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Opäť tu máme záver cirkevného roka, 
ktorý nás pozýva zastaviť sa uva-
žovať o témach presahujúcich 

našu realitu. Posledné nedele 
nás volajú k témam o zname-
niach konca času, o Božom 
súde a napokon o večnom 
živote. Adventné nedele 
a Vianoce nás pozývajú k najväč-
šej nadprirodzenej udalosti v našom 
vesmíre, keď Pán Boh sám – v osobe 
Ježiša Krista – vstúpil medzi nás.

Zažívame však aj inú dobu, ktorú 
smelo môžeme nazvať ‚koronadoba‘. Z kaž-
dej strany sa na nás valí čo všetko spôsobuje 
koronavírus, ako sa máme chrániť a aké opat-
renia sa prijímajú na zmiernenie následkov 
tejto závažnej choroby. Aj naša rodina osobne 
bola dotknutá vírusom a nemôžeme povedať, 
že to bolo len tak, akože nič. V našich rozho-
voroch sa, okrem iného, zrkadlila ľudská po-
minuteľnosť a krehkosť. Uvedomovali sme si, 
že dnes sme tu, ale zajtra už nemusíme byť...

Či už priebeh cirkevného roka alebo prí-
tomná pandémia nás kresťanov vedie k po-
kornému vyznaniu plnému nádeje, ako nám 
ho zanechal prorok Ozeáš a je v úvode: Ľud 
môj... To sám Duch Svätý nám svedčí, že 
sme Boží, lebo máme vieru v Krista. My po-
tom, v pokání z našej hriešnosti, reagujeme 

vyznaním: Bože môj! Boží sme! Bohu patrí-
me! U Boha je upokojenie a utíšenie, 

nech by sa dialo čokoľvek!
Tu by sme mohli skončiť 

naše úvahy, ale Ozeáš nemá 
len tieto slová potechy pre ka-
júcich veriacich. Má aj slová 

napomenutia. Najmä v celej 
prvej kapitole je obraz veľkého 

úpadku izraelského národa, ktorý 
Ozeáš reflektuje svojím manželstvom 

so smilnou ženou a menami detí, ktoré 
sa im narodili ešte predtým, ako ho smilná 

manželka opustila. Podobne ľud opustil Pána 
Boha a zavrhol Božie riadenie a vedenie. Život 
bez Boha národu prináša trápenie, súženie 
a neistotu.

Azda to bolo v každom čase, že spoločnosť 
nebrala dostatočne vážne Božie veci. Aj dnes 
je veľmi zjavné, že ľudia sa ani vo vírusovej 
a ekonomickej kríze nezastavia, aby hľadali 
Pána Ježiša. Je to škoda, lebo nielen spolo-
čenské udalosti, ale aj život v cirkvi poukazuje 
na dôležitosť hľadania niečoho viac, ako je len 
hmotné zabezpečenie a osobné blaho. My 
veriaci však máme túžbu, aby čím viac ľudí – 
spolu s vernými kresťanmi – mohli od Pána 
Ježiša počuť: Ľud môj si ty!... a my aby sme 
mohli spoločne odpovedať: Bože môj!

 Michal Findra, zborový farár

DEO

Návrat k Pánu Bohu
Ľud môj si ty, a on povie: Bože môj!  (Oz 2,25)
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Modlitba
 Emília Cebuľová, členka MoS

Pane náš drahý, Ježiši Kriste, 
chceme Ti ďakovať a súčasne 
i prosiť v tomto zložitom čase 
koronavírusovej pandémie, kto-
rá zasiahla celý svet. Ďakujeme 
Ti s každým novým ránom, že 
si nás zobudil s východom slnka 
v zdraví. Hľadáme spôsob ako pre-
žiť nadchádzajúci deň pandémie. Krá-
čame, ale nemáme celkom istotu, či naše 
kroky vedú tam, kde náš život bude naplnený 
pokojom, pokorou a požehnaním. 

Pane Ježiši Kriste, Ty si veľmi trpel, keď 
si za naše hriechy vylial svoju nevinnú krv. 
Prosíme Ťa, Pane, odpusť nám naše hriechy. 
Prosíme, daj, aby sme všetci kráčali v Tvojich 
šľapajach a nasledovali príklad Tvojho života 
aj v tejto pandémii, ktorá infikovaným berie 
zdravie či život. Prosíme, odním od nás túto 
infekciu – pre Teba nič nie je nemožné. Daj, 
aby sa postihnutí čo najskôr uzdravili a my 
ostatní aby sme sa nenakazili. Ďakujeme Ti, 

náš Pane, Záchranca a Spasiteľ, že Ty si stále 
s nami, že nás zachraňuješ, uzdravuješ 

a požehnávaš. Za to Ti srdečne ďa-
kujeme. Prosíme Ťa aj o dar Ducha 

Svätého, aby sme v Jeho múd-
rosti žili a konali všetko na Tvoju 
slávu a na naše spasenie.

Pane Bože náš, skláňame sa 
pred Tebou v hlbokej pokore 

a prosíme, daj nám aj v tomto čase 
nútenej izolovanosti lásku k domá-

cim viery: požehnávaj nás aj našej rodi-
ny, všetky cirkevné zbory, požehnaj službu 
biskupov, seniorov, slova Božieho kazateľov, 
misionárov. Požehnaj aj všetkých, ktorých 
si povolal, aby boli nápomocní zvestovaniu 
a šíreniu Tvojho svätého slova a aj ich posilni 
vo viere a láske. Nám daj Ducha Svätého, aby 
sme sa vytrvalo modlili a prosili za nich.

Ty si, Pane, večné Svetlo sveta, tak svieť aj 
v našich srdciach, nech sú naplnené láskou 
a ústa chválou za Tvoju dobrotu. Nech sa vždy 
deje Tvoja svätá vôľa. 

 Amen. 

Udalosti v cirkevnom zbore
Zuzana Valeková

V 13. nedeľu po Svätej Trojici 6. septem-
bra kázal brat farár Michal Findra na text 2Kr 
22,18-20. Tento text o kráľovi Joziášovi nám 
hovorí, aké dôležité je Božie slovo – pravé, 
neprekrútené, nefalšované. Keď sa Joziáš 
stal kráľom, mal iba osem rokov. Vo svojich 
26 rokoch sa pustil do opravy jeruzalemského 
chrámu a pri tejto udalosti našli v chráme ‘kni-
hu zákona‘. Keď ju prečítali kráľovi Joziášovi, 
ten sa rozplakal a roztrhol si šaty, lebo spoznal 
svoje hriechy i hriechy národa. Potom zavie-
dol správnu bohoslužbu v jeruzalemskom 
chráme. Tu vidíme, že kráľ i národ spoznali, 

že nežili podľa Božej vôle. Brat farár položil 
otázku: Môže sa aj nám stať, že stratíme Božie 
slovo? Biblia je, iste, v každej domácnosti, ale 
venujeme jej dosť pozornosti? Nájdime a na-
chádzajme pravidelne Božie slovo, čítajme si 
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ho s porozumením a potom podľa neho aj 
žime. Odovzdávajme ho aj svojim deťom – 
toto odporúčanie brat farár zdôraznil pri prí-
ležitosti začiatku nového školského roka. 
Z kázňového textu je zrejmé, že celý izrael-
ský národ dôrazne povedal, že chce nielen 
počúvať Božie slovo, ale aj podľa neho žiť. 
Joziášova výzva či príklad je: čítať Písmo sväté, 
porozumieť mu a žiť podľa neho. V súčasnosti 
veľmi pociťujeme, že sa z našej spoločnosti 
vytratilo Božie slovo, a tak podľa neho ani ne-
žijeme. Ale všetci, ktorí žijú podľa Božej vôle 
zjavenej v Písme svätom, sú šťastní, mení sa 
ich srdce aj život. My chceme tiež žiť podľa 
Božieho slova. V poriadku bohoslužieb bolo 
zaradené aj požehnanie na začiatok škol-
ského roka 2020/2021 – detí, pedagógov 
a vedúcich našej nedeľnej besiedky.

Téma 14. nedele po Svätej Trojici 13. 
septembra bola ‘Vďačnosť je ovocie Ducha‘ 
a brat farár Findra kázal na text Ž 103,1-2. 
Povedal, že prvotné a dôležité je oslavovať 
Pána Boha ako nám o tom hovorí Dávid vo vy-
bratom žalme. Boh nám odpúšťa viny, čo sa 
prejavilo, keď poslal svojho Syna, Pána Ježiša 
Krista, aby zomrel za naše hriechy. Boh uro-
bil všetko aj čo sa zdalo nemožné: spojil vý-
chod so západom, keď obetoval svojho Syna 
za naše hriechy; aj keď na tomto hriešnom 
svete trpíme chorobami a zomierame, Pán 
Boh nás vykúpil z hrobu smrti cez dielo spásy 
vykonané Pánom Ježišom Kristom; život nám 
sýti dobrými vecami a my by sme mali byť 
dostatočne vďační (apoštol Pavol bol vďačný 
aj vo väzení); naša mladosť sa obnovuje ako 
orol – aj keď sa nám sa zdá, že to nie je celkom 
pravda, že starneme, ale každý deň dostáva-
me vnútornú silu – týka sa to vnútorných vecí; 
vo vzťahu k blížnym máme byť nápomocní 
a neškodiť im, nehnevať sa s nimi, ale zmie-
rovať sa. Žalm končí tým, kto má ďakovať/
dobrorečiť za Božie dary – sú tam mnohí me-
novaní, ale okrem nebeských bytostí nie je 
vynechaný ani človek – duša každého človeka 
má dobrorečiť za bohaté Božie dary.

‚Bremeno ustarostenosti‘, to bola téma 15. 
nedele po Svätej Trojici 20. septembra. Brat 
farár Findra kázal na text 1Kr 17, 1-16. Je to 
pre nás krásny príklad, ako prorok Eliáš dôve-
roval Bohu. V prvom rade bol pozorný na Boží 
hlas a aj my máme počúvať hlas Boha. Ďalej 
vidíme, že Boh nielen hovorí, ale aj koná – 
pri Eliášovi, ale On chce zasiahnuť aj do našich 
životov. Eliášovi bolo od Boha dané proroko-
vať, aby on bol Boží hlas proti zlému kráľo-
vi Achábovi, ktorý trápil národ a zviedol ho 
k modlárstvu cez svoju pohanskú manželku 
Ízebel. Paralelu môžeme nájsť aj dnes, keď 
spoločnosť rôzne znevažuje kresťansko-ná-
boženské presvedčenie veriacich v trojjedi-
ného Boha. Ale, keď Boh hovorí, za tým nasle-
duje aj jeho konanie... Eliáša pred Achábom 
uchránil, keď ho poslal na východ od Jordánu 
ku potoku Kerít a tam ho kŕmili krkavce. Aj my 
dnes v pandémii máme obavy, ale tiež inak 
v živote, vo vzťahu k najbližším i svojmu ži-
vobytiu. A Boh často láskavo zasahuje aj v na-
šich životoch, o čom môžeme a máme svedčiť 
iným. Ďalej Boh Eliášovi pomohol cez chu-
dobnú vdovu zo Sarepty, a aj ona (pohanka?) 
úplne dôveruje a poslúcha Boha cez Eliášove 
pokyny. A keď aj my máme v okolí núdznych 
ľudí, ktorí si to nespôsobili sami zlým kona-
ním, treba im poslúžiť a zmierniť ich problémy 
a ustarostenosť. Z troch obrazov z Eliášovho 
života sa môžeme poučiť, že v zlých situáci-
ách sa Boh ujíma svojich verných a to je aj 
pre nás povzbudenie. Boh koná nielen pri nás, 
ale aj v našej spoločnosti a aj v celom svete. 
Preto stále plne dôverujme Bohu a nenosme 
bremeno ustarostenosti, a to ani v tomto ťaž-
kom čase covidovej pandémie, ktorá sa opäť 
rozširuje v druhej vlne.

V 16. nedeľu po Svätej Trojici 27. sep-
tembra sa brat farár Findra v kázni venoval 
téme nedele ‚Vyslobodenie z otroctva smrti‘ 
a pre kázeň si vybral text R 8,1-11. Hovorí sa 
v ňom o otázke života a smrti. Smrťou sme 
zotročení a nevyhneme sa jej. Apoštol Pavol 
napísal o telesom zmýšľaní, že končí smrťou. 
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Bývanie, strava, odievanie – to sú základné 
predpoklady na život – ale časom aj tak zom-
rieme. V pohľade na dnešok konštatujeme, že 
aj keď máme základné životné potreby napl-
nené, cítime, že to nie je postačujúce a potom 
hľadáme niečo viac, lebo hmotné veci nás 
neuspokoja. Teraz žijeme v smrteľnom tele, 
ale je aj iná možnosť a evanjelium o vzkriesení 
mládenca chudobnej vdovy to dosvedčuje. 
Pavol vraví presvedčivo o tejto možnosti: Boh 
vzkriesil svojho Syna, ako prvého z ľudí, a aj my 
za ním budeme vzkriesení – to je veľké Božie 
zasľúbenie pre ľudí! Podmienka toho je, aby 
sme žili podľa Ducha. Pavol to vysvetľuje tak, 
že kto má Pána Ježiša Krista, má Ducha Bo-
žieho... v Liste Galatským napísal: ‚nežijem 
už ja, ale žije vo mne Kristus‘. Časné veci zo-
tročujú, vedú k nepokojnej duši a obavám. 
Sloboda a aj perspektíva večného života je 
v Bohu. Pre veriacich je Boh na prvom mieste, 
On nás vedie, aj privedie, do večného života. 
Pán Ježiš Kristus bol poslaný, aby nás vyslo-
bodil z otroctva smrti a aby sme to – už tu 
v časnom živote – aj my vierou videli a zažili. 
V oznamoch sme počuli, že podľa ‚pandemic-
kého semaforu‘ je náš okres v oranžovej zóne, 
preto treba čakať sprísnenie pandemických 
opatrení.

V 17. nedeľu po Svätej Trojici 4. októbra 
bolo ‚Poďakovanie za úrody zeme‘, ale nede-
ľa mala aj ďalšiu tému ‚Sloboda povolaných 
v Kristovi‘. (V rámci sprísnených pandemic-
kých opatrení nemohlo byť v kostole viac ako 
50 osôb.) Brat farár M. Findra si pre kázeň vy-
bral texty 1M 1,26-29; 2,19-20a. Na základe 
prvého textu sme rozmýšľali o stvorenom 
svete a brat farár nás upriamil na Božiu lásku 
a to v tom zmysle, že jediný dôvod, prečo je 
ľudstvo na tomto svete, je Božia láska. Z lásky 
a milosti Boh za šesť dní stvoril vesmír, v ňom 
aj našu zem ako krásny priestor, do ktorého 
stvoril človeka. V druhej stati Písma svätého 
sa potom dočítame, že v siedmy deň si Boh 
odpočinul od svojej práce. Brat farár pripo-
menul, že aj dnes je siedmy deň v týždni, teda 

deň odpočinku a oslavy nášho Boha. Máme 
mu za čo ďakovať a tak dnes ďakujeme aj 
za úrody zeme a prosíme pritom o dosta-
tok každodenného chleba. Pri rozmýšľaní si 
všimnime, ako Boh stvoril človeka: bol stvo-
rený na Boží obraz – a žiadnemu stvoreniu 
sa nedostalo takejto lásky a vyznamenania 
od Stvoriteľa. Človek je mimoriadne kreatívny 
a to je ten Boží obraz v nás! Keď však človek 
padol do hriechu, pokrivil v sebe krásny Boží 
obraz... Na záver kázne sa brat farár sústredil 
na poslanie ľudí ako Božieho stvorenia: do-
stali sme mandát vládnuť zemi, podmaniť si 
všetko stvorenstvo pre seba. Pri poďakovaní 
za úrody si máme uvedomiť, že o všetko sa 
máme s láskou starať a so zvereným máme 
nakladať zodpovedne a šetriť planétu, lebo 
v mnohom zlyhávame a veľa vecí robíme 
tak, že zarmucujeme nášho Boha-Stvoriteľa. 
Boží Syn, Pán Ježiš Kristus, je náš oslobodi-
teľ od hriechu a to je sloboda ‚povolaných 
v Kristovi‘. On nás oslobodil, aby sa napravil 
pokrivený Boží obraz v nás, On prišiel, aby 
zničil satanovu moc a hriech, aby sme raz, 
vo večnosti, mohli byť s naším Stvoriteľom.
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V 18. nedeľu po Svätej Trojici 11. ok-
tóbra bola téma nedele ‚Poslušnosť lásky‘. 
Pre kázeň si brat farár M. Findra vybral text 5M 
10,12-15. Vybratý text je Božie slovo Izraelu, 
cez Mojžiša, čo Boh žiada od svojho ľudu. Ak 
by sme si mysleli, že tieto slová nie sú pre nás, 
treba si nám uvedomiť, že v Pánovi Ježišovi 
Kristovi sme aj my Boží ľud! Pýtajme sa preto 
s Mojžišom: čo žiada Boh od človeka, teda aj 
odo mňa? Najskôr zvážme: Som Božie dieťa? 
Patrím Bohu? Prežívam blaženosť Božieho 
dieťaťa? Najmä mladým je dnes Boh vykres-
ľovaný ako ‚parťák‘ či ‚kamoš‘ a oni si potom 
môžu myslieť, že sa nič nedeje, keď robia zle. 
Nemôžeme však beztrestne znižovať Boží ma-
jestát – to platí naveky a pre všetkých! A ako 
Boh, aj fyzicky, ukazoval cestu putujúcim Ži-
dom, tak aj my máme chodiť po Božích ces-
tách a rešpektovať Božiu vôľu vždy, v každej 
situácii či skutku. Božia láska je nevypoveda-
teľná a nepochopiteľná, to vyznal aj apoštol 
Pavol. V živote je aj bolesť dôležitá a aj to je 
prejav Božej lásky, aby sme si vedeli oceniť 
dobré Božie dary. A my, ako veriaci, máme 
konať z celého srdca i duše, máme slúžiť Bohu 
s oddanosťou, nadšením a s chvením či sa to 
bude Bohu páčiť. Zachovávanie príkazov Bo-
žích – Desatora – je stále platné až dodnes. 
Majme mäsité srdcia a doprajeme úspech aj 
našim blížnym. Keď si uvedomíme, že sme 
veriaci v Pána Ježiša Krista, potom nám nie je 
ani služba lásky a poslušnosť Božím príkazom 
ťažká, naopak, môžeme vidieť úžasnú Božiu 
lásku v našom živote.

Téma 19. nedele po Svätej Trojici 18. ok-
tóbra bola ‚Sila viery‘ a brat farár M. Findra 
si pre základ kázne vybral biblický text 1Kr 
17,1-6. Je to jeden z príbehov Eliáša a tiež 
povzbudenie, ako aj my máme dôverovať 
Pánovi Ježišovi Kristovi. Viera je v živote kres-
ťana veľmi dôležitá, apoštol Pavol povedal, 
že bez viery sa nemôžeme Bohu páčiť. Vieru 
musíme prakticky žiť, skutkami ju pretavovať 
do reality, a nie o nej iba hovoriť. Eliáš sa tiež 
vo viere postavil pred kráľa a na Boží pokyn 

mu oznámil, že pre jeho neposlušnosť voči 
Bohu, nebude v krajine dážď. Acháb bol bez-
božný a pod vplyvom svojej manželky, po-
hanky Ízebel, slúžil pohanským bohom. Boh, 
cez Eliáša, také ich konanie odsúdil a ozná-
mil im, že dlhodobé sucho je Boží trest. Aj 
v súčasnosti môžeme zažiť situáciu, keď náš 
predstavený útočí na kresťanstvo a my veria-
ci sme postavení pred otázku ‚ako sa máme 
zachovať?‘ Eliáš veril Bohu a vo všetkom sa 
odvolával na Boha – tak aj my sa máme brá-
niť, slovne či písomne, a vyhýbať sa spoloč-
nosti neveriacich. Eliáš bol v Božej ochrane 
pri potoku Kerít aj v Sarepte u chudobnej 
vdovy. Nás vystrašila pandémia, ale aj v tej-
to situácii – podľa Eliášovho vzoru – máme 
plne dôverovať Pánovi Ježišovi Kristovi. On 
sa nadprirodzene stará o nás a dá nám čo ani 
neočakávame. Všetci poznáme Kuzmányho 
pieseň ‚Verím to pevne, verím z celej duše...‘ 
(ES 696) – je to pieseň o veľkej viere a dôvere 
Bohu. Aj teraz, keď sme prekvapení z rastu čí-
sel o infikovaných pandémiou, pomôže nám 
len viera v Pána Ježia Krista. Nie je iná cesta 
ako táto naša silná viera, že ani smrť nás od Je-
žiša Krista neoddelí, ako je to vyjadrené aj 
v spomenutej piesni. Ako Eliášovi, aj nám, Pán 
Boh – pre Ježiša Krista – dá obstáť. Pán Ježiš 
nám tiež hovorí, že ani keď sme v menšine, 
nezahynieme; On je s nami, zachová nás teraz 
i pre večný život, ak mu my veríme – podobne 
ako Eliáš veril svojmu Bohu. Viera nie je z nás, 
ale je to dar Ducha Svätého. Eliáš to zažil viac-
krát v živote a napokon ho Boh vzal do neba 
– to je veľký príklad viery a aj odmeny z Božej 
strany. Aj my sa môžeme na Ježiša Krista plne 
spoľahnúť. On nám pomôže, On povedal, že 
s Ním zvíťazíme aj nad smrťou a v Ňom máme 
večný život!

V poslednú nedeľu v mesiaci 25. októbra 
bola 20. nedeľa po Svätej Trojici a mala 
tému: ‚Stratená príležitosť‘. Brat zborový fa-
rár M. Findra kázal na text Ef 4,7-16 a ten 
hovorí o Kristových daroch pre nás, ktoré, 
len pre Jeho zásluhy, môžeme mať pre náš 



6

Z b o r o v ý  l i s t

časný i večný život. Obyčajne máme radosť 
z obdarovania, ale môže sa stať, že takú prí-
ležitosť stratíme. Darca je vznešený – sám Pán 
Ježiš Kristus – o ktorom apoštol Pavol hovorí, 
že vystúpil na nebesá, keď zvíťazil a porazil 
diabla, smrť, hriech. To bola slávna korisť, 
z ktorej dal ľuďom dary. Predtým však zostú-
pil do ľudskej biedy, prišiel hľadať hriešnikov, 
aby ich zachránil pre večný život. Aké sú Bo-
žie dary? 1. Spása... Pán Ježiš je darca milos-
ti Božej, ktorú vybojoval v spasiteľom diele 
na kríži a túto milosť si nemôžeme zaslúžiť. 
Prijali sme ponúkanú Božiu milosť? Ak áno, 
sme Boží ľud a nepremeškali sme ponúkanú 
príležitosť. A kto nie, stále je možnosť prísť 

k Bohu cez dielo spásy Jeho Syna. Podmien-
ka k tomu je úprimne pokánie a viera v troj-
jediného Boha a jeho milosť. 2. Služba... Pán 
Ježiš nás obdaroval služobnosťami v cirkvi 
podľa mnohých duchovných darov od Ducha 
Svätého. V cirkvi je priestor a miesto poslúžiť 
Bohu aj blížnym. Dospelosť kresťana je: vyrásť 
v poznaní Boha a poslúžiť v cirkvi podľa prí-
kladu Ježiša Krista. Naše ‚Augsburské vyzna-
nie‘ nás chráni pred upadnutím do bludov. 
Skúmajme sa či sme nepremeškali príležitosti 
poslúžiť spoločenstvu cirkevnému zboru a tak 
aj blížnym v okolí. 3 Láska... Božia láska je nád-
herný dar, ktorý nás spája do zboru. Prejavila 
sa cez možnosť byť v zbore pokrstení, konfir-
movaní, cez úprimné pokánie a znovuzrode-
nie, cez službu blížnym. Láska spája blížnych, 
nezištne a bez podmienok miluje a tak potom 
funguje cirkev aj cirkevné zbory. Dôležité je 
nestratiť príležitosť prijať Božiu lásku a odo-
vzdať ju blížnym. Cirkev stále vyzýva na pri-
jatie Božích darov, treba si však uvedomiť, že 
čas milosti raz skončí – smrťou človeka (teraz 
nás na to upomína aj pandémia) či prícho-
dom Pána Ježiša Krista. Podľa Neho sa snažme 
byť a žiť na požehnanie.

Pomník generála Milana Rastislava Štefánika 
konečne aj v Poprade

V Poprade na Štefánikovej ulici 4. septembra 
odhalili pamätník Milana Rastislava Štefánika. 
Mesto Poprad si tak pripomenulo významnú 
osobnosť slovenských dejín a Najväčšieho Slo-
váka (podľa minuloročnej ankety RTVS), aby si 
ho pripomínala dnešná a aj budúce generácie.

Busta je umiestnená medzi dva rovnaké žu-
lové bloky vysoké takmer štyri metre. Kamenné 
bloky symbolizujú dva národy, Slovákov a Če-
chov, ktoré vytvorili spoločný štát. Osadenie 
busty Milana Rastislava Štefánika medzi dva 
piliere, ktoré busta aj technicky spája, symbo-
licky vyjadruje spojenie dvoch blízkych národov 

práve prostredníctvom tejto osobnosti.
V parku pri pamätníku bola zasadená aj ruža 

pomenovaná ‚Generál Štefánik‘, čím sa mesto Po-
prad zaradilo do národnej akcie ‚Sto ruží pre Šte-
fánika‘ pri príležitosti spomienky na 100. výročie 
jeho tragickej smrti (2019) a 140. výročie naro-
denia (2020).

Tento počin mesta Poprad ma, ako členku 
‚Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika‘, veľmi 
potešil a som vďačná vedeniu mesta, že pamätá 
na tohto vzácneho človeka a velikána našich 
dejín, syna z evanjelickej fary v Košariskách. 
Zuzana Hybenová Pokračovanie na strane 8
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Okienko pre deti – Boží bojovník
besiedkársky tím

Milé deti, na detskej besiedke sa už od leta 
spolu rozprávame a učíme o Božej výzbroji, 
a o nás, ako Božích bojovníkoch. Na obrázku 
doplňte názvy Božej výzbroje. Bojovníka si 
vymaľujte, a dokreslite k nemu veľký pevný 
hrad, tak ako sme sa o ňom rozprávali na re-
formačnej besiedke. 

Pýtate sa ako je to možné, že sme sa spo-
lu rozprávali, keď nikto nesmie vychádzať 

z domu? Je to veľmi jednoduché, stretli sme 
sa cez video. Stačí, ak na mailovú adresu po-
prad@ecav.sk napíšeš ty alebo tvoji rodičia, 
že máš záujem dostávať video-besiedky, 
a my ťa zaradíme medzi odberateľov. Kaž-
dú nedeľu dostaneš na mail novú besiedku, 
ktorú pre všetky deti pripravuje besiedkár-
sky tím.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie c



8

Z b o r o v ý  l i s t

Odhalenie pomníka generála 
Milana Rastislava Štefánika bola 
veľká udalosť pre Popradčanov 
a nadšencov myšlienky vzdať 
úctu najväčšiemu Slovákovi eu-
rópskeho významu aj v našom 
meste.

Široká občianska iniciatíva, 
spojená s touto osobnosťou, 
vznikla v roku 2008 počas Štefánikových dní 
na Spiši. Celé desaťročie popradský odbor 
Matice slovenskej živil túto myšlienku a na jej 
podporu pozval 22.4.2009 Štefánikovu praneter 
Ľubicu Briatkovú na seminár v Podtatranskom 
múzeu s lektorom RNDr. Vojtechom Rušinom. 
Účastníci seminára – umelci, spolky a verejnosť 
– adresovali výzvu mestskému zastupiteľstvu 
a, počas funkčných období, dvom primátorom: 
Ing. Antonovi Dankovi v roku 2009 a opätov-
ne v roku 2018 Ing. Jozefovi Švagerkovi. Ten, 
spolu s riaditeľkou Tatranskej galérie Annou 
Ondrušekovou, dal zhotoviť bustu M. R. Štefá-
nika sochárovi Ladislavovi Berákovi. Dielo bolo 
zavŕšené architektonickým osadením busty 
pri okresnom súde, na Štefánikovej ulici v Po-
prade 4. septembra tohto roku.

Slávnosť odhalenia sa uskutočnila v obme-
dzených podmienkach pandémie, ale bola dôs-
tojným zavŕšením dlhoročného úsilia nadšen-
cov, ctiteľov a podporovateľov generála Milana 
Rastislava Štefánika.

Podujatie moderovala a scenár veľmi citli-
vo pripravila Tatiana Husárová (víťazka anke-
ty Slovenka roka v kategórii vzdelanie) a tiež 

poslankyňa mestského zastu-
piteľstva a nadaná režisérka 
dramatizácie príbehu o Štefáni-
kovi Prebijem sa! (predstavenie 
sa konalo v roku 2019).

Za zvukov našej štátnej hym-
ny, dievčiny alegoricky vytvorili 
štátnu vlajku so živým dvojkrí-
žom, čo bolo veľmi pôsobivé. 
Nasledoval príhovor súčasné-

ho primátora Antona Danka a exkurz Anny On-
drušekovej o umeleckom a architektonickom 
projekte a jeho realizácii sochárom Ladislavom 
Berákom. Architekti, otec a syn Ivanovci, do-
tvorili dielo osadením busty s mottom: Pravde 
veriť, pravde žiť a pravdu brániť a vytvorili tak 
jedinečné výpovedné miesto o našej histórii aj 
s večerným osvetlením pomníka.

Primátor a Ružena Kormošová, predsedníčka 
Štefánikovej spoločnosti v Spišskej Novej Vsi, 
prešli v parčíku k ruži, pomenovanej na Štefáni-
kovu počesť Generál Štefánik, za zvukov piesne 
Keby som bol vtáčkom v podaní architekta Ra-
doslava Ivana.

Nakoniec členovia Miestneho odboru Mati-
ce slovenskej Poprad položili veniec vo farbách 
trikolóry a spolu so súborom Suita kráľa Mateja 
zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí.

Bol to veľký deň a dar pre Popradčanov – 
povzbudivý v tomto čase, ale aj motivujúci ne-
vzdávať sa, veriť a pracovať pre budúcnosť ďal-
ších generácií. Verím a očakávam, že na tomto 
mieste sa budú stretávať deti, študenti, priatelia, 
Popradčania i návštevníci nášho mesta. Ľudmila 
Hrehorčáková, MO MS Poprad

Spomienka na Jána Pavloviča
Redakcia

Pred rokom 26. októbra 2019 Pán života 
a smrti ukončil pozemskú púť nášho dlhoroč-
ného zborového farára Mgr. Jána Pavloviča. 
V našom cirkevnom zbore pôsobil 23 rokov 

(1980 – 2003). Počas pôsobenia v Poprade sa 
dobre staral nielen duchovne o svojich cirkev-
níkov, ale aj o tri kostoly a ďalšie cirkevné bu-
dovy, najmä po reštitúcii cirkevného majetku.

Na všetkých svojich pôsobiskách brat 
farár Pavlovič povzbudzoval cirkevníkov 

Dokončenie zo strany 6
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k utužovaniu viery v trojjediného 
Pána Boha, aby sme dokázali odo-
lávať pokušeniam dnešnej doby. Zo-
snulý mal v mladosti neľahké život-
né a študijné podmienky i ťažkosti, 
kým bol ordinovaný za evanjelic-
kého farára. Na miestach kde pô-
sobil, ho čakali väčšie alebo veľké 
problémy cirkevných zborov v to-
talitnom režime i po jeho zmene. 
Nikdy sa im nevyhýbal a postupne 
ich, s Božou pomocou, úspešne riešil. Ob-
divuhodný bol jeho neochvejný optimizmus 
a chuť pracovať pre dobro cirkvi – duchov-
né i materiálne. Veľmi miloval svoju rodinu: 
štyri deti a potom i všetky vnúčatá a ďalších 

príbuzných. Pri pohrebnej rozlúčke 
syn Peter za všetkých poďakoval 
slovami: Viac si nám nemohol dať, 
drahý otec, lebo si nám dal všetko, čo 
si mohol.

Brat farár Ján Pavlovič nadvia-
zal aj, už 26 rokov trvajúcu, vzá-
jomnú spoluprácu so slovenským 
evanjelickým cirkevným zborom 

v maďarskom Sarvaši, a tiež ďalšiu 
spoluprácu s evanjelikmi v nemec-

kom Lohmare.
 Zosnulého dlhoročného duchovné-

ho pastiera, farára Jána Pavloviča, sme vypre-
vadili so zármutkom v srdciach, ale pritom 
s nádejou na radostné stretnutie vo večnosti.

Spomienka na Pavla Uhorskaia pri 10. výročí úmrtia
Viola Fronková, www.ecav.sk

Pavel Uhorskai sa narodil 2. mar-
ca 1919 v Tomášovciach pri Lučenci 
ako deviate dieťa svojich rodičov. 
Rodičia deti od malička učili úprim-
nej viere a statočnej práci. Boli malo-
roľníci a aj syn Pavel skoro privykol 
na robotu. 

Po skončení gymnázia šiel 
v roku 1938 študovať na Sloven-
skú evanjelickú teologickú fakul-
tu do Bratislavy. Naplno sa sústredil 
na štúdium Božieho Slova a na misijnú 
prácu. Jeho hlboký záujem o vzdelanie, vo vý-
bornej kombinácii s prenikavým myslením, 
mu pomáhali s pomocou Božou, hravo zvládať 
teologické štúdium. Ako bakalár teológie šiel 
do služby. Prvé miesto kaplána dostal v Uhrov-
ci, neskoršie pôsobil na viacerých miestach 
(Bardejov, Štrba, Veľká, Poprad, Ružombe-
rok, Martin). Boli to ťažké roky vojny a mladý 
kaplán pomáhal aj pri záchrane židovských 
detí, pri príprave úteku zajatej slovenskej ar-
mády a k tomu mnoho iných úloh, ku ktorým 

mu Pán Boh dával lásku, statočnosť 
a rozumnosť.

Kňazskú a profesorskú skúšku uro-
bil 5. novembra 1945. Od r. 1947 na-
stúpil ako zborový farár v Háji pri Tur-
čianskych Tepliciach. Zbor mal okolo 

2500 členov. Brat farár P. Uhorskai si 
vychoval zborových spolupracov-
níkov a získal si deti, mládež i do-
spelých. To však bolo už v období, 
keď kresťanská zanietenosť bola 

proti vôli vedúcim činiteľom nové-
ho spoločenského zriadenia. Zvlášť si 

komunistická vrchnosť všimla stanovisko 
Pavla Uhorskaia proti pripravovanému návr-
hu Zákona o hospodárskom zabezpečení cirkvi 
štátom v r. 1949 – mladý farár si prezieravo 
uvedomoval následky, ktoré bude mať pre cir-
kev prijatie zákona. Pri takejto jasnej životnej 
orientácii a obrane cirkvi ako Tela Kristovho, 
sa nedalo vlastne vyhnúť uväzneniu. Farára P. 
Uhorskaia vzali do vyšetrovacej väzby v Žiline 
14. marca 1951. Zažil hojne fyzického týrania 
a mučenia, ako sám píše: Býval som taký umo-
rený, že som nevládal ani sedieť ani stáť, zvalil 
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som sa na podlahu, nevládal som ani údmi poh-
núť, ani jazykom, nevládal som vydať ani hláska, 
nieto hovoriť, ale – a za to zvlášť ďakujem Bohu – 
nikdy som nestratil vedomie ani na okamih, nikdy 
som nezaslzil ani nezastenal. (P. Uhorskai, Ako to 
bolo, vydal Tranoscius 1992, str. 47). Odsúdili 
ho 2. novembra 1951 na 34 mesiacov väzenia, 
zhabanie celého majetku a 20 tisíc korún po-
kuty. Bol odsúdený z trestného činu protiso-
cialistickej výchovy mládeže, pre vyvracanie 
marxistického názoru na hodinách nábožen-
stva. Väzenie bolo plné príležitostí zvestovať 
Krista Spasiteľa a väzeň Uhorskai túto šancu 
naplno využil.

Po Stalinovej a Gottwaldovej smrti bola 
vyhlásená amnestia. P. Uhorskaia prepustili 
8. mája 1953, ale udelená milosť bola horká: 
pokračovala strata občianskych práv na päť ro-
kov a ‚dobrovoľná brigáda‘. Do kňazskej služby 
za celé tie roky nemohol nastúpiť. Záujem o ži-
vot cirkvi a príprava obnovy, keď skončí doba 
útlaku – to sa dialo na tajných stretnutiach, kde 
sa brat P. Uhorskai pravidelne stretával so vzác-
nymi, rovnako zmýšľajúcimi, Božími služobník-
mi. V časoch neslobody sa Boží služobník nedal 
pomýliť ani zlomiť a po celé roky, týždeň čo 
týždeň, svedomite napísal kázeň. Hoci sa zdalo, 
že je spoločnosťou i cirkvou odsunutý, on to 
vnímal inak, vyznajúc: Bol som vždy na úzkej 
ceste života s Pánom Ježišom.

Snahy o obrodu, do ktorých sa zapojil, ani 
v rokoch 1968-69 ešte nepriniesli slobodu a cir-
kev trpela ďalej. Ale, v novom zápase o obrodu 
cirkvi v roku 1989 jednoducho musel byť, hoci 
už prekročil sedemdesiatku.

Vo zvolení Pavla Uhorskaia do úradu ge-
nerálneho biskupa vyjadril Pán Boh vernosť 
služobníkovi, ktorý zostal nezlomený vo viere 
a nekompromisný v prenasledovaní a útlaku. 
V úrade generálneho biskupa začal 1. novem-
bra 1990. Za najdôležitejšie úlohy považoval 
evanjelizáciu a misiu. Obnovila sa činnosť Tra-
noscia, evanjelické školstvo, evanjelická diako-
nia. Brat generálny biskup Uhorskai mal vo váž-
nosti ordináciu a službu farárov, ale rovnako 

vysoko si vážil službu, ktorú s darmi Ducha 
konali neordinovaní bratia a sestry.

Zoznamy farárov, ktorí spolupracovali s ko-
munistickým režimom, zamkol na GBÚ do skri-
ne a prosil spolubratov a Generálne presbyter-
stvo, aby – namiesto lustrácií – šla cirkev cestou 
pokánia, aby nevyznané hriechy neboli brzdou 
v budúcich rokoch. 

Osobnosť brata generálneho biskupa P. 
Uhorskaia, jeho duchovná sila, mravné zásady 
a intelektuálne kvality boli vynikajúcou vzpru-
hou pre mnohých evanjelikov, ktorí otvorene 
vyšli z minulosti za Kristom. Vďaka jeho jasným 
zásadám a usmerňovaniu cirkevného života, sa 
mohlo mnoho vykonať na česť Božieho mena. 

Po skončení volebného obdobia, keď sa 
skončila jeho biskupská služba, pokračoval 
s kolektívom autorov na trilógii Evanjelici v de-
jinách slovenskej kultúry. (Vydal Tranoscius 
v rokoch 1997 – 2002.) To už zas bolo v čase, 
keď prekročil osemdesiatku! Jeho kniha Cirkev 
v útlaku, zo života prenasledovaných evanje-
lických farárov a vykonštruovaných súdnych 
procesov, je tiež veľkým prínosom pre analý-
zu a hodnotenie života cirkvi z obdobia rokov 
1949 – 1989. 

Spoločnosť ocenila morálny, duchovný, 
náboženský, kultúrny príspevok P. Uhorskaia 
pre slovenský národ vyznamenaním Radu prvej 
triedy Ľudovíta Štúra. Zahraničné fórum vyda-
vateľstva prehľadov Kto je kto vo svete, navrhlo 
brata P. Uhorskaia v roku 1994 za muža desať-
ročia, muža storočia, i muža tisícročia. Pre neho 
samého bolo a zostalo tým najhlavnejším ísť 
pokorne a verne za cieľom k odmene hodného 
povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Pavel Uhor-
skai zomrel 5. októbra 2010. Na smútočnom 
oznámení neuviedli text z Písma, ale verš obľú-
benej piesne od Karola Kuzmányho: Chcem Ťa 
milovať, moja radosť, Ty Darca môjho spasenia! 
Chcem Ťa milovať celý život, v dňoch pohody aj 
súženia; i keď sa smrť raz priblíži, chcem Ťa mi-
lovať, Ježiši! Pavel Uhorskai bol pochovaný 9. 
októbra 2010 na cintoríne v rodných Tomášov-
ciach pri Lučenci.
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Október – mesiac úcty k starším
Zuzana Hybenová

Tohtoročný október sme s Božou pomocou 
prežili, ale nebol taký, ako zvyčajne býval. Ko-
ronavírusová pandémia silnela v druhej vlne, 
počty ľudí denne testovaných a pozitívnych veľ-
mi rýchlo rástli a pribúdali aj počty zomretých.

V tejto situácii bola aj starosť o všetkých 
– ale najmä o starších – väčšia než inokedy. 
Pre všetkých sa zdôrazňovalo pravidlo ‚R-O-R‘ 
(rúško na zakrytie dýchacích ciest – bezpečný 
dvojmetrový odstup – dezinfekcia rúk) a tiež sa 
odporúčalo eliminovať sociálne kontakty, teda, 
čo najmenej sa stretávať s inými ľuďmi.

V takejto situácii sú nanajvýš aktuálne prosby 
k Bohu ako prosí žalmista (Ž 71,9): Nezavrhni 
ma v čase staroby a keď mi sila mizne, Ty ma ne-
opusť! Ani Božie deti nezostávajú stále mladé. 
Žalmista v modlitbe tiež takto prosí: Nezavrhni 
ma, neopúšťaj ma! Pre Pána Boha nie sú starí 
ľudia druhoradí. Pán svoj ľud nikdy neopustí 
ani v starobe. Dáva, dokonca, zvláštne zasľúbe-
nie pre tých, ktorým vlasy zošediveli: Ja som až 
do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem 
nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i za-
chránim (Iz 46,4).

Náš cirkevný zbor každoročne v októbri pri-
pravuje stretnutie jubilantov spojené s prislúže-
ním sviatosti Večere Pánovej. Keďže sa situácia 
s nákazou vírusom COVID-19 zhoršovala, vlá-
da, na odporúčanie krízového štábu, pristúpila 
k tvrdším a menej príjemným opatreniam. Naj-
vážnejšie bolo obmedzenie počtu osôb na šesť 

pri organizovaných stretnutiach. A rovnako aj 
zákaz zhromažďovania a tým aj konania boho-
služieb v kostoloch.

V dôsledku týchto októbrových opatrení, ve-
denie zboru a zborová diakonia, nemohli zorga-
nizovať stretnutie tohtoročných jubilantov, ani 
im prislúžiť sviatosť Večere Pánovej, ako bolo 
v októbri zaužívané.

Prosme v modlitbách, aby nastalo zlepšenie 
v tomto ‚chorom čase‘, aby sme sa mohli stretnúť 
s jubilantmi. Plánujeme ho v najbližšom vhod-
nom termíne.

Čas keď sú, pre pandemické opatrenia, rodi-
ny viac spolu doma, môžu starí rodičia i rodičia 
využiť na čítanie Božieho slova nielen pre seba, 
ale aby aj vnúčatá a deti viedli ku viere v nášho 
trojjediného Boha. Dobrý príklad uvádza apoš-
tol Pavol v 2Tim 1,3-5. Ďakuje za Timoteovu vie-
ru, ktorá prebývala najprv v jeho starej matke 
Loide i v jeho matke Eunike a je presvedčený, 
že aj Timoteova bude pevná.

Dôležité v tomto čase je nehľadieť len 
na seba a na svoje slabosti a choroby. Hľaďme 
na Pána Ježiša, tešme sa v Ňom, dôverujme Mu 
každý deň! Potom zmizne úzkosť a starosť pred 
tým, čo ešte môže prísť. On nás bezpečne pri-
vedie k cieľu.

Prejavujme úctu všetkým starším; či už je 
nám blízky – otec, matka, starý otec, stará mat-
ka – ale aj každému staršiemu človeku. A nech 
to nie je len v októbri, ale každý deň... a nech nás 
v tom vedie a pomáha nám náš nebeský Otec, 
Syn i Duch Svätý.

O túžbe poznať Ježiša
Zuzana Hybenová, členka MoS

Od marca žijeme s pandémiou, ktorá zasiahla 
celý svet. Jej prvú vlnu sa, s pomocou Božou, po-
darilo zvládnuť. Avšak, po lete sa vírus rozmnožil, 
je oveľa agresívnejší a dôsledky sú oveľa horšie.

Členky zborového Modlitebného spo-
ločenstva (MoS) si uvedomili naliehavosť 
modlitieb – osobných, ale aj v spoločenstve 
sestier-modlitebníčok.

Vývoj nákazy a následné rozhodnutia 
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ústredného krízového štábu a vlády – v sna-
he zabrániť enormnému nárastu infikovaných 
ľudí – vyhlásili zákaz vychádzania. To znamenalo 
skončenie spoločných stretávaní v kostoloch 
i v spoločenstve MoS. O to naliehavejšie 
a viac sú potrebné osobné modlitby 
doma.

MoS ECAV vydáva svoj štvrť-
ročník ‚MoS-t‘, v ktorom sú ná-
mety a úvahy na každotýždňové 
stretnutia. V predposlednom týžd-
ni októbra ponúkol biblický text L 
19,1-9 o colníkovi Zacheovi a jeho no-
vom začiatku. V snahe vidieť Ježiša, prechádza-
júceho Jerichom, Zacheus vyliezol na divý fi-
govník. Keď Ježiš prišiel na to miesto, zastavil sa 
a povedal Zacheovi: Zostúp rýchlo, lebo v tvojom 
dome musím dnes zostať. Zacheus rýchlo zišiel 
zo stromu a s radosťou prijal Ježiša. Všetci okolo 
reptali: K hriešnemu človeku vošiel si odpočinúť! 
Ale Zacheus pri stole vstal a povedal: Ajhľa, 
Pane, polovicu majetku dávam chudobným, a ak 
som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvor-
násobne. A Pán Ježiš mu povedal: Dnes sa stalo 
spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom 
Abrahámovým. Lebo Syn človeka prišiel hľadať 
a spasiť, čo bolo zahynulo.

Tento príbeh o novom začiatku colníka 
Zachea je veľmi vhodný pre terajší čas záka-
zu vychádzania. Ale, keď je rodina viac doma, 
je aj viac času na spoločné trávenie voľných 
chvíľ. Často počujeme o depresiách, o hľada-
ní pomoci cez telefonické linky záchrany, atď. 

Psychológovia odporúčajú členom rodín za-
mestnať sa spoločenskými hrami pri stole či 
spoločnými vychádzkami do prírody. Aj tak sa 
dá využívať čas zákazu vychádzania.

Ale príklad Zachea, s jeho túžbou po-
znať Ježiša, nás smeruje ku inému 

spôsobu využívania času. Je to prí-
ležitosť tesnejšie sa priblížiť k Bohu; 
či už jednotlivo alebo ešte lepšie 
– s celou rodinou.

Ježiš neprechádza naším 
mestom, ako vtedy v Jerichu, ale je 

živý pri svojom Otcovi v nebesiach. Pri-
hovára sa nám však cez Písmo sväté. Využime 
tento čas na intenzívnejšie čítanie Božieho 
slova a zamýšľajme sa nad tým, čo nám hovorí. 
Snažme sa tak robiť s členmi rodiny a v mod-
litbách ďakujme za všetko požehnanie... ale aj 
za skúšky, ktoré podstupujeme a v ktorých nás 
chráni a uzdravuje.

V knihe Príslovia 3,5-8 sa nám odporúča: Dú-
faj v Hospodina celým svojím srdcom, a nespolie-
haj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich 
cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky. 
Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina 
a vyhýbaj sa zlu. Bude to pre zdravie tvojho tela 
a pre občerstvenie tvojich kostí.

Celý náš život má byť ako modlitba: nasme-
rovať naše zmýšľanie k Bohu, aby sa On, náš Pán, 
stal centrom nášho uvažovania. Nielen keď ‚hrmí 
a sa blýska‘, ale aj keď ‚svieti slnko‘.

Do Tvojich svätých a láskavých rúk sa vkla-
dáme, Otče náš nebeský. Amen.

Ordinácia novokňazov
EPST 41-42/2020

V 16. nedeľu po Svätej Trojici 27. septembra 
sa v evanjelickom kostole v Necpaloch konala 
ordinácia šiestich novokňazov našej cirkvi.

Biskup východného dištriktu ECAV Peter Mi-
hoč v príhovore, pred sviatosťou Večere Páno-
vej, nazval túto nedeľu dňom vďačnosti pre celú 

cirkev. Nie je samozrejmosť, že sa aj v dnešnej 
dobe nájdu mladí ľudia, ktorí úspešne ukončia 
teologické štúdium a prijmú povolanie do služ-
by. O to vzácnejšia je ich ordinácia.

Biskup západného dištriktu ECAV Ján Hro-
boň pripomenul tému tohtoročnej ordinácie: 
‚Talent – čo s ním?‘ Téma vychádzala z podo-
benstva o talentoch-hrivnách, ktoré svojim 
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sluhom zveril do správy pán domu (Mt 25,14-
30). Na tomto príbehu ilustroval dva možné 
prístupy k duchovnej službe. Môže byť zamest-
nanie či povinnosť, ktorú treba splniť za pri-
meranú odmenu alebo skutočné privilégium 
a poslanie. Biskup v tom vidí paralelu aj s naším 
kresťanstvom:... ‚môžeme ho vnímať ako tábor 
nútených prác – niečo čo treba, ako povinnosť, 
za ktorej nesplnenie príde trest. Takéto kres-
ťanstvo je bez radosti, bez aktivity, bez napl-
nenia, bez motivácie. Božie slovo ho nazýva 
‚pod zákonom‘. Príchodom Pána Ježiša Krista 

začína nová etapa: naše trpené zamestnanie 
sa stalo radostným povolaním – nie povinnosť, 
nie predpisy a pravidlá ale privilégium, radosť, 
naplnenie – takýto postoj Božie slovo označuje 
ako ‚pod milosťou‘.

Za predsedníctvo ECAV ordinovaných po-
zdravil generálny dozorca Ján Brozman. Vyzval 
ich, aby sa vo svojej službe sústredili na dielo 
spásy. Prirovnal ho k najvzácnejšej Perle.

Za EBF Univerzity Komenského sa s absol-
ventmi teologického štúdia rozlúčil dekan Milan 
Jurík a povzbudil ich, aby boli aj naďalej usilovní 
študenti Božieho slova a človečenstva.

Za novokňazov sa prihovorila a poďakovala 
Ľubica Štefanidesová, rodáčka z Necpál a členka 
tamojšieho zboru, kde sa ordinácia konala.

Zbor biskupov vyslal ordinovaných kaplánov 
v Kristovom mene na miesta, kde začnú svoju 
kaplánsku službu.

Sme za nich vďační Pánu Bohu a prosíme, 
nech ich Duch Svätý vedie v službe a požehnáva 
ich aj ich službu v našej cirkvi.

500. výročie prečítania Lutheových téz
Roman Porubän, zborový farár CZ Kežmarok

Reformačné učenie Dr. Martina Luthera pre-
nikalo prostredníctvom študentov a obcho-
du aj na územie dnešného Slovenska – zvlášť 
na územie Spiša, ktorý bol po tatárskych vpá-
doch do značnej miery vyľudnený.

Kráľ Belo IV. pozval na toto územie nemec-
kých kolonistov, prevažne zo Saska, ktorým 
udelil značné práva a výhody. Obyvateľstvo, 
ktoré sa tu usadilo, si zacho-
valo čulé obchodné styky 
so svojou domovskou kra-
jinou. Po tejto informačnej 
linke prenikli na územie 
Spiša aj Lutherove refor-
mačné myšlienky, a tak 
podľa záznamu Kristiána 
Genersicha, v Ľubici v r. 1520 

katolícky kňaz Tomáš Preisner prečítal z kaza-
teľnice Kostola Svätého Ducha 95 výpovedí 
od Dr. Martina Luthera. Tento záznam je dopo-
siaľ najstarší záznam o prečítaní Lutherových 
téz na území Slovenska.

V tomto roku sa podarilo objaviť aj jeden 
listinný záznam, nachádzajúci sa na Rímsko-
katolíckom farskom úrade v Ľubici, v ktorom 
je Tomáš Preisner označený za jedného syna 
diabla a falošného kňaza, šíriaceho bludné uče-

nie v Ľubici.
Hoci katolícka cirkev 

vydávala čoraz prísnejšie 
zákazy a nariadenia, šíre-
niu reformačných myšlie-
nok sa nepodarilo zabrániť 
a Spiš sa postupne stával 
luteránsky. Reformačné 
spisy sa dokonca pašovali aj 
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v sudoch od kapusty. Do konca 16. stor. prijalo 
Lutherovu reformáciu viac ako 90 % obyvateľ-
stva Spiša.

Filiálka Ľubica, ktorá patrí do CZ ECAV Kež-
marok, si preto v tomto roku pripomína 500. 
výročie od tejto udalosti, ktorá ovplyvnila nie-
len nemecký Spiš, ale aj celé Slovensko.

Podľa kežmarského historika a evanjelické-
ho farára Kristiána Genersicha, sa, pravdepo-
dobne, Tomáš Preisner v roku 1525 stal kežmar-
ským farárom; žiaľ, doklad o tom sa nezachoval. 
Napriek tomu sa Kežmarok považuje za miesto 
vzniku prvého evanjelického cirkevného zboru 
na Spiši.

Mesačné platby na účet – najúčinnejšia pomoc cirkvi
Ján Huba, dozorca CZ ECAV Nitra/www.ecav.sk

Náš reformátor Martin Luther kritizoval obrov-
ské bohatstvo vtedajšej cirkvi. Zastával názor, že 
cirkev nemá vlastniť prepychové majetky. Členo-
via cirkvi majú mať príležitosť svojou poctivou 
prácou (reformátor dokonca prácu označil za pro-
striedok, ktorý vedie ku spáse) zarobiť dostatok 
financií na uživenie svojich rodín, ale aj na pod-
poru cirkvi (hlavne na platy farárov a pomoc 
najchudobnejším).

Od staroveku do raného novoveku bol cirkev-
nej aj svetskej vrchnosti odvádzaný tzv. desiatok 
(zväčša v naturálnej forme – desatina, napríklad 
z celej úrody). Prvú zmienku o desiatku v Biblii na-
chádzame už v knihe Genesis (14,20). Aj v súčas-
nosti v niektorých, hlavne malých cirkvách, exis-
tuje systém desiatku. Veriaci prispieva na službu 
svojej cirkvi finančnými darmi vo výške desatiny 
zárobku.

V našej cirkvi je zaužívaná tradícia platenia 
cirkevného príspevku (ľudovo dane). Jeho výšku 
si stanovujú jednotlivé cirkevné zbory (zvyčajne 
okolo 10 eur na dospelého evidovaného člena 
cirkevného zboru ročne). Túto sumu nemož-
no vzhľadom na jej výšku ani zďaleka porovnať 
s desiatkom.

Cirkevný príspevok (CP) – ak by si ho uhrádzali 
(a včas) všetci členovia zborov – predstavuje sta-
bilný zdroj financií. Potom existujú menej stabilné 
zdroje – milodary a ofery. Pri niektorých cirkev-
ných zboroch pôsobia občianske združenia, ktoré 
sa môžu uchádzať o daňovú asignáciu. V našom 
nitrianskom zbore je v ostatných rokoch ľahko 

zapamätateľná situácia, keď zo všetkých štyroch 
spomínaných zdrojov (CP, milodary, ofery a asig-
nácia) získavame ročne približne po 10 tisíc eur, 
dovedna 40 tisíc.

Náš zbor eviduje približne 1 400 členov. V pre-
počte na jedného člena teda získavane v priemere 
28 eur ročne, čo nie je veľa. Aj vzhľadom na to, že 
nitriansky zbor je veľmi aktívny, svojim členom 
poskytuje veľké možnosti pre rozvoj z hľadiska 
duchovného, kultúrneho, spoločenského, ako aj 
diakonickú službu s výbornou povesťou. A pôsobí 
v krajskom meste s nízkou mierou nezamestna-
nosti a vyššími príjmami ako priemer Slovenska.

Stačí nám prepočítaných 28 eur na člena? Áno, 
ale len tak-tak na pokrytie výdavkov na energie či 
cestovné, drobné nákupy a niekedy aj malé opra-
vy. Na plat a odvody duchovného, väčšie opravy 
či nákupy už zďaleka nie. 

Teraz uvediem jedno porovnanie. Členstvo 
v odborovej organizácii je spoplatnené. Ide o 1 
percento z čistého mesačného príjmu, odvádza-
né každý mesiac. Pri súčasnej priemernej výške 
čistých príjmov na Slovensku tak člen odboro-
vej organizácie, s príjmom na úrovni priemernej 
mzdy, zaplatí ročne približne 100 eur. Nechávam 
na zamyslenie čitateľa 100 versus 28 eur.

Za služby sa platí. Áno, a za všetky. Podľa týž-
denníka Trend však v našich končinách chýba po-
vedomie, že za cirkevné služby by sa malo platiť. 
Rýchlo zmeniť toto neblahé dedičstvo považujme 
preto za veľmi dôležité. V dnešnej dobe inkasných 
platieb, elektronického bankovníctva, QR kódov 
je veľmi potrebné nabádať a motivovať našich 
členov a priaznivcov ku pravidelným mesačným 
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platbám na bankový účet cirkevného zboru. O vý-
zname takejto podpory sa presviedčame aj v te-
rajšej neľahkej pandemickej situácii.

Nekonanie bohoslužieb počas jari a i teraz 
na jeseň bude znamenať obrovský výpadok v príj-
moch z ofier a milodarov. Tiež nie je zanedbateľná 
úspora času duchovných, pokladníkov a kuráto-
rov, ak by boli platby cirkevníkmi zasielané priamo 
na bankový účet zboru. Nechajme sa riadiť slova-
mi apoštola Pavla (Sk 20,35): ‚Vo všetkom som vám 
ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať 
sa slabých‘ a pamätať na slová Pána Ježiša, veď 
On povedal: ‚Blahoslavenejšie je dávať ako brať‘. 

(Redakcia: Článok uverejňujeme pre 

in formovanosť našich čitateľov o možnostiach 
a spôsoboch financovania a podpory ECAV, o kto-
rých nám, jej členom, treba uvažovať po prijatí no-
vého Zákona o finančnej podpore činnosti cirkví 
a náboženských spoločností č. 370/2019 Z. z., kto-
rý nadobudol účinnosť od 1.1.2020. Aj ostatná 
synoda ECAV, ktorá sa konala 10.10.2020 v Ružom-
berku, o tomto rokovala a na webstránke je o tom 
zverejnený oznam: Po dlhej rozprave synodálov 
bol prijatý cirkevný ústavný Zákon o finančnom 
zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Sloven-
sku. Jednotlivé príspevky cirkevných zborov budú 
v roku 2021 vypočítané podľa modelu, ktorý navrhlo 
Združenie evanjelických duchovných.)

Advent je nový začiatok
Zdroj: www.rodinka.sk

Jeseň pochováva opadané listy do mokrej 
zeme. Príroda má v tom jasno. Rytmus jej krokov 
sa načas spomalí, aby si mohla oddýchnuť. Aby 
mohla nabrať sily na nový začiatok.

Počiatok i koniec. Listy v cirkevnom kalendári sa 
točia podobne. V novembri sa totiž končí cirkevný 
rok a začína sa nový. Jeho poslednú nedeľu kato-
líci nazývajú Nedeľou Krista Kráľa, evanjelici Ne-
deľou večnosti, pričom oboje má svoj hlboký vý-
znam. Má pripomínať, že Kristus je „Alfa a Omega, 
počiatok i koniec“ a že jeho kráľovstvo je večné. 
A nasledujúca nedeľa je už prvá adventná a ňou sa 
v cirkvi otvára nový rok. Advent je nový začiatok.

Ako teda začať? Advent sa spája s čakaním 
na Vianoce. S prípravou na ne a s radosťou, ktorú 
nám majú priniesť. Ale aj s chaosom a hektikou, 
lebo chceme všetko stihnúť. Aj s pokojom, ktorý 
túžime prežiť. Ako ho teda nájsť? Adventus zna-
mená v latinčine príchod. Tak, ako starozákonní 
proroci očakávali príchod Mesiáša, tak aj dnešní 
kresťania majú dúfať v Kristov druhý príchod. 
Advent má byť pre veriacich predovšetkým du-
chovná príprava na prijatie Spasiteľa do svojho 
vlastného života. Symbolické vykročenie na cestu 
za novonarodeným Božím dieťaťom.

Pekne od začiatku. Advent sa v kresťanskej li-
turgii objavuje už v 5. stor. a v rôznych cirkvách 
trval rôzne od 4 do 6 týždňov. Koncom 6. storočia 
pápež Gregor I. ustanovil štyri adventné nedele. 
Advent bol tiež spojený s pôstom po tri dni v týžd-
ni, neskôr sa pôst zredukoval na stredu, piatok 
a sobotu po 3. adventnej nedeli. Tak isto bol vy-
daný zákaz zábav a svadieb na synode v Aache-
ne v r. 922. Prípravné obdobie pred Narodením 
Pána v pravoslávnej cirkvi trvá 40 dní. Má presné 
ohraničenie, začína sa 15. novembra a končí sa 
deň pred Narodením, teda 24. decembra. Pôst 
pred Narodením Pána sa nazýva filipovka, keďže 
sa začína deň po sviatku apoštola Filipa.

Pred svitaním. Pre kresťanov je tento čas spoje-
ný s pokáním, snahou o nápravu vlastného života, 
odpúšťaním, zmierením sa s inými, taktiež so spo-
veďami, pristupovaním k prijímaniu a intenzívnou 
modlitbou. V kostoloch sa počas celého adventu 
konajú ranné omše či bohoslužby, nazývané ro-
ráty. Tie sa vždy konali ešte pred brieždením, pri-
pomínajúc tak, že pred narodením Krista ľudstvo 
kráčalo v tmách. Tmu však postupne presvecovalo 
svetlo svitajúce slnka, čo symbolizuje víťazstvo 
svetla nad tmou a príchod Spasiteľa hriešnych 
ľudí. Roráty sú tiež nábožné piesne, ktoré sa počas 
adventu spievajú. Zostavené sú podľa biblických, 
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prevažne prorockých textov. Jednou z nich je zná-
ma Rosu dajte nebesá – Rorate coeli desuper (z toho 
názov roráty). V mnohých kostoloch sa v dnešnej 
dobe zvyknú konať adventné koncerty, niektoré 
spojené s benefíciou. Aj takto sa možno na chvíľu 
sa zastaviť, v pokoji sa zamyslieť, vychutnať si krás-
nu hudbu a pomôcť dobrej veci.

Adventný veniec je dnes neodmysliteľný sym-
bol predvianočného obdobia. U nás sa začal ob-
javovať začiatkom 20. stor. a jeho pôvod môže-
me nájsť ešte o sto rokov skôr v protestantskom 
Nemecku. Traduje sa, že ten prvý mal podobu 
dreveného kolesa od voza a na ňom bolo nastok-
nutých 23 sviečok – 19 malých červených a 4 veľ-
ké biele. Zhotovil ho mladý učiteľ a kňaz Johann 
Wichern, aby tak deťom v chudobnej hamburskej 
škole priblížil prichádzajúce sviatky, ktorých sa 
už nevedeli dočkať. Každý deň predvianočného 
pôstu tak zapálil jednu sviečku, vo všedný deň tú 
malú, v nedeľu veľkú bielu. Tak, ako sa dní do Via-
noc krátilo, svetla na adventom kolese pribúdalo. 

Z jedálne malej školy sa zvyk postupne rozšíril 
po celom Nemecku a neskôr do ostatných krajín 
Európy i do Ameriky. Dnes má podobu ozdobené-
ho čečinového venčeka a štyri sviečky znázorňujú 
štyri adventné nedele. Vídame ho v kostoloch, je 
súčasťou aj iných verejných priestorov, zdobí naše 
domácnosti.

Štyri sviečky. Cez štyri sviečky na adventnom 
venci môžeme vnímať blížiace sa Vianoce – nech 
je počasie vonku akékoľvek, nech sú obchody ho-
cako prepchaté lákavým darčekovým tovarom, 
nech máme akokoľvek veľa povinností v práci či 
doma s upratovaním a chystaním pečiva. Aj na-
priek tomu všetkému sa stíšme pri adventnom 
venci, sadnime si v pokoji ku jednej, dvom, trom či 
štyrom horiacim sviečkam. Nech ich pribúdajúce 
svetlo zaháňa tmu okolo nás a v nás. Nech pri tom 
svetle nachádzame pokoj a nádej. Nech je pre nás 
aj tohtoročný advent nový začiatok s najjasnejším 
svetlom, ktorým je Boží Syn – Pán Ježiš Kristus, 
Spasiteľ sveta.

Pozvania a informácie
 Vážení čitatelia, na záver každého čísla nášho 

časopisu pod týmto nadpisom uvádzame struč-
né oznamy o tom, čo sa najbližšie chystá v našom 
či okolitých zboroch alebo aj z úrovne dištriktov 
a ústredia ECAV.

 S ľútosťou konštatujeme, že teraz tak nemôžeme 
urobiť a na príčine je neistá a stále sa meniaca si-
tuácia v súvislosti s dlhodobo vyčíňajúcou pandé-
miou COVID-19. Preto vás odkazujeme na ‚online 
priestor‘, teda prostredníctvom internetu. Sledujte 
webstránku nášho zboru www.ecavpp.sk alebo aj 
v podcastoch si môžete vypočuť záznam zo služieb 
Božích (asi o šesť hodín po ich konaní) a rovnako 
aj adventných večierní. 

 Je nám ľúto, že sa, pravdepodobne, nebudeme 
môcť stretnúť na zvyčajnej koncoročnej kapust-
nici a ani spoločne stráviť silvestrovskú noc – ale 
ochrana zdravia je prvoradá. Keďže máme viacej 
času a sme viac sami vo svojej domácnosti, je to 
čas, ktorý môžeme venovať modlitbám a prosiť 
nášho trojjediného Boha o zmilovanie a odňatie 

tejto zlej choroby nielen z našej vlasti, ale z celej 
našej planéty. Nedajme sa premôcť smútku či 
beznádeji, ale buďme vytrvalí v modlitbách, lebo 
Bohu nič nie je nemožné a On nám prisľúbil, že kto 
prosí, dostane...

 Predsa však dávame do vašej pozornosti, že sú 
posledné dva mesiace kalendárneho roka a to je 
čas, aby si každý člen zboru skontroloval či má 
uhradený cirkevný príspevok, ktorý je v sume 
7,00 €/člen/rok. V súčasnej situácii treba myslieť aj 
na výpadok príjmov, keďže pandémia nám zabra-
ňuje účasť na bohoslužbách. A bez dlhov a s čis-
tým kontom sa lepšie vstupuje do nového roka – 
Biblia nám to jednoznačne odporúča (Rim 13,7-8). 
Svoju podlžnosť môžete vyrovnať v hotovosti 
vo farskom úrade alebo bankovým prevodom 
na účet cirkevného zboru (číslo bankového účtu 
CZ ECAV Poprad: SK87 1100 0000 0026 2721 4159, 
pritom do správy pre prijímateľa treba uviesť mená 
osôb, za ktoré je platba posielaná a príslušný rok).

 Aj svoju vďaku voči Pánu Bohu (za prežité roky, 
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To najkrajšie iba príde
Ladislav Fričovský

To najkrajšie, to ešte iba príde.
Ohnivým stĺpom kráča pred nami.
Blýska sa bleskom archanjelských krídel.
Stráca sa hore medzi hviezdami.

To najkrajšie, to ešte príde iba.
Zbytočne vnárať srdce do zeme.
Do tmy sa rútiť v nekonečných chybách.
Cez dierku škúliť kam až nesmieme.

To najkrajšie, to ešte iba príde.
Najväčšia túžba. Jediný zo snov.
Hľa, priestor, kam som odtiaľ nedovidel,
kde letmá chvíľa splýva s večnosťou.

To najkrajšie, to iba príde ešte.
S pútnikmi stúpam do nebeských brán.
Až raz stáť budem na tom istom mieste,
kam na oblaku predišiel má Pán!

Blahoželáme 
jubilantom

November

Hanzely Ján
Lumtzerová Margita
Hano Stanislav
Perunková Anna
Kotschová Helena

December

Pavlovičová Antónia Eva
Garajová Zuzana
Hudáková Mária
Sochor Jozef
Zemanová Lýdia
Kráľová Anna
Kojšová Anna
Ilavský Ján
Lehotská Eva, MUDr.

Vypísané z matrík za mesiace 
september – október 2020

Sviatosť Krstu svätého prijala: Zoja Gallo
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: 
Ondrej Rusnačko (91), Mária Bohatová (91), 
Dušan Ivan (70), Zuzana Miková (84), Mária 
Véghová (84), Peter Sochor (71), Darina Bed-
narovská (66), Ing. Ján Paľa (87)

RADY Z HISTÓRIE PRE SÚČASNÚ COVIDOVÚ PANDÉMIU
c (Na odľahčenie.) c

„ Často si umývajte ruky.“
Pilát Pontský

„Nepozdravujte sa boz-
kom.“ Judáš Iškariotský

„Navzájom sa nedotýkajte.“
Mária Magdaléna

„Nedotýkajte sa otvorených 
rán.“ Tomáš Apoštol

„Nestrácajte hlavu.“
Ján Krstiteľ

„Toto nie je apokalypsa.“
Ján Evanjelista

za zdravie, uzdravenie z choroby, a i.) mnohí čle-
novia zboru vyjadrujú tým, že radi prinesú aj 
milodary na cirkevné ciele, teda na Božie dielo 
medzi nami. Dobre je, keď aj na to myslíme, keď 
sa modlíme a aj finančne či inak pomáhame ... lebo 
ochotného darcu miluje Boh (2Kor 9,6).

 Iste ste si všimli, že v našom Zborovom liste sú aj 
články z elektronických alebo tlačených periodík. 
Zaujímavých článkov je tam viacej a Zborový list 
neslúži primárne, aby vám ich všetky priniesol. 
Povzbudzujeme vás k objednaniu si evanjelickej 
tlače, či už cez farský úrad alebo priamo k sebe 
domov. Evanjelický východ si môžete objednať 
na http://www.evychod.sk/. Evanjelický posol, 
Dúhu alebo Cirkevné listy na http://www.trano-
scius.sk/. Cestou svetla na www.krestanska-litera-
tura.sk/84/cestou-svetla-mesačník.html.
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  1.Moj. 3,15
Modlime sa za členov CZ 

v Poprade

  Gal. 4,4-5
Modlime sa za

členov CZ v Strážach

  Izaiáš 6,14
Modlime sa za členov CZ 

v Kvetnici

  Matúš 1,18-25
Modlime sa za členov CZ v Spiš-

skej Sobote

  Žalm 2,7
Modlime sa za členov CZ v Spiš-

skej Teplici

  Matúš 3,17
Modlime sa za kostolníkov 

a tých, čo sa starajú o poriadok 
v našich kostoloch a zborovkách

 Marek 9,7
Modlime sa za ochranu pred 

ochorením Covid 19

 Skutky 13,32-33
Modlime sa za členov nášho 

zborového presbyterstva

  1. Mojžišova 22,15-18
Modlime sa za členov Zborovej 
diakonie a spoločenstva evanje-

lických žien u nás v zbore

 Matúš 1,1
Modlime sa za členov Modliteb-

ného spoločenstva v Poprade

 Galatským 3,15
Modlime sa za zborovú mládež 

v Poprade

 1. Mojžišova 21,12
Modlime sa za našich 

konfirmandov

  4. Mojžišova 24,17
Modlime sa za pracovníkov 

s deťmi v našom zbore

 Lukáš 1,31-33
Modlime sa za deti na besiedke 

v Poprade a Strážach

 1. Mojžišova 49,10
Modlime sa za bratov seniora 

Jaroslava Matysa a dozorcu 
Tomáša Hybena

  Lukáš 3,23-24 a32
Modlime sa za biskupa VD Petra 

Mihoča a dozorcu Ľubamíra 
Pankucha

  Izaiáš 11,1-10
Modlime sa za biskupa ZD Jána 
Hroboňa a dozorkyňu Renátu 

Vinczeovú

  Jeremiáš 23,5
Modlime sa za Generálneho 
biskupa Ivana Eľka a dozorcu 

Jána Brozmana

  Lukáš 2,10-12
Modlime sa za našich bratov 
kantorov a sestru kantorku

20.  Micheáš 5,1
Modlime sa za vedenie mesta 

Poprad

  Lukáš 2,1-7
Modlime sa za vedenie nášho 

štátu

  Žalm 72,10-15
Modlime sa za manželku Aničku 
po bratovi farárovi J. Bakalárovi

 Matúš 2,1-2 a 9-11
Modlime sa za nášho brata fará-
ra, sestru dozorkyňu a adminis-

tratívnu pracovníčku

 Kristus sa narodil:
1. podľa proroctiev
2. z ľudského rodu

3. aj kvôli nám
Modlime sa za milosť a pokoj 

od Boha nášho Otca a od Jeho 
Syna Pána Ježiša Krista. Amen.

Adventný kalendár
Alena Findrová

V advente hlavne deti zvyknú otvárať čokoládové adventné kalendáre. V našom Zborovom liste 
máme tento modlitebný adventný kalendár. Na každý deň si môžete prečítať z Biblie verš a potom 
sa modliť za určitú oblasť nášho zborového, cirkevného alebo komunálneho života. Pre prehľad 
a potešenie si môžete potom každé políčko vyfarbiť.  c

 1. 

 4. 

 7. 

 10. 

 13. 

 16. 

 19. 

 22. 

 2. 

 5. 

 8. 

 11. 

 14. 

 17. 

 20. 

 23. 

 3. 

 6. 

 9. 

 12. 

 15. 

 18. 

 21. 

 24. 
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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 a Mgr. Lucia Dindošová 
Spolupráca: Ing. Zuzana Hybenová, Alena Chlebovcová.

Vopred ďakujeme za vašu láskavosť, ak sa rozhodnete vydávanie časopisu podporiť finančným darom.

OSEMSMEROVKA

Legenda: ACYL, ARCHA, ATLAS, ATRAMENT, ÁRON, BOZK, BRAT, BRÓM, CIBUĽA, CITRÓN, 
ČEPEĽ, DOKLAD, EMISIE, ETYL, EVOLÚCIA, HISTORIK, HLUK, HNEV, HRÍB, HROM, CHLIEB, 
KAPITÁN, KLADIVO, KLUB, KUŽEĽ, KVAS, MATEMATIKA, MESTO, OBED, ODEV, OKRES, OSUD, 
OTROK, OVOS, POKLAD, POKOJ, SAMBA, SĽUB, SMRŤ, SOBOTA, STROM, TETIVA, TOVAR, 
ŤAŽISKO, ÚTEK, ÚTOK, VEŽA, VOLIČ, VYSVEDČENIE, ZBOR, ŽABA, ŽIAĽ, ŽOLD

Tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných písmen.

H S S M R Ť I H N E V L A

A I P O A O A K A K H T O

K J S R H T A Ž S V L Ž J

P U O T R Č E I I A U O V

D A Ž S O V K M S S K L T

E O O E M R O A A O K D A

B V K K Ľ Ž I L P T E O R

O V V L I CH M K I I I O B

D Y E A A L L A S Č T K I

A S Ľ D P D T I N O R Á A

T V E I O O M O E H Z CH N

R E T V B E K T V B R Ó M

A D T O O R Y L O A R Í K

M Č S I E L K R A T R Z B

E E E S V O Ú A I D O S Ž

N N S P R A T C I B U Ľ A

T I Ú T E K O Y I K L U B

B E O E O Ľ K L S A M B A



Rozpis služieb Božích a ďalších cirkevno-zborových aktivít

Podľa usmernia vlády 
Slovenskej republiky 
na Službách Božích dodr-
žujeme tieto opatrenia: nosíme rúško dezinfikujeme si ruky vetráme kostol

November
1. NED 9.00 21. ned. po Sv. Trojici, Pamiatka zosnulých Poprad, kostol
8. NED 9.00 22. ned. po Sv. Trojici Poprad, kostol

15. NED
9.00 23. ned. po Sv. Trojici, Predposledná v cirk. r. Poprad, kostol
10.00 23. ned. po Sv. Trojici, skrátené SB Poprad, kostol
11.00 23. ned. po Sv. Trojici, Pam. posvät. chrámu Stráže, kostol

19. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, zbor. miestnosť

22. NED
9.00 24. ned. po Sv. Trojici, Nedeľa večnosti Poprad, kostol
10.00 23. ned. po Sv. Trojici, skrátené SB Poprad, kostol

26. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, zbor. miestnosť

29. NED
9.00 1. adventná nedeľa, Začiatok cirk. roka Poprad, kostol
10.00 1. adventná nedeľa, skrátené SB Poprad, kostol
11.00 1. adv. ned., služby Božie s Večerou Pánovou Spišská Sobota, kostol

December
3. ŠTV 17.30 Večerné adventné služby Božie Poprad, kostol

6. NED
9.00 2. adventná nedeľa Poprad, kostol
10.00 2. adventná nedeľa, skrátené SB Poprad, kostol
11.00 2. adv. ned., služby Božie s Večerou Pánovou Stráže, kostol

10. ŠTV 17.30 Večerné adventné služby Božie Poprad, kostol

13. NED
9.00 3. adventná nedeľa Poprad, kostol
10.00 3. adv. ned., skrátené SB s Večerou Pánovou Poprad, kostol

15. ŠTV 17.30 Večerné adventné služby Božie Poprad, kostol

20. NED
9.00 19. nedeľa po Svätej Trojici Poprad, kostol
10.00 4. adv. ned., skrátené SB s Večerou Pánovou Poprad, kostol

24. ŠTV
15.30 Štedrovečerné služby Božie Spišská Sobota, kostol
17.00 Štedrovečerné služby Božie Poprad, kostol

25. PIA
9.00 Prvá slávnosť vianočná Poprad, kostol
10.00 Prvá slávnosť vianočná, skrátené služby Božie Poprad, kostol
11.00 Prvá slávnosť vianočná Stráže, kostol

26. SOB
9.00 Druhá slávnosť vianočná Poprad, kostol
10.00 Druhá sláv. vian., skrát. SB s Večerou Pánovou Poprad, kostol

27. NED
9.00 Nedeľa po Vianociach Poprad, kostol
10.00 Nedeľa po Vianociach, skrátené služby Božie Poprad, kostol

31. ŠTV 15.30 Závierka občianskeho roka Spišská Sobota, kostol
17.30 Závierka občianskeho roka Poprad, kostol

Január
1. PIA

9.00 Nový rok, Obrezanie Krista Pána Poprad, kostol
10.00 Nový rok, skrátené služby Božie Poprad, kostol
11.00 Nový rok, Obrezanie Krista Pána Stráže, kostol

3. NED
9.00 Nedeľa po Novom roku Poprad, kostol
10.00 Nedeľa po Novom roku, skrátené služby Božie Poprad, kostol
11.00 Nedeľa po Novom roku Stráže, kostol

6. STR 9.00 Zjavenie Krista Pána mudrcom Poprad, kostol
10.00 Zjavenie Krista Pána mudrcom, skrátené SB Poprad, kostol


