestova-
niu kultúry predkov. Sú síce v menšine, ale 
v nich je nádej zachovania našej identity. 
Objavila sa snaha návratu ku koreňom – 
‚ad fontes‘.

A slovo Božie dnešnej nedele nám tiež 
kladie otázku: ty, spolubrat a spolusestra, čo 
odovzdávaš nasledujúcej generácii? Základ-
né môže byť, ako bude modlitba Otčenáš 
zásadná pri prenose zvykov. Musíme uznať, 
že základ sa ukrýva práve tu.

Keď ku mne prichádza rodina vo veci 
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krstu dieťaťa, prvá veta, čo rodičom poviem, 
je to, aby modlitba Pánova bola základ ich 
života. Prečo? Lebo Ježiš toto odovzdá-
va nám, keď hovorí: a vy sa takto modlite! 
V tejto modlitbe si každý nájde primeraný 
odkaz ku svojej životnej situácii. Ježiš nám 
odovzdáva Otčenáš a povzbudzuje nás, aby 
sme sa každý deň takto modlili. Nájdeme 
v ňom veľmi dobré veci. Ale, aby sme po-
chopili čo nám chce povedať náš Spasiteľ, 
musíme sa lepšie pozrieť na jednotlivé časti 
modlitby.

Otče náš, posväť sa meno Tvoje. Posväte-
nie Božieho mena upozorňuje nás všetkých 
na to, aby sme ho zbytočne nepoužívali. 
V gymnáziu, kde pôsobím ako školský fa-
rár, často učiteľom hovorím, že rád by som 
na bránu školy položil počítadlo, z ktorého 
by som sa dozvedel, koľkokrát za deň za-
znie výraz ó, môj Bože! Ale nielen výpove-
ďou môžeme poškvrniť Božie meno, ale aj 
tým, keď z nedele na nedeľu nepočúvame 
Jeho slovo. Odchádzame od Boha, keď sa 
nezúčastňujeme na službách Božích, kto-
ré sú ustanovené na posvätenie Božieho 
mena. Mnohí ľudia v našom okolí veria 
‚podľa seba‘ – to je však nedobré riešenie, 
lebo takto nepoznávajú pravdivé slová 
Boha.

Príď kráľovstvo Tvoje, pokračuje Ježiš. 
Očakávanie, ktoré spoločne prežívame 
na službách Božích, je to najlepšie v našom 
každodennom živote. Čakáme na Pánov 
príchod a Jeho večné kráľovstvo. To všetko 
robíme v spoločenstve Božieho ľudu, aby 
sme žili spolu v radosti. Veď to je naša nádej, 
že Kristus prišiel do tohto sveta, aby – ako 
Prostredník medzi Bohom Otcom a nami 
– nás vykúpil z našich hriechov a urobil 
pre nás Božie kráľovstvo viditeľným.

Chlieb náš každodenný daj nám každý 
deň, pokračuje modlitba Pánova. Toto je 
jedna z najdôležitejších prosieb, s ktorou 

sa môžeme obrátiť na Boha. Každoden-
ný chlieb je pre nás nielen tuhý pokrm 
pre telo, ale aj duchovné uspokojenie – 
duchovný pokrm pre dušu. Oboje je veľmi 
dôležité a nevyhnutné pre život človeka.

A odpusť nám hriechy naše, lebo aj my od-
púšťame každému svojmu vinníkovi. I neuvoď 
nás do pokušenia, takto končí Ježiš. My stále 
hrešíme a tieto hriechy si ani nevšimneme. 
Ale na tomto svete je hriech stále prítom-
ný – Martin Luther povedal: zákon je taký 
rozsiahly, že sa dotýka celého nášho života. 
V súvislosti s hriechom nám Ježiš hovorí aj 
o pokúšaní – pokúšania vedú ku hriechom.

Tento Otčenáš sa môže zdať ako nedo-
končený v porovnaní s Otčenášom v Matú-
šovom evanjeliu. Musíme však vnímať, že 
je to text v bezchybnej celosti, ktorý Ježiš 
v evanjeliu ďalej vysvetľuje. Dnešná nedeľa 
má názov Rogate/Modlite sa a aj ona nás 
vyzýva ku modlitbám.

Neprestajne sa modlite, píše aj apoštol 
Pavol a Ježiš nám tieto slová odovzdáva ako 
dedičstvo, aby sme ich každý deň používali 
pred Bohom, lebo On vypočúva tých, ktorí 
sa k nemu modlia.

Ale našimi modlitbami nemôže končiť 
história. Nestačí sa každý deň len modliť 
– dôležité je odovzdávať modlitbu ďalej, 
našim potomkom. Treba ju rozširovať kaž-
dodenne, lebo tým odovzdávame deťom 
a vnukom aj vieru. Starší ľudia si pamätajú 
a pripomínajú, že v minulosti bol Otčenáš 
prvá modlitba, ktorú sa deti naučili. V mod-
litbe Pánovej nájdeme všetko – keď s ňou 
každý deň predstúpime pred Boha, urobí-
me dobre pre svoju dušu aj pre život našej 
rodiny. Majme teda odvahu odovzdať vieru 
modlitbou aj príkladom svojho života. My 
všetci, ktorí sme zažili darovanú Božiu lásku, 
vieme, že tieto veci nemôžeme držať iba 
vo svojej duši, ale musíme o nich hovoriť 
aj vo svojom okolí.
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Ježiš nám všetkým daroval modlitbu, 
ktorou sa môžeme blížiť k Bohu a On svojím 
životom zaplatil za to, aby sa to všetko raz 
premenilo na skutočnosť. Amen.

Poznámka: Túto kázeň mal v našom kos-
tole brat farár P. Zahorecz v nedeľu 26. mája 
2019. Na uverejnenie ju poskytla sestra do-
zorkyňa J. Hesová s dodatkom, že je hodnot-
ná a vracia sa ku nej a aj preto, že tohto roku 
sa so Sarvašanmi nestretneme, keďže majú 
veľkú starosť s opravou ‚Slovenského domu‘.

A napokon láska
Milan Rúfus

A napokon láska. Láska k žene,
ku dieťaťu, láska k živému.
Aj keď bolo všetko zaplatené,
je to dar. Tak zaďakujme mu.

Za to, že je, čím sú hviezdy lodi,
najjasnejšia medzi hviezdami.
Láska, ktorá plodí nás i rodí
na krátku púť svetom neznámym.

Láska - nebo naraz také blízke.
Víno bohov v krehkej nádobe.
Láska, ktorá sedí pri kolíske.
Láska, ktorá kľačí na hrobe.

Láska – sviatok človečieho tvora.
Tá, čo iba nechtiac ublíži.
A nad ľudskou – láska Božia, ktorá
odovzdane visí na kríži.

110. výročie  
Evanjelického  

posla spod Tatier
EPST 1/2020, Eva Bachletová

Evanjelický posol spod Tatier (EPST), týž-
denník evanjelikov augsburského vyznania 
na Slovensku, si tento rok pripomína 110. vý-
ročie svojho založenia. Vydavateľstvom tohto 
evanjelického periodika je Tranoscius, s. r. o. 
so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

 Prvé číslo Posla vyšlo v advente 1910 
v Liptovskom Mikuláši. Založili ho Jur Janoška 
a Vladimír Čobrda ako ľudový slovenský evan-
jelický časopis, určený na ochranu evanjelic-
kého učenia pre sektárskym hnutím, ktoré 
zasiahlo aj Liptov.

Informáciu o vývoji, ale aj o obsahu Posla, 
v jednotlivých obdobiach vývoja Slovenska 
prináša na pokračovanie prvé číslo EPST. 
V období 1918 – 1938 vychádzal ako mesač-
ník, sľubne sa vyvíjal, rozširoval svoje pôso-
benie, oslovoval čoraz širšiu čitateľskú obec. 
Posol sa po otvorení sirotinca v Liptovskom 
sv. Mikuláši (14.11.1917) stal jeho orgánom.

Hoci sa časopis spočiatku zameral na či-
tateľov stredného a východného Slovenska, 
rýchlo prekročil tento dosah. Bol vlastne 
predurčený na pôsobenie na celom Sloven-
sku. Získal množstvo čitateľov, v roku 1930 
dosiahol náklad 13 000 exemplárov. Posol šíril 
posolstvo Biblie a evanjelia, obhajoval záujmy 
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, mal mi-
sijné zameranie.

Tvorcovia Posla, ako zástancovia demok-
racie, česko-slovenskej štátnosti a národnej 
slobody, podporovali kresťanské stanoviská 
prezidenta ČSR Tomáša G. Masaryka.

V určitom období sa Posol sústredil naj-
mä na šesť tematických oblastí: náboženstvo, 
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vzdelávanie, výchova, politika, spoločnosť 
a kultúra. V oblasti náboženstva dominovali 
tieto témy: vierouka evanjelickej konfesie, 
bohoslužobný život cirkevných zborov, se-
niorátov a dištriktov, diakonia, posloven-
čenie evanjelickej liturgie a preklad Biblie 

do slovenského jazyka, osobnosti slovenské-
ho a svetového evanjelictva, spolkový život 
evanjelických veriacich a iné.

Zakladateľom EPST patrí naša veľká vďaka. 
V tom čase bol pre veriacich takmer jediný 
zdroj informácií.

Predstavujeme vám Víziu na 5 prstov
Predsedníctvo ECAV na Slovensku

Vážení bratia a milé sestry v Pánovi. Sr-
dečne vás pozdravujeme a prajeme vám 
požehnaný čas vo vašich spoločenstvách 
a rodinách.

Naša cirkev sa v posledných rokoch dosta-
la do stavu letargie, nedôvery, ale tiež sporov, 
odcudzenia a uzavretia sa. Preto ponúkame 
všetkým, ktorým záleží na našej milovanej 
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a na jej 
jednote a rozvoji, víziu duchovnej obnovy, 
oživenia cirkvi, spolupráce, obnovy dôvery 
a radosti zo služby. Táto vízia smeruje dov-
nútra cirkvi ako aj do spoločnosti.

Synoda 2019 prijala Víziu 2020 + 5, kto-
rá obsahuje desiatky bodov. V snahe, aby 
jej dobré myšlienky nezostali zabudnuté, 
predsedníctvo ECAV vypracovalo jej zhut-
nenú podobu. Nazvalo ju Vízia na 5 prstov. 
Je zrozumiteľnejšia a ľahšia na zapamätanie. 
Predsedníctvo ECAV prerokovalo text vízie 
s predsedníctvami dištriktov a predseda-
mi synodálnych výborov cirkvi 23. januára 
2020 vo Zvolene a následne zapracovalo 
pripomienky.

Vyšla z toho VÍZIA NA 5 PRSTOV ECAV 
s mottom S KRISTOM A SPOLU. Prosíme, 
aby ste si ju preštudovali. Nie je vypracova-
ná na to, aby ostala len na papieri. No len 
s vašou pomocou, s vaším nasadením a tvo-
rivým vkladom sa môže – v cirkevných zbo-
roch, seniorátoch a dištriktoch – teda v našej 

Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – napĺ-
ňať. Veríme, že sa danej úlohy radi zhostíte 
a s pomocou Ducha Svätého budeme môcť 
s radosťou a odvahou vykročiť k obnove našej 
milovanej cirkvi.

Pane Ježiši, Ty si Pán a Hlava cirkvi. Ty máš 
všetku moc na nebi aj na zemi. Ty vidíš ako veľ-
mi potrebujeme v našej milovanej cirkvi viacej 
Teba: Tvoju lásku, Tvoju pokoru, Tvoju myseľ, 
Tvoju múdrosť a horlivosť a Tvojho Ducha. Pro-
síme, Ty konaj svoje dielo medzi nami. Nech 
prináša pomoc, spasenie a radosť našej cirkvi 
aj nášmu národu. Lebo bez Teba nemôžeme 
nič konať. A k tomuto Tvojmu dielu obnovy 
a nového života prosíme, použi si aj nás nedo-
konalých a hriešnych ako aj túto nedokonalú 
snahu. Teba vyvyšujeme, na Teba očakávame 
a Tebe dôverujeme. Osláv sa, prosíme, medzi 
nami. Amen.
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Záchrana v Ježišovi
Zlatica Oravcová (EPST 12/2008)

Keď zabolia ťa tvrdé slová,
a srdce rania ako biče,
staré rany sa jatria znova –
ty vlastnosti maj holubičie!

Keď tvrdosť ľudská zasiahne ťa
ako päsť rovno do duše,
slzy ťa vo dne - v noci sýtia –
hľaď by ti pokoj neušiel!

Keď krivda žhavá ohňom páli
a nikde nemáš priateľa,
hľaď, aby ti duša v každom žiali –
odpúšťať všetkým vedela!

Keď sklamania zas horké bleny
ťa pripravujú o spánok,
pamätaj, tu je Dobrý Verný –
Pán pánov – Boží Baránok!

Keď zaplaví ťa v utrpení
a smútku príval storaký –
Pán Ježiš žiaľ na radosť mení
a láskou robí zázraky!

Keď nesieš bremä mnohých hriechov,
obrovskú ťarchu svojich vín,
keď umáráš sa bezútechou –
zachrániť chce ťa Boží Syn!

Za všetkých trpel na Golgote,
kajúcich spasí Boh náš-Kráľ –
s ním života má večný podiel,
kto sa mu s láskou odovzdal!

Blahoželáme 
jubilantom

Máj

Michalko Michal
Božoňová Anna
Korenková Oľga
Ferianček Ľubomír
Barlák Ján
Feriančeková Viera
Soľárová Emília

Jún

Sochorová Drahoslava
Kubisová Emília
Pinzíková Marta, Ing.
Bittová Edita
Turzák Stanislav
Sirotiak Fedor
Endreszová Elena
Žák Štefan
Pekáriková Daniela
Bobovský Rudolf
Šebestová Mária

Vypísané z matrík v mesiacoch 
marec – apríl

Sviatosť Krstu svätého prijala: 
Nina Bardyová
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli:
Ján Mlynár (58), Ing. Eva Benická, CSc. (82), 
Ľudmila Pažitná (94), Anna Valenčáková (75), 
Koloman Hovančák (70), Mária Zahoranská 
(85)
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Osemsmerovka
Tajničku osemsmerovky tvorí 31 nevyškrtaných písmen.

Legenda: AMOK, ANJEL, ATÓM, BAČA, BANKA, BARDEJOV, BATOĽA, BETÁNIA, BLUD, BOLESTI, 
BOZK, BRAT, BUNKA, CESTA, CESTOVATEĽ, DEDINA, DELITEĽ, DOMOV, ELIÁŠ, HNEV, HRAD, 
HROM, JOEL, JOZUE, KIMONO, KOLIBA, KVAS, KVET, LIEK, MLYN, NÁROD, NERV, NORMATÍV, 
OBETA, OBLEK, ODVAHA, ODVOD, OMŠA, OROL, POKLAD, SLINA, SMER, TOVAR, VLAHA, VLAK, 
ZÁKON, ZLOBA, ZVON, ŽELEZO

B S B D D C V K A L V E T E V K T

M A Ô O E Ž E E M O R H Z O M Š A

Z A R V L L CH S Ó K N R M K V A S

Á Á N D B E I I T Z O O Ť H R A D

N J K O E E S T A O D D M D N I R

N O E O C J O T E B V E H I U E E

K Ň R E N L O Z I Ľ A A D B K L V

Á O S M E R S V L A H A T I R A B

L T L L A A P O K L A D J E N A A

A Y I I K T K N B E U Z O J Ľ A T

N Á N N B O Í N E E O Z E L E Ž O

Š B A Č A A M V U R T L L I E K Ľ

K B E T Á N I A Y B V A Z L O B A

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

konfirmandi – v tomto roku sa už nestretnú. Možno k príprave na slávnosť
spevokol – až po uvoľnení podmienok pre verejné stretnutia
modlitebné spoločenstvo – každý štvrtok o 16.15 h od konca mája za určených podmienok
biblická hodina – každý štvrtok o 17.30 h od konca mája za určených podmienok
mládež – každý piatok o 17.00 h od konca mája za určených podmienok
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Redakcia Zborového listu popradských evanjelikov 
pri príležitosti Dňa matiek blahoželá všetkým mat-
kám, rovnako ako otcom ku Dňu otcov, ale aj všet-
kým deťom pri sviatku všetkých detí!

Nech sám Pán Boh žehná všetky rodiny!

Publikované so súhlasom autora



27

M á j  —  J ú n

Zborový list popradských evanjelikov. Pre vnútornú potrebu Cirkevného zboru ECAV v Poprade. Adresa: 
Námestie sv. Egídia 8/17. Tel. kontakt do farského úradu: 052/7895872. 

e-mail: poprad@ecav.sk, www: ecavpp.sk 
Zodpovedný redaktor: Mgr. Ing. Michal Findra, zborový farár (tel.: 0903/602902). 

Jazyková úprava: Mgr. Zuzana Valeková. Spolupráca: Ing. Zuzana Hybenová, Alena Chlebovcová.
Vopred ďakujeme za vašu láskavosť, ak sa rozhodnete vydávanie časopisu podporiť finančným darom.

Omalóvánka
– Nielen pre deti –

Zdroj:
EVS konferencia 2020



3. NED 9.00 3. nedeľa po Veľkej noci
(zo záznamu) Poprad, kostol

10. NED 9.00 4. nedeľa po Veľkej noci, Deň matiek
(podľa podmienok určených vládou, záznam) Poprad, kostol

17. NED
9.00 5. nedeľa po Veľkej noci Poprad, kostol

10.00 Sviatosť Večere Pánovej
(podľa podmienok určených vládou) Poprad, kostol

21. ŠTV 17.30 Vstúpenie Krista Pána na nebo Poprad, kostol

24. NED
9.00 Nedeľa po vstúpení

(konfirmácia nebude) Poprad, kostol

10.30 Nedeľa po vstúpení Spišská Sobota kostol

28. ŠTV 17.30 Biblická hodina
(podľa podmienok určených vládou)

Poprad, zborová miestnosť 
(?)

31. NED
9.00 1.slávnosť svätodušná Poprad, kostol
10.30 1.slávnosť svätodušná Stráže, kostol

1. PON 17.30 2. slávnosť svätodušná Poprad, kostol
4. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, zborová miestnosť (?)

7. NED
9.00 Svätá Trojica, Pamiatka posvätenia 

chrámu Poprad, kostol

10.30 Svätá Trojica Stráže, kostol
11. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, zborová miestnosť (?)

14. NED
9.00 1. nedeľa po Svätej Trojici Poprad, kostol
10.00 Sviatosť Večere Pánovej Poprad, kostol

18. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, zborová miestnosť (?)

21. NED 9.00 2. nedeľa po Svätej Trojici, Deň otcov, 
Záver školského roka, (možno konfirmácia) Poprad, kostol

25. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, zborová miestnosť (?)

28. NED
9.00 3. nedeľa po Svätej Trojici Poprad, kostol
10.30 3. nedeľa po Svätej Trojici Spišská Sobota, kostol

29. PON 17.30 Sviatok apoštolov Petra a Pavla Poprad, kostol

Rozpis služieb Božích 
a ďalších cirkevno-zborových aktivít

Máj

Jún

Podľa usmernia vlády Slovenskej republiky je možné, že budeme musieť prispôsobiť 
termíny a počty ľudí, ktorí sa môžu stretnúť na službách Božích. Sledujte prosím 

aktuálny vývoj na našej web stránke: www.ecavpp.sk.


