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DEO

Nedeste sa! RADUJTE SA!

 (L 21,9)

Keď však počujete o vojnách a o nepokojoch, nedeste sa,  
lebo to musí prísť prv, ale koniec nebude hneď. 

Posledné nedele cirkevného roka 
a nastupujúci advent nás privádzajú 
k myšlienkam o konci našej pozemskej 

existencie a o začiatku novej nebeskej. Spo-
míname na našich predkov, ktorí nás predišli 
do večnosti. Pre niekoho môže byť ten čas 
akoby temný, však aj dni sú kratšie. Na druhej 
strane očakávame príchod Pán Ježiša, ktorý je 
Svetlo a Vysloboditeľ pre večný život.

Evanjelista Lukáš nás povzbudzuje – aj 
v tomto čase zastavenia sa a rozmýšľania 
o pominuteľnosti – aby sme sa nedesili. Iste je 
mnoho druhov strachu. Človek si môže uve-
domiť, že svet sa blíži k zániku. Zdroje našej 
planéty nie sú nevyčerpateľné a rýchlo ich mí-
ňame. Niekto je v telesných trápeniach a vidí, 
ako mu ubúdajú sily. Je aj strach z toho, ako 
budeme ďalej žiť, keď spoločnosť okolo nás je 
taká neistá a rozvrátil ju ešte viac neviditeľ-
ný koronavírus. Do týchto obáv nám znie 
Kristovo: Nedeste sa! Tieto ťažké veci sa 
musia diať a sú znamením, že beh tohto 
sveta raz skončí – a, podľa Pánových 
slov, nie je to nič nezvyčajné.

Ak sa nemáme báť toho, čo je pred nami, 
tak v čom je útecha? Paradoxne v tom konci 
všetkého. Nie je podstatné kedy príde koniec. 
Ako máme napísané, nemusí to byť hneď, ale 
je podstatné, čo ten koniec znamená pre ve-
riaceho človeka. Ak dôverujeme Kristovi, 
potom vieme, že po konci našej pozemskej 
existencie bude nasledovať vzkriesenie, po-
tom súd a napokon večný život s naším Spa-
siteľom. Na to sa tešíme, to nás povzbudzuje, 
to nás motivuje vydržať aj ťažké časy a – ako 
kresťan/kristovec – byť aktívny v konaní Božej 
lásky vo svete plnom strachu.

Povzbudzujme sa navzájom na prelome 
cirkevných rokov slovami nádeje. Keď by mal 
prísť aj náš pozemský koniec, nedesíme sa, ale 
sa radujeme, že budeme prenesení z tohto 

plačlivého údolia tieňov smrti do nebes-
kého kráľovstva, kde niet žiadnych stra-

chov, ktoré nás teraz trápia.

Michal Findra, 
zborový farár
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Udalosti v cirkevnom zbore
 Zuzana Valeková

Nedeľa 5. septembra bola 14. po Svätej 
Trojici, jej téma bola ‚Vďačnosť je ovocie du-
cha‘ a bol to i Začiatok školského roka. Brat 
farár si pre kázeň vybral biblický text L 17,15-
16 o Ježišovom zázračnom vyliečení desiatich 
malomocných. Takíto ľudia boli pre obávanú 
a nevyliečiteľnú chorobu vylúčení zo spoloč-
nosti a čakala ich predčasná krutá smrť. Pán 
Ježiš ich však neobišiel, ale pristavil sa pri nich 
a tak im prejavil súcit. Tým to však neskončilo, 
lebo Pán Ježiš aj pomohol a vyliečil malomoc-
ných. Brat farár, pri začiatku školského roka, 
urobil paralelu aj so situáciou študentov či 
učiteľov. Všetci sme zažili nepríjemné situácie, 
keď sme si žiadali, aby už bolo ‚za tým‘, lebo 
sme sa báli či ich zvládneme. A také chvíle 
zažívajú aj deti či učitelia v školách. Pán Ježiš 
je aj nám prítomný v trápeniach. Je centrom 
cirkvi, preto sa kresťania tomu tešia a prichá-
dzajú do cirkvi, kde v spoločenstve vzrastajú 
vo viere. Tá ich potom zmocňuje pomáhať 
a preukazovať Božiu lásku podľa príkladu 
Božieho Syna – a to aj žiakov a učiteľov v rôz-
nych situáciách, kde treba pomôcť. My, veriaci 
kresťania, poznávajme v cirkvi Božie pravdy, 
aby sme v moci Ducha Svätého mohli byť 

nápomocní všade, kde to treba. Boh je s nami, 
rozumie a pomáha nám v problémoch. Za to 
máme byť vďační všetci. Smutné je, že z ma-
lomocných Ježišovi poďakoval len jeden a že 
deviati necítili vďačnosť. Zamyslime sa, ako by 
sme sa zachovali my a aká je naša vďačnosť. 
Apoštol Pavol nás vyzýva: Za všetko ďakujte! 
V modlitbe sme prosili za ochranu detí i uči-
teľov v novom školskom roku, ale aj nás, spo-
ločenstva cirkvi a nášho zboru.

Vo štvrtok 9. septembra v pamätný 
Deň obetí holokaustu a rasového násilia 
sa o 10:00 h v našom kostole Svätej Trojice 
konalo spomienkové podujatie-tryzna s ná-
zvom Nezabudnutí susedia na pamiatku 
obetí holokaustu. Podrobnejšie o udalosti pí-
šeme v príspevku na inom mieste tohto čísla.

V sobotu 11. septembra bol zborový 
deň, ktorého priebeh je priblížený v tomto 
čísle na inom mieste.

Nedeľa 12. septembra bola 15. po Svä-
tej Trojici s témou ‚Bremeno ustarostenos-
ti‘. Základ kázne brata farára M. Findru bol 
biblický text L 17,5-6. Povedal, že ľudia sa 
trápia mnohými vecami súkromnými i ce-
lospoločenskými. Ustarostenosť má potom 
zlý dopad na ľudí. Apoštolovia, žijúci s Pá-
nom Ježišom tri roky, sa naučili, že na Neho 

Modlitba
 Autor neznámy

Každého rána sľubujem si, že cestou Tvojou budem chodiť. / V modlitbe tíško k Tebe vzdy-
chám a prosím: Pane, Ty ráč ma vodiť. / Potom však denný virvar žitia ma vlečie stále preč 
od Teba. / Ubieha chvíľa, druhá, tretia a večer, keď mi usnúť treba, / pred Tebou opäť, Pane, 
stojím... duša už kľačí, tu sa zhrozím / a vidiac deň zašlý kvílim, volám: Pane, ja som sa Ti nedal 
vodiť! / Zmiluj sa, prosím, Pane Kriste! Zmiluj sa, odpusť moje viny! / Som iba dieťa nehodné 
Ťa – Ty iste vieš, že chcem byť iný! / Zmiluj sa, Pane, srdcom prosím, odpusť mi viny, v ktorých 
stojím. / Veď verím, že kríž Tvoj raj mi získal – v ňom budem, Pane, celkom Tvojím! Amen.
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sa môžu spoľahnúť a prosili Ho o väčšiu vieru. 
Nikde inde pomoc nehľadali. Podľa ich vzo-
ru máme aj my volať k Pánovi Ježišovi. Ne-
správne je želanie ľudí, aby problémy razom 
zmizli. Podstatnejšie je byť vo viere, v dôvere 
v nášho Boha ako prosili aj učeníci. Dôležité 
je duchovné znovuzrodenie, keď človek úpl-
ne dôveruje Pánovi Ježišovi. On sám nás učí 
dôverovať. Viera nie je o výkone – čo mám/
musím ešte urobiť? – ale komu dôverujem. 
Vo viere v Pána Ježiša je nová DNA, kód nové-
ho človeka-kresťana. Sám Pán Ježiš hovorí, že 
ak máme vieru ako horčičné zrnko, zažijeme 
zázraky a šťastie v živote. Brat farár vyznal, že 
ustarostenosť zažíva pri mnohých úlohách aj 
on, ale, keď sa plne spoľahne na Pána Ježiša, 
býva veľmi prekvapený, ako všetko dobre 
fungovalo, a to odporúčal aj všetkým nám.

Vyslobodenie z otroctva smrti‘, to bola 
téma 16. nedele po Svätej Trojici 19. sep-
tembra. Kázeň brata farára M. Findru mala 
základ v biblickom texte L 7,11-17 o vzkriese-
ní mládenca v meste Naim. Kriesiť mŕtvych je 
len Božia vlastnosť, človek to nedokáže. Pán 
Ježiš je Boh aj človek zároveň, a ako Boh môže 
kriesiť. Aj židovský Mesiáš bude mať moc krie-
siť mŕtvych. Pán Ježiš bol súcitný a milostivý 
ku vdove, ktorá pochovávala jediného syna, 
lebo tým bola ohrozená aj jej existencia, ke-
ďže vtedy nebol žiadny systém sociálneho 
zabezpečenia. Pán Ježiš vzkriesil mládenca, 
a tak dokázal, že je Boh-Mesiáš a to je veľmi 
potešujúce aj pre nás. Ale vyvstávajú otázky: 
Dôverujeme Ježišovi a Jeho slovu? Veríme Mu 
aj v tom, že nás vzkriesi k večnému životu? 
Ľudia okolo sa zrazili pri tomto Ježišovom zá-
zraku, vnímali, že je to mimoriadna moc z ne-
bies a oslavovali Boha i Pána Ježiša. A zvesť 
o tom sa rozniesla nielen v okolí mesta, ale aj 
do susedných krajín. To je príklad aj pre nás, 
že nemáme mlčať, ale šíriť dobrú zvesť-evan-
jelium o spáse v Ježišovi Kristovi vo svojom 
blízkom i vzdialenejšom okolí.

17. nedeľa po Svätej Trojici 26. sep-
tembra mala tému ‚Sloboda povolaných 

v Kristovi‘. Brat farár M. Findra kázal na text 
L 14,12-14. Sloboda je vzácna a význam slo-
va nie je, že si môžeme robiť čo chceme, ale, 
žiaľ, niektorí ľudia dokážu slobodu zneuží-
vať. Budeme sa venovať slobode Kristových 
nasledovníkov, teda nás, ktorí sme boli po-
volaní k slobode v Kristovi. Dostali sme dar, 
nezaslúženú slobodu, ktorú nám dal Pán Ježiš, 
keď sme mohli uveriť. Ľudia sa stali otrokmi 
predpisov a otrokmi hriechu. V dome farizeja 
Pán Ježiš prítomných napomenul, že sú až 
otrocky zviazaní predpismi a že satan na nás 
stále útočí. My však máme vedieť, že Pán Ježiš 
nás vyslobodil od hriechov, cez ktoré satan 
neustále útočí. A k čomu Pán Ježiš nás vyslo-
bodzuje? Upozornil, že záchrana človeka je 
prvoradá aj v sobotu, že sa nemáme strkať 
pred druhých, že nemáme očakávať odmenu 
za pomoc blížnym, že máme pomáhať núdz-
nym fyzicky i finančne. To znamená, že sme 
oslobodení ku láske a službe blížnym. Tretí 
aspekt je, že Pán Ježiš nás oslobodil pre ži-
vot v Božom kráľovstve – to je naša odmena, 
Boh to pre verných chystá a Pán Ježiš nám 
to prisľúbil. Už teraz nás napĺňa radosťou, že 
nekonáme hriešne, ale žijeme podľa Božej 
vôle. Sme súčasťou večnosti. Boli sme povo-
laní od hriechu k slobode, od smrti k večné-
mu životu a cieľ našich životov je v nebeskej 
domovine.

V 18. nedeľu po Svätej Trojici 3. októbra 
bolo aj Poďakovanie za úrody a téma tejto 
nedele bola ‚Poslušnosť lásky/Vďaka za Bo-
žie dary‘. Brat farár M. Findra si pripravil ká-
zeň na text L 12,13-21. Na úvod povedal, že 
zem prináša úrodu preto, lebo Boh stvoril 
svet i človeka, ktorého miloval, a preto takto 
krásne všetko preňho zariadil. Boh múdro 
stvoril svet a my sa z toho tešíme. Boh nás 
obdarúva hojnosťou darov a bohatstvo je aj 
to, že sa môžeme – a máme – podeliť. Aj dvaja 
bratia z vybratého textu mali majetok a pro-
sili Pána Ježiša o pomoc s jeho rozdelením. 
On vtedy povedal podobenstvo o boháčo-
vi, ktorý sa hotoval užívať si bohatú úrodu. 
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To je upozornenie, že nemáme hľadieť len 
na materiálne veci – v súčasnosti hovoríme 
o konzumizme. A Pán Ježiš nás upozorňuje, že 
to vedie k sebeckosti, nevraživosti, ale najmä 
k najhoršiemu dôsledku, ktorým je vzďaľova-
nie sa od Boha. Súčasne nás vyzýva Zhromaž-
ďujte si poklady v nebi! A čo my? Máme istotu 
večného života? V Matúšovom evanjeliu nás 
Pán vyzýva: Hľadajte najprv kráľovstvo Božie 
a jeho spravodlivosť a ostatné vám bude pri-
dané. Aj spoločenstvo cirkvi je Boží poklad, 
cez ktorý nám Pán Boh už tu a teraz žehná. 
Ale najhodnotnejšie a najdôležitejšie je krá-
ľovstvo Božie.

Nedeľa 10. októbra bola 19. po Svätej 
Trojici a jej téma bola ‚Sila viery‘. Brat farár M. 
Findra kázal na text L 5,17-26 a povedal, že 
Pán Ježiš je dôvod Božej sily, z ktorej čerpajú 
aj veriaci. Z príbehu, keď priatelia prišli s ochr-
nutým pred Pána Ježiša, poukázal na niekoľ-
ko dôležitých momentov pre naše poučenie. 
V prvom rade, že viera má byť aktívna a k Pá-
novi Ježišovi máme privádzať duchovne 
bezvládnych ľudí. Príklad máme v aktívnych 
nosičoch, prinášajúcich ochrnutého, za kto-
rého prosia. Aj my prinášajme deti ku krstu, 
konfirmácii, na služby Božie a iné aktivity. Ďa-
lej vidíme, že pán Ježiš vyzýva chorého aby 
vstal, potom, keď mu povedal, že hriechy sú 
mu odpustené. Aj my sme bezvládni vo svojich 
hriechoch a jediná pomoc pre nás je Božie od-
pustenie hriechov. Tretia dôležitá vec je vele-
biť Boha za obdarovania. Uzdravený ochrnutý 
si vzal svoje lôžko velebiac Boha. Zamyslime 
sa, že aj my máme za čo ďakovať Bohu a ve-
lebiť Ho. Robme tak často a s radosťou ako 
mnohí autori piesní v našom Evanjelickom 
spevníku. Na záver brat farár upozornil, že prí-
tomní v príbehu nahlas rozprávali aké úžasné 
veci videli – veľmi dobre to vnímali a svedčili. 
Nebuďme ticho o našej viere v Pána Ježiša, 
ale hovorme, ako sme k nej prišli, ako nás Pán 
Ježiš vyviedol z hriechu, aký je život vo viere 
šťastný a najmä s úžasnou perspektívou živo-
ta vo večnosti.

Nedeľa 17. októbra bola 20. nedeľa 
po Svätej Trojici a mala tému ‚Stratená príle-
žitosť‘. Za základ kázne bratovi farárovi M. Fin-
drovi poslúžil biblický text L 16,14-18 a v ňom 
Pán Ježiš napomína farizejov, ale i nás. Napo-
mínaní však zaujali pohŕdavý postoj a tak je 
to, žiaľ, dodnes, keďže slovami Pána Ježiša 
mnohí pohŕdajú. Pán Ježiš si všimol, ako sú 
farizeji vo svojom postavení pripútaní k ma-
mone, lebo takáto láska bráni dosiahnuť 
Božie kráľovstvo. Aj dnes vidíme, že keď sa 
človek dostane do funkcie, potom ‚hrabe len 
ku sebe‘. Peniaze, postavenie a majetok nám 
nesmú zatarasiť cestu k Bohu. Treba si uvedo-
miť, že všetko máme len z Božej milosti a ak 
máme majetok, pomáhajme ním kde treba. 
Ježiš videl aj ďalšie negatívum pri farizejoch, 
a to, že si mysleli, že majú zabezpečené nebo, 
lebo plnia všetky predpisy – ale nikto nedoká-
že naplniť zákony ‚do bodky‘. Preto si ani my 
nemyslime, že len náboženské výkony nám 
zabezpečia vstup do neba. Uvedomme si, že 
nie my, ale Boží Syn svojimi zásluhami, nám 
vydobyl nebo. Napokon: všetko je podstat-
né a dôležité a, podľa Martina Luthera, zákon 
treba plniť a presadzovať v spoločnosti dobré 
veci, ale ‚nie z donútenia či pre mrzký zisk, ale 
na česť a slávu nášho Boha‘. Máme byť Bohu 
verní nech sa deje čo sa deje! Najpodstatnej-
šia je viera v plnom spoľahnutí sa na Pána Je-
žiša, ktorá nás privedie do Božieho kráľovstva.

24. októbra bola 21. nedeľa po Svätej 
Trojici s témou ‚V boji o dokonalosť‘. Brat farár 
M. Findra kázal na text L 12,49-59 a povedal, 
že ide o bojovný text i tému nedele. Pán Ježiš 
hovorí o krste, ktorým má byť pokrstený. Ten 
krst je Jeho zástupná smrť na kríži za hrieš-
nikov a je nedočkavý urobiť to pre nás pod-
ľa Božej vôle. Aj my sme pokrstení Duchom 
Svätým a náš prechod ohňom je osvedčiť sa 
vo viere v nášho Boha už tu v pozemskom 
živote. Keď Pán Ježiš hovorí, že prišiel hodiť 
oheň na zem, znamená to rozdelenie, lebo 
sväté sa neznesie s nesvätým, a to prináša 
rozpory vo vzťahoch. Ak chceme byť svätí, 
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stretávame sa až s nenávisťou sveta. Napriek 
tomu, neodstupujme od viery v Pána Ježiša, 
ale zostaňme v láske aj napriek neláske oko-
lia. Pán Ježiš dáva návod ku kresťanskému 
životu. Hovorí, že ako rozoznávame počasie, 
rovnako by sme mali spoznať, že Pán Ježiš je 
na zem poslaný Boží Syn. Aj nám Pán Ježiš 
dáva poznanie ako máme žiť, keď môžeme 
študovať Božie slovo, ním sme napomínaní, 
ale často sme ľahostajní. Pritom nasledova-
nie Pána Ježiša ma byť radikálne a máme ko-
nať spravodlivo, aby sme raz nemuseli trpko 
platiť za náš postoj. Pre ľudskú hriešnosť sa 
zhoršujú vzťahy ľudí a Pán Ježiš sa pýta ako 
sa my zachováme, či budeme verní aj napriek 
prekážkam. Konajme vždy podľa Božej vôle 
zjavenej v Písme svätom a vytrvajme verní 
napriek ťažkostiam.

V nedeľu 31. októbra bola 22. nedeľa 
po Svätej Trojici a súčasne aj Pamiatka 
reformácie a téma nedele bola: ‚Povinnosť 
odpúšťať‘. Brat farár M. Findra si pre kázeň 
vybral text L 12,1-9 a v spišskosobotskom 
kostole povedal, že sme plní radosti nielen 
z pripomienky 504. výročia Lutherovej re-
formácie, ale aj z výročia posvätenia evan-
jelického kostola v Spišskej Sobote, čo nás 
pozýva k tomu, aby sme dobre nasledovali 
Pána Ježiša a boli vždy ochotní pomáhať. Ako 
Božia vševedúcnosť viedla reformátorov, tak 
i staviteľov kostola, v ktorom už 244 rokov 
môžu znieť chvály a ďakovanie nášmu trojje-
dinému Bohu. Vo vybratom texte počujeme 
varovanie Pána Ježiša pred pokrytectvom 
(kvasom) farizejov. Aj v čase reformácie bolo 
veľa pokrytectva nielen vo svete, ale, žiaľ, aj 

v cirkvi. Preto je stále aktuálne, aby sme aj 
ako jednotlivci skúmali svoje srdcia. Pán Je-
žiš nás motivuje byť otvorení a pravdiví, lebo 
pokrytectvo bude odhalené: ako v čase fari-
zejov, v čase reformácie i keď išli Sobotčania 
prosiť panovníčku Máriu Teréziu o povolenie 
na stavbu evanjelického kostola. Otvorenosť 
cirkvi je v Božom Synovi Pánovi Ježišovi, v Bo-
žom slove a v ponúkaných aj prisluhovaných 
sviatostiach. Vždy budú nepriatelia Božieho 
diela, ktorí škodia, avšak najhorší nepriateľ 
je satan, ktorý zamorduje (= zavraždí/zničí) 
naveky aj dušu. Na to poukázal aj veľký re-
formátor cirkvi Martin Luther a dal aj návod 
v piatich reformačných zásadách: - Jedine pís-
mo, Jedine Kristus, Jedine milosť, Jedine viera, 
Jedine Bohu sláva. Na ne cirkev i svet reago-
vali veľmi zlými spôsobmi a mnohými trápe-
niami, ale bolo to Božie povolanie Luthera 
pre reformovanie/nápravu cirkvi. Podobne 
aj v Spišskej Sobote mali evanjelici množstvo 
protivníkov aj neprajníkov, ale všetko pretr-
peli. A tu je priestor na zamyslenie sa ako je 
to s nami dnes? Nebuďme ustráchaní, majme 
príklad v Pánovi Ježišovi Kristovi, reformač-
ných otcoch, aj v staviteľoch tohto kostola. 
Ako sa Boh stará o vrabcov, tak aj o nás. Pán 
Ježiš od nás tiež žiada verejne vyznať, že On je 
Spasiteľ a Vykupiteľ a kto to verejne vyzná, má 
prisľúbenú odmenu večného života v Božom 
kráľovstve. Máme Lutherovo a Melanchtono-
vo Augsburské vyznanie, či Nicejske vyznanie, 
Všeobecné vyznanie viery, a iné. Preto, aj na-
priek protivenstvám, rozprávajme a svedč-
me o Pánovi Ježišovi, aby sme neminuli tento 
vzácny cieľ.

Nezabudnutí susedia
 Zuzana Valeková

Smutné 80. výročie prijatia tzv. Židovského 
kódexu sme si pripomenuli v našom kostole 
Svätej Trojice 9. septembra. Židovský kódex 

bola najrozsiahlejšia právna norma vojnové-
ho slovenského štátu, obsahujúca 270 pa-
ragrafov, v ktorých bola zhrnutá dovtedajšia 
protižidovská legislatíva. Bol to jeden z naj-
krutejších protižidovských zákonov v Európe. 
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Pripravil právny základ pre dehumanizáciu 
Židov a umožnenie transportov viac ako 70 
000 židovských spoluobčanov vtedajšieho 
slovenského štátu do koncentračných a vy-
hladzovacích táborov nacistickej Tretej ríše.

Z tohto dôvodu je 9. september vyhláse-
ný za Deň obetí holokaustu a rasového násilia. 
Pri tejto príležitosti sa v celej republike konala 
pietna spomienka pod názvom Nezabudnu-
tí susedia. V Poprade prišli do nášho kostola 
predstavitelia viacerých cirkví.

Obete holokaustu nemajú pomníky, 
na ktorých by boli napísané ich mená. Nacisti 
sa ich snažili zbaviť dôstojnosti aj tým, že ich 
označovali len číslami vytetovanými na pred-
laktí – pritom každá z obetí holokaustu mala 
svoje meno a svoj príbeh. Na spomienkovej 
tryzne – s určeným programom – sa verejne 
čítali ich mená z deportačných listov, čo boli 
gesto a spomienka, ktoré, aspoň takto sym-
bolicky, majú prinavrátiť dôstojnosť obetiam.

História však, našťastie, pozná aj ľudí, kto-
rých možno označiť za hrdinov bez zbrane. 
Ľudia s dobrým srdcom pomohli zachrániť 
mnohých Židov pred deportáciami do na-
cistických táborov smrti. Spravodlivý medzi 
národmi je ocenenie, každoročne udeľované 
osobám nežidovského pôvodu, ktoré prispeli 

k záchrane Židov pred holokaustom. Komisia 
pre rozpoznávanie spravodlivých, založená 
v roku 1963 pri pamätníku Jad va-šem v Je-
ruzaleme a vedená izraelským Najvyšším sú-
dom, udeľuje titul Spravodlivý medzi národmi 
tým, ktorí preukázateľne túto činnosť vyví-
jali. Používa pritom informácie od svedkov, 
z verejnej diskusie a z historického výskumu. 
Do dnešného dňa je známych asi 600 Spra-
vodlivých medzi národmi zo Slovenska. Toto 
číslo pomáhajúcich a zachraňujúcich zara-
ďuje Slovensko na prvé miesta v prepočte 
na počet obyvateľov.

Tieto tragické udalosti si musíme pripo-
mínať a s úctou spomínať na tých, ktorí boli 
v mene zvrátenej ideológie a fanatizmu za-
vraždení, aby sme tak predchádzali zlu, aké-
ho je schopný len človek. Veríme preto, že 
na smútočnej tryzne pri príležitosti Dňa obetí 
holokaustu a rasového násilia sa stretneme 
opäť o rok 9. septembra 2022.

Nech nám odkaz tohto momentu ostáva 
pevne v srdci aj v mysli, aby sme aj ďalším 
mohli pripomínať tieto zlé a smutné udalos-
ti preto, aby neboli zabudnuté veľké obete 
umučených, ale ani statočnosť a odvaha 
zachraňujúcich.

Zborový deň
 Zuzana Hybenová

Členky a členovia nášho zboru sa v sobotu 
11. septembra stretli na zborovom dni. Mal dve 
časti: dopoludnia v chráme a potom vo far-
skej záhrade. Pán nám požehnal prekrásne 
počasie. Tohtoročný deň mal tému Spomienka 
na začiatky a poohliadnutie sa za 20-timi rokmi 
činnosti Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ) 
nášho cirkevného zboru. V tejto súvislosti bola 
pozvaná predsedníčka SEŽ sestra farárka Eva 
Oslíková z Modry, ktorá mala prednášku Pas-
torálna služba v cirkevnom zbore.

Na úvod prítomných privítal brat zborový 
farár Michal Findra a zaznela modlitba a spev 
piesne z Evanjelického spevníka. Vedúca SEŽ 
i zborovej diakonie sestra Zuzana Hybenová 
potom zhodnotila činnosť žien v zbore, poďa-
kovala Pánu Bohu za pomoc počas 20 rokov, 
a súčasne prosila o pomoc a usmerňovanie 
do budúcnosti.

Činnosť SEŽ bola od začiatku zameraná 
na plnenie Božích prikázaní: Milovať budeš 
Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou 
a celou mysľou, a svojho blížneho ako seba 
samého. Preto sme sa orientovali na lepšie 
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poznanie a učenie sa od biblických žien Starej 
i Novej zmluvy, tiež od významných osobnos-
tí našej cirkvi, ako aj horlivých pracovníkov 
iných cirkevných zborov.

Druhé prikázanie – milovať svojho blížneho 
ako seba samého – sa prejavilo v činnosti zbo-
rovej diakonie formou návštevnej služby, po-
ďakovaním matkám na Deň matiek a v októbri 
stretnutím jubilantov nášho zboru. Dôležité 
je aj zapojenie do pomoci africkým krajinám 
cez Misiu na Níle. Apoštol Pavol v liste do Efezu 
2,10 píše: Sme stvorení v Kristovi Ježišovi na to, 
aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už 
vopred pripravil. Dôležité je pridŕžať sa Božieho 
slova pri každej činnosti a konať podľa neho, 
pretože služba je záležitosť lásky k Pánovi 
a k ľuďom. V modlitbe potom zaznela vďačnosť 
za žehnanie práci v cirkevnom zbore a prosba 
do ďalšieho obdobia o srdcia vnímavé na Boží 
hlas a ochotné k poslušnosti v službe iným.

V druhej časti sa potom sestra farárka Eva 
Oslíková venovala pastorálnej službe v rámci 
zborovej návštevnej služby. Pastorálnu služ-
bu už opisuje 23. žalm, ktorý začína slovami: 
Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedosta-
tok... V súčasnosti, v čase pandémie, je veľmi 
potrebné prinášať sestrám a bratom dobré 
správy aj riešiť strach ľudí a najlepší liek na to 

je láska. Biblické podobenstvo o stratenej ovci 
slúži tiež ako príklad nebáť sa nebezpečných 
situácií. Často počujeme otázky: Prečo sú ťažké 
situácie? Ako to, že Boh to dopustí? Aj Ježiš do-
stával také otázky. On mal záujem o každého 
človeka, najprv ho vypočul a potom konal. Aj 
návštevná služba je pre navštívených akoby 
kázeň Božieho slova, čím sa im pomáha rásť 
vo viere. Najskôr treba, tak ako Ježiš, vypočuť 
navštíveného, čo je ako by sme mu pomáhali 
niesť bremeno. Je to vzájomné, lebo my tiež 
nesieme svoje ťažkosti, veď v tomto čase potre-
bujeme byť povzbudení aj my. Pri stretnutí je 
dôležité, aby obidve strany vedeli čo potrebujú. 
Treba sa usilovať porozumieť inému človeku, 
ale snažiť sa, aby porozumel aj on nám. Vzá-
jomné porozumenie je veľmi dôležité.

Po prednáške sme sa z kostola presunuli 
do farskej záhrady na „presbyterský guláš“. Bol 
výborný aj tentoraz. Po celý čas vládla príjem-
ná atmosféra aj neskôr pri káve či koláčikoch. 
Vďaka patrí predovšetkým Pánovi za požehna-
ný deň a presbyterom za prípravu pohostenia. 
Vážime si aj ochotu sestry farárky Evy Oslíko-
vej, predsedníčky SEŽ ECAV, navštíviť náš zbor 
a poslúžiť nám. Prajeme jej, aby Pán Ježiš bol 
nápomocný a požehnával jej službu v našej 
cirkvi i na čele SEŽ.

Aby sa vo všetkom oslavoval Boh
 Zuzana Valeková

Modlitebné spoločenstvo (MoS) nášho 
zboru máva pravidelné stretnutia počas ce-
lého roka bez prerušenia. Od svojho vzniku 
v roku 2002 to tak bolo stále bez problémov, 
koronavírusová pandémia však túto trvalú 
pravidelnosť narušila a, v zmysle vládnych 
protipandemických opatrení, sme museli 
rešpektovať aj zákaz zhromažďovania. Veľmi 
sme sa tešili, keď sa opatrenia uvoľnili a vďačili 
sme Pánu Bohu za možnosť opäť sa stretá-
vať aj keď to nebolo celkom bez obmedzení.

Život sa zastaviť nedá a čas plynie aj na-
priek okolnostiam. Tak prišla aj milá udalosť, 
ktorej sme sa potešili na štvrtkovom stretnutí 
MoS 7. októbra a tá milá udalosť boli 90. naro-
deniny našej vzácnej sestry Lýdie Copušovej.

Lydka nadovšetko miluje Pána Boha, 
úprimne, často a rada sa s Ním rozpráva 
cez dar modlitby, preto je v našom modliteb-
nom spoločenstve od jeho vzniku. Vyznala: 
‚modlitebné spoločenstvo bola moja srdcová 
záležitosť, dôležitá súčasť môjho života viery 
a veľmi som sa tešila, keď som mohla prichá-
dzať na štvrtkové stretnutia pri spoločných 
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modlitbách, uvažovaní nad Božím slovom i pri 
krásnych piesňach z Evanjelického spevníka‘.

Keď ubudla sila, prichádza teraz na stretnu-
tia MoS zriedkavejšie, ale potešila nás svojou 
prítomnosťou niekoľko dní po dovŕšení vzác-
nych 90 rokov. Zablahoželali sme jej – aj brat 
farár M. Findra ako predstaviteľ cirkevného 
zboru a sestra Z. Hybenová za diakoniu – 
a poďakovali Pánovi za Lydkin príklad viery 
a odovzdanosti do Božích rúk, za jej život, 
ktorý žije tak, ‚aby sa vo všetkom oslavoval 
Boh pre Ježiša Krista, ktorý má slávu a moc 
na veky vekov‘ (1Pt 4,11).

Modlitba L. Copušovej: Oslavujem Tvoje mi-
losrdenstvo, môj Bože, že si ma neopustil po celý 
čas môjho života a ochraňoval až doposiaľ. Dal 
si mi všetko dobré čo mám na tele i na duši, ute-
šoval si ma v zármutkoch, bol si moja opora 
v protivenstvách. Kamkoľvek som sa obrátila, 
všade si išiel predo mnou so svojou milosťou 
a milosrdenstvom. Keď som bola vyčerpaná, 
pomohol si mi; keď som blúdila, napravil si ma 
na správnu cestu a pozdvihol; potešoval si ma 
v zármutku... Celým srdcom Ti vďačím za všetky 
dary i pomoc a prosím o milosť môcť Ťa navždy 
oslavovať a zvelebovať Tvoju lásku naveky v ne-
besiach. Amen.

Stretnutie jubilantov
 Zuzana Hybenová

V nedeľné popoludnie 24. ok-
tóbra sa v chráme Božom stretli 
tohtoroční jubilanti nášho zboru. 
Predsedníctvo zboru a zborová 
diakonia sa usilujú jubilantom 
takto prejaviť úctu a osobne za-
blahoželať k okrúhlym výročiam 
narodenia od 60 až po 96 rokov 
života.

Zborový farár Michal Findra na úvod 
všetkých privítal. Po modlitbe za požehna-
nie a spoločnej piesni, pokračovala liturgia 
sviatosti Večere Pánovej a jej prislúženie zú-
častneným. Brat farár mal príhovor na základe 
91. žalmu, že Boh je najvyšším ochrancom 
spravodlivých. Zazneli viaceré Božie zasľú-
benia pomoci a ochrany aj zasľúbenie: Kto 
v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni 
Všemohúceho ... toho nasýtim dlhým životom 
a ukážem mu svoje spasenie. Preto máme hor-
livo študovať Božie slovo a u Pána nachádzať 
pomoc a ochranu aj v tomto ťažkom čase 
pandémie, zasahujúcej celý svet.

Potom sa prihovorila sestra Zuzana Hybe-
nová za zborovú diakoniu. Poukázala na heslo 

roka 2021 – verš Božieho slova 
od evanjelistu Lukáša 6,36: Buďte 
milosrdní, ako je milosrdný aj váš 
Otec! Milosrdní sme vtedy, keď 
máme milé srdce a sme k sebe lás-
kaví. Toto chce od nás Pán Boh a to 
veľmi potrebujú aj ľudia, s ktorými 
žijeme a stretávame sa. Život s mi-
lým srdcom a láskou je radostnejší 
aj vtedy, keď nás už všeličo trápi 
a nedarí sa nám tak, ako by sme si 

želali. Prorok Izaiáš vyznáva (40,29): Ustatému 
dáva silu a bezvládnemu udeľuje moc v hojnos-
ti. Je to potešujúce, keď máme takúto pod-
poru. Siahajme často po Božom slove. Dob-
re tomu poslúžia aj brožúry Tesnou bránou, 
kde je duchovné čítanie na každý deň roka 
a jubilantom ju venuje cirkevný zbor. Výklad 
Božieho slova môžeme počuť každú nedeľu 
aj z kostolnej kazateľnice a teraz, počas proti-
pandemických opatrení, aj v on-line priestore 
na internete, či z rozhlasového i televízneho 
vysielania. Buďme vďační Pánu Bohu za tieto 
možnosti a využívajme ich! Jubilantka sestra 
Elena Bakurová vyslovila v modlitbe vďaku 
Pánu Bohu za všetkých jubilujúcich a poďa-
kovala aj za milé stretnutie jubilantov.
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Na záver zaznela prosba o ochranu všet-
kých pred nebezpečným vírusom aj prosba 
o pomoc od Pána pri zdolávaní všetkých ťaž-
kostí života so želaním: V pokojnom tichom 

žitia prúde ďalší rad rokov nech vám rastie 
a každý deň nech sviatkom bude, prinesie 
radosť, lásku, šťastie. Nech všetkým Pán Boh 
pomáha a žehná!

Zo stretnutia jubilantov
 Elena Bakurová v mene jubilantov

V nedeľu popoludní 24. októbra sme boli 
pozvaní na stretnutie jubilantov v našom 
kostole Svätej Trojice, ktoré tradične býva 
každý rok. Minulý rok nás zasiahla koronaví-
rusová pandémia, ktorej sme museli ustúpiť 
a stretnutie sa nemohlo uskutočniť.

Vďaka Bohu, že teraz sa situácia vyvinula 
tak, že tohto roku sme sa už mohli stretnúť. 
Na úvod stretnutia jubilanti pred oltárom 
prijímajú sviatosť Večere Pánovej, čomu 
predchádza spytovanie svedomia a úprimné 
pokánie srdca pred Pánom. Prítomných bolo 
asi 40 osôb.

Po Večeri Pánovej sme dostali darček, bro-
žúru s denným čítaním Tesnou bránou, aby 
sme sa duchovne povzbudili v každom dni 
budúceho roka. Verím, že sa tak stane a náj-
deme si ten čas, aby sme brali do rúk našu 
vzácnu knihu kníh Bibliu.

Poďakovaním nášmu láskavému a dob-
rotivému Bohu bolo ukončené toto, pre nás 
vzácne, stretnutie modlitbou: Drahý náš Otče 
nebeský, v mene Pána Ježiša Krista a Ducha 
Svätého sme sa zišli v tomto chráme, aby sme 
Ti vzdali vďaku a chválu za Tvoje dobrodenia 
a požehnanie. Len z Tvojej milosti a lásky sme sa 
dožili tohto veku – niekto 70, 80, 90 i viac rokov. 
Skláňame sa pred Tebou a vyjadrujeme Ti veľkú 
vďaku za tieto prežité roky. Nie každý má také 
šťastie a my si uvedomujeme, že je to veľký dar 
od Teba. Aj naďalej sa odovzdávame do Tvojej 
milosti. Odpusť nám naše previnenia a veď nás 
cestou, ktorá vedie ku spaseniu. Buď oslávený 
v našich životoch. Amen.

Ďakujeme vedeniu nášho zboru za po-
zvanie, aby sme spoločne mohli poďakovať 
nášmu Pánovi za to, že si ctíme jeden druhé-
ho a máme sa radi; lebo taká je, Pane, Tvoja 
vôľa.

Adventné sviece
 Z materiálov BTM

Na adventnom venci horeli štyri sviece. 
Bolo ticho, počuť bolo iba šepot sviec: Volám 
sa POKOJ. Chcela by som prebývať medzi ľuďmi, 
im však na mne nezáleží, ne-
hľadajú ma, nechcú. Jej svetlo 
slablo, až napokon zhaslo.

Druhá smutne vyznala: Ja 
sa volám VIERA. Túžim svietiť 
ľuďom na cestu životom, oni 
mnou však pohŕdajú, lebo 

som vraj zbytočná a nemoderná. Aj jej žiarivý 
plamienok zoslabol a zhasol.

Rozochveným hlasom sa pridala aj tretia 
svieca: Ja sa volám LÁSKA. Túžim bývať v ľud-
skom srdci, ale ľudia si ma nevšímajú, nechcú 

ma. Vravia, že vzťahy bez záväz-
kov sú lepšie, že si treba užívať. Jej 
svetlo sa zachvelo a tiež zhaslo.

Vtom vošlo do izby dieťa. 
Zbadalo zhasnuté sviece a zo-
smutnelo: Prečo nesvietite? Kto 
vás zhasol? Vtedy sa ozvala štvrtá 
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svieca: Neboj sa! Kým som tu ja, nič nie je stra-
tené. Som NÁDEJ. S mojou pomocou sa opäť 
rozhoria zhasnuté sviece!

Žalm 62,6: Len v Bohu utíši sa moja duša; 
lebo od Neho pochádza moja nádej.

Ponuka čítania z Biblie so zamysleniami
 Zuzana Hybenová

Každodenné čítanie brožúry Tesnou brá-
nou – s textami z Biblie a zamyslenia širokého 
okruhu autorov – sa v evanjelických rodinách 
už stalo samozrejmosťou.

Modlitebné spoločenstvo ECAV, prostred-
níctvom kežmarského vydavateľstva ViViT, 
preto pripravilo Tesnou bránou aj na rok 2022. 
Pre každý rok prináša aj heslo roka a pre bu-
dúci rok je to zasľúbenie Pána Ježiša Krista: 
Kto prichádza ku mne, toho neodoženiem (J 
6,34). Tieto slová sú veľmi vzácne aj vzhľa-
dom na pandémiu vo svete, keď v ľuďoch 

vo veľkej miere prevláda beznádej, strach 
a obavy o zdravie či život. Najlepší liek na to je 
prichádzať k Pánovi Ježišovi, ďakovať za dote-
rajšiu ochranu a utiekať sa k Nemu s prosbou 
o pomoc, lebo On je ten najlepší lekár.

Nechajme sa teda heslom roka 2022 nas-
merovať ku komu máme ísť a kto nás prijme 
aj s našimi problémami. Preto si zabezpečme 
publikáciu Tesnou bránou vo farskom úrade. 
Verím, že čítanie z Biblie, zamyslenie k vybra-
tému textu aj pripojené modlitby nás kaž-
dý deň potešia, usmernia a dajú odpovede 
na mnohé otázky.

Sto rokov ECAV – historické súvislosti
  Radoslav Hanus,  
vedúci katedry cirk. dejín EBF UK

V dejinách ECAV na Slovensku má osobitný 
význam Synoda v Trenčianskych Tepliciach, 
ktorá zasadala v januári a máji 1921. Konala 
sa v čase po páde monarchie a skončení Prvej 
svetovej vojny. Zaniklo Uhorsko, v rámci kto-
rého ECAV stáročia existovala. Po vyhlásení 
Martinskej deklarácie sa Slováci – na zákla-
de práva na sebaurčenie – prihlásili k životu 
vo zväzku s českým národom v Česko-Sloven-
skej republike.

Zánik Uhorska spôsobil v ECAV stav práv-
nej neistoty – na Slovensku nezostal ani jeden 
biskup, neexistovalo žiadne vedenie cirkvi, ani 
platná ústava či cirkevnoprávne predpisy.

Prvý významný krok k ustáleniu cirkevných 
pomerov ECAV na Slovensku sa konal 4. novem-
bra 1919 v Liptovskom Mikuláši. Zúčastnení sa 

museli dohodnúť, či v budúcnosti dôjde k zlú-
čeniu protestantských cirkví v ČSR alebo ECAV 
bude existovať ako samostatná evanjelická a. v. 
cirkev na Slovensku v rámci československého 
štátu. Jednomyseľne sa vyjadrili za samostat-
nosť cirkvi a odmietli akékoľvek organizačné či 
teologické unionistické snahy s inými protes-
tantskými cirkvami aj do budúcnosti.

Požiadali Vavra Šrobára, ministra pre správu 
Slovenska, aby zvolal oficiálnu poradu popred-
ných predstaviteľov existujúcich seniorátov 
z čias Uhorska ohľadne riešenia cirkevných po-
merov. Vavro Šrobár vymenoval 30-člennú gene-
rálnu radu, ktorá, podľa stanovených zásad, do-
časne riadila administratívu evanjelickej cirkvi a. 
v., a to pod vedením Dr. Milana Ivanku a Dr. Jura 
Janošku. Cirkev bola rozdelená do dvoch dištrik-
tov: administrátorom-biskupom západného sa 
stal Samuel Zoch a dozorcom M. Ivanka a pre 
východný sa stal administrátorom-biskupom 
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Jur Janoška a dozorcom Ján Ružiak. Obdobne 
boli zvolení administrátori-seniori jednotlivých 
seniorátov.

Jesenné zasadnutie generálnej rady v roku 
1919 prijalo ďalšie kroky pre zvolanie Synody 
ECAV na Slovensku a zriadilo osemčlenný výbor 
pre vypracovanie návrhu Ústavy ECAV. Generál-
na rada potom vypracovaný návrh prerokovala 
a rozhodla sa zvolať synodu do Trenčianskych 
Teplíc a Trenčína na 18 január 1921.

Zasadnutie synody sa začalo príhovorom 
zastupujúceho generálneho dozorcu a kázňou 
biskupa Jura Janošku. Potom nasledovali prího-
vory členov vlády, župy a hostí.

Priebeh synody bol ovplyvnený množstvom 
problémov z rozmedzia rokov 1919 – 1921. 
Okrem udržania jednoty evanjelickej cirkvi 
na danom území, nemeckí a maďarskí veria-
ci mali problém uznať stav novej povojnovej 
reality po rozpade Uhorska a ich ochota začle-
niť sa do zväzku novovznikajúcej ECAV bola 
v úvodných rokoch minimálna. Ďalší problém 
bola otázka vzťahu cirkvi a štátu v povojnovej 
republike. Problémy sa vynárali v oblasti škol-
stva, keď sa cirkev – okrem dvoch gymnázií 
v Kežmarku a Prešove – musela vzdať všetkých 
stredných škôl v prospech štátu (s výnimkou ľu-
dových). Výchova budúcich novokňazov nebola 
ani zďaleka vyriešená. Rozvoju vnútromisijnej 
a sociálnej práce, ktorú cirkev začala organizo-
vať po synode, nebolo bránené.

Význam synody v Trenčianskych Tepliciach 

bol v tom, že, predovšetkým ako prvá, po roz-
pade monarchie prijala cirkevnú Ústavu sloven-
ských evanjelikov a. v. v ich novodobej histórii. 
Tá sa stala, na najbližších mnoho rokov, jej zák-
ladným právnym a právno- teologickým doku-
mentom v ČSR. Dôležitá bola aj prijatá zásada 
cirkevnej autonómie. Znamená to, že cirkev – 
v rámci platných zákonov republiky – má prá-
vo slobodne riadiť a upravovať svoje vnútorné 
právne a teologické záležitosti. Cirkev bola ria-
dená podľa synodálno-presbyteriálnych zásad, 
teda vo všetkých stupňoch cirkevnej správy 
rozhodovali presbyterstvá a konventy, riadené 
zásadou tzv. dvojitého predsedníctva (zborový 
farár – zborový dozorca; senior – seniorátny do-
zorca; dištriktuálny biskup – dištriktuálny dozor-
ca; generálna cirkev: starší biskup – generálny 
dozorca).

Rozhodli, že starší biskup, z dvoch zvole-
ných dištriktuálnych biskupov, bude zastávať 
úrad a postavenie generálneho biskupa (prvý 
generálny biskup bol Jur Janoška). Do funkcie 
generálneho dozorcu bol zvolený Ján Vanovič.

Inštalácia predsedníctiev dištriktov a gene-
rálnej cirkvi, po ustanovujúcej Synode v Tren-
čianskych Tepliciach, zavŕšila proces konštitu-
ovania a konsolidácie ECAV v jej novodobej 
histórii v rámci ČSR.

Poznámka: Pri príležitosti stého výročia prija-
tia Ústavy ECAV sa 4. júla v Trenčíne konali sláv-
nostné služby Božie, ktoré naživo prenášala aj 
RTVS.

Z akého dôvodu bola pre kresťanov sobota  
NAHRADENÁ NEDEĽOU?

 Zdroj: internet

Organizácia týždňa vyučovania v školách, or-
ganizácia času práce v úradoch a v podnikoch 
má vplyv na naše chápanie nedele ako jedné-
ho z dvoch dní odpočinku. Ako jedného dňa 
víkendu po týždni práce. Vo vedomí súčasného 

kresťana sa stráca mimoriadnosť a dôležitosť 
Pánovho dňa – nedele a jej prvotný zmysel.

Pre mnohých z nás – pre voľnú sobotu, keď 
nechodíme do práce a pre rozšírený zvyk prežiť 
víkend len turisticky a oddychovo – je cudzia 
otázka: Prečo je pre kresťanov nedeľa dôležitejšia 
než sobota – židovský deň sabat? Prečo kresťania 
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už neoslavujú sobotu – ktorá je, podľa Biblie po-
sledný deň týždňa – ale oslavujú nedeľu, podľa 
Biblie prvý deň týždňa – a pritom neporušujú 
Boží príkaz z tretieho prikázania Dekalógu?

Odpoveď na túto otázku sa dotýka najdôle-
žitejšej pravdy kresťanskej viery – a to udalosti 
zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

Majster z Nazareta pripravil premenu menta-
lity svojich učeníkov skrze svoj vzťah k sobote, 
skrze svoje konanie a uzdravovanie v sobotu 
a tvrdením, že ako Boh je Pánom sabatu (po-
rov. Mk 2,27-28). Udalosť, ktorá bola vrchol Jeho 
misie a prítomnosti na zemi – Jeho zmŕtvych-
vstanie – sa uskutočnilo v prvý deň po sobote 
(porov. Mt 28,1; Mk 16,2; L 24,1; J 20,1). Ježiš sa 
zjavoval učeníkom ôsmy deň po sobote (J 20,26). 
Toto bola natoľko dôležitá udalosť, že kresťa-
nia od počiatku vnímali, pestovali a uctievali 
tento radostný deň ako znak ich totožnosti, ich 
vzťahu so Zmŕtvychvstalým, ktorý zmenil osud 
sveta. Priniesol mu novú nádej. Ten prvý alebo 
ôsmy deň po sobote pripomína kresťanom nové 
stvorenie. Svet sa postupne vzďaľoval od svoj-
ho Stvoriteľa skrze hriech a smeroval do zatra-
tenia. Udalosťou zmŕtvychvstania, víťazstvom 
nad smrťou v ten prvý deň (po sobote), Ježiš za-
čal nové stvorenie, ktoré je oslobodené od smrti 
a premenené.

Kristov prechod zo smrti do života, to je Jeho 

Pascha. Živá pamäť o nej v každom týždni a jej 
oslava práve v prvý deň týždňa (teda v nedeľu), 
napĺňa duchovnú pravdu židovskej soboty, lebo 
predpovedá prechod ľudí spolu so zmŕtvych-
vstalým Kristom do večného odpočinku v Bohu.

Nový Pánov deň, ktorý pre kresťanov nahradil 
sobotu, prevzal morálne záväzky Starej zmluvy, 
vpísané do srdca človeka; záväzok, aby vonkaj-
ším spôsobom vzdával úctu Bohu- Stvoriteľovi 
sveta a Vykupiteľovi jeho ľudu, ktorý vo zmŕt-
vychvstalom Ježišovi všetko obnovil. 

Je pre mňa nedeľa najdôležitejší deň v týžd-
ni, ktorý posilňuje moju kresťanskú identitu, 
moju vieru a nádej?

Snažím sa posilňovať vzťah so zmŕtvychvsta-
lým Pánom, keď sa s Ním stretávam a uctievam 
v Pánov deň?

Zapamätajme si: Pre kresťanov bola sobota 
nahradená nedeľou, lebo nedeľa je deň zmŕtvych-
vstania Krista. Je ako prvý deň týždňa. Nedeľa 
nám pripomína prvé stvorenie; nedeľa je ako 
ôsmy deň, ktorý nasleduje po sobote, zname-
ná nové stvorenie, ktoré sa začalo Kristovým 
zmŕtvychvstaním. Takýmto spôsobom sa tento 
deň stal prvým zo všetkých dní; prvým zo všetkých 
sviatkov – dňom Pána – skrze Paschu Krista. Ne-
deľa napĺňa duchovnú pravdu židovskej soboty 
a predpovedá večný odpočinok človeka v Bohu.

Nádej pre zajtrajšok
 Zuzana Hybenová

Útla knižočka s týmto názvom upútala moju 
pozornosť, pretože všetci túžime po nádeji 
na každý deň. Napísal ju Mark Finley a začína 
ju zistením, že posledných 50 rokov cestoval 
po svete a miliónom poslucháčov zvestoval 
pravdy Božieho slova. Poznal, že ľudia sa stále viac 
zaujímajú o budúcnosť, ale skôr sa jej boja. Majú 
strach aký bude svet v ktorom vyrastajú ich deti.

Kapitoly tejto knihy sú plné posolstva o náde-
ji. Stretneme sa v nej s Bohom, ktorý nás miluje 

viac, než si dokážeme predstaviť a má so živo-
tom každého z nás neuveriteľný plán.

Kniha má osem kapitol a každá je zaujíma-
vá. V tej prvej hovorí o novej nádeji. Keď sa v r. 
1991rozpadol Sovietsky zväz, pozvali ho, aby 
mal v moskovskom Kremli sériu biblických 
prednášok. Každý večer prišli tisíce Rusov, ktorí 
hľadali zmysel života. Biblické pravdy ožili. V ich 
srdci sa zrodila nová nádej a pokoj.

Večer čo večer kázal publiku v preplnenej po-
sluchárni Plechanovovej univerzity v Moskve, 
v spomínanej prestížnej kremeľskej sále 
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a tiež na moskovskom olympijskom štadióne.
Prednášky vysielali každý deň aj ruské médiá 

a vďaka tomu ho pozvali na stretnutie so skupi-
nou ruských vedcov v jednom uzavretom meste 
Sovietskeho zväzu, ktoré malo asi 25-tisíc obyva-
teľov. Bez špeciálneho povolenia nemohli vstú-
piť do oblasti ani ruskí občania. V 50-tych ro-
koch minulého storočia, za Nikitu Chruščova, sa 
mesto stalo centrom vedeckých experimentov, 
ktorých výsledky mali byť, v prípade potreby, 
použité v biologickej a chemickej vojne. Vedeckí 
géniovia národa tam pracovali v laboratóriách 
a riadili biologické experimenty.

S vedcami a ich rodinami strávil tri večery 
a prednášal o vierohodnosti Biblie, o božstve 
Ježiša Krista a o tom, či je nádej do budúc-
nosti. Prekvapivo, kultúrne centrum, v ktorom 
prednášal, bolo nabité do posledného miesta. 
Tlačilo sa tam vyše tisíc vedcov aj s rodinami. 
Prvé dva večery vedci počúvali, kládli logické 
otázky a reagovali pozitívne. Pri záverečnej téme 
chceli vedieť, či v nukleárnom svete – kde hrozí, 
že ľudia zničia život na planéte Zem – existuje 
ešte nejaká nádej. Zaujímali sa ako sa dá hľadieť 
do budúcnosti s istotou a dôverou. Prinesie nám 
budúcnosť nový svet alebo nás čaká svetová 
katastrofa?

Ruskí vedci túžili po nádeji. Potrebovali ju 
viac, než čokoľvek iné – a Biblia je plná nádeje. 
Apoštol Pavol je predovšetkým apoštol náde-
je. Veriacim do Ríma napísal (R 15,4): Nech vás 
Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom 
vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Du-
cha Svätého.

Celé dejiny spejú k veľkolepému vyvrcho-
leniu, ktorým bude príchod nášho Pána Ježiša 

Krista. Všetko sa začalo stvorením sveta a vyvr-
cholením stvorenia je návrat nášho Pána ktorý 
stvorí nové nebo a novú zem. Ježišov druhý 
príchod je riešenie osamelosti, nízkej sebaúcty, 
zúfalstva, beznádeje a všetkého, čo vyvoláva 
v srdci pocit prázdnoty. Hlboko v každom člo-
veku je túžba milovať a byť milovaný. Máme 
vrodenú túžbu po spoločenstve. Neboli sme 
stvorení pre samotu, pre život bez Boha. Iba Boh 
môže vyplniť prázdnotu života. Definitívnym 
riešením osamelosti a úzkosti duše je príchod 
Ježiša Krista. Potom zostaneme navždy v Božej 
prítomnosti.

V ďalšej kapitole nám autor ponúka tri tajom-
stvá ako získať trvalý pokoj: 1. Nikdy nestrácajte 
nádej, že Ježiš sa vráti. Jeho sľub je istý. 2. Nikdy 
nestrácajte nádej, že Ježiš nám je k dispozícii 
v každej chvíli. Prostredníctvom modlitby nás 
vedie a ukazuje smer. Sľubuje, že počuje naše 
modlitby a prosby a splní ich, aby bolo jeho 
meno oslávené. 3. Nikdy nestrácajte nádej, 
pretože Ježiš nás nikdy neopustí. Nie sme siro-
ty bez otca. Ježiš sľubuje, že prostredníctvom 
Ducha Svätého bude vždy s nami. Hovorí: Ne-
nechám vás ako siroty, prídem k vám (J 14,18).

Mark Finley hovorí: Boh otvára dvere 
pre zvestovanie evanjelia celému svetu. Ke-
dysi neprístupné národy sa zázračne otvárajú. 
Prostredníctvom internetu, satelitného rádia, 
televízie a mnohých ďalších prostriedkov Boh 
oslovuje ľudí biblickou pravdou. Každý človek 
musí urobiť svoje rozhodnutie pre Krista alebo 
proti Kristovi. Modlime sa, aby iskry oživenia 
zapálili v každom srdci oheň, ktorý bude žiariť 
jasným plameňom na Božiu slávu.

Paralympionik Dávid IVAN
 Zdroj: internet

V našom cirkevnom zbore máme mladé-
ho talentovaného športovca-paralympioni-
ka Dávida Ivana, ktorý sa venuje lukostreľbe. 

Celosvetovo rozšírená koronavírusová pan-
démia zabránila konaniu olympijských – a po 
nich i paralympijských – hier v roku 2020, ale 
uskutočnili sa oneskorene v lete toho roku 
v japonskom Tokiu.
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Na ne sa cez viacero sú-
ťaží, domácich i zahranič-
ných, kvalifikoval aj Dávid 
a tak reprezentoval našu 
vlasť. Nebolo to jednodu-
ché, ale Dávid sa nevzdal. 
„Ja som veľký optimista 
a bol by som veľmi rád, ak by to vyšlo. Jediné 
čo môžem urobiť, je čo najlepšie sa na súťaž 
pripraviť,“ povedal študent prvého ročníka 
na fakulte informatiky v Žiline. „Strieľam nie-
len doma ale aj v Žiline, v tamojšom klube 
LK Reflex na súkromnej strelnici – ak treba aj 
každý deň,“ vraví.

Aj tréner našich paralukostrelcov Vladimír 
Majerčák je z jeho progresu v posledných 
rokoch nadšený. Užitočná je aj spolupráca 
s mentálnym koučom Adamom Truhlárom. 
„Spolupracujeme len krátko, ale cítim, ako sa 
to zlepšuje,“ pochvaľuje si náš reprezentant. 
Paralukostreľbe sa mladý Popradčan, ktorý sa 
– tak ako jeho o päť rokov mladší brat Denis 
– narodil s vrodenou chybou na pravej nohe 
(obom v nej chýba kosť zvaná ihlica), venuje 
od základnej školy. „Ukázal mi ju tréner Ivan 
Šimo a chytilo ma to. Strieľam aj so zdravými,“ 
povedal Dávid. Mimochodom, v kadetskej ka-
tegórii už v rovnakom športe strieľa aj jeho 

15-ročný brat Denis. Možno 
sa raz dočkáme okamihu, 
keď nás na paralympiáde 
budú reprezentovať obaja. 
Mladík, ktorý sa rád prehá-
ňa na autách, chcel kedysi 
robiť hokejbal. S jeho hen-

dikepom však nemal šancu uspieť a tak svo-
ju pozornosť obrátil k paralukostreľbe. „Ruky 
mám v poriadku,“ vraví.

Dávid Ivan skončil svoje účinkovanie 
na paralympijských hrách 2020 v osemfinále 
3. septembra 2021. Najprv zdolal v šestnásťfi-
nále S‘-ťün Wanga z Číny 6:2, no potom pod-
ľahol Rusovi Kirillovi Smirnovovi 0:6. „Čo už. 
Je to moja prvá paralympiáda. Bude ďalšia, 
skúsim sa pripraviť lepšie,“ zhodnotil Dávid 
svoju paralympijskú premiéru. „Na tunajšiu 
atmosféru však nezabudnem. Bola úplne 
iná ako na zvyšných pretekoch. Som rád, 
že som ju mohol po prvý raz zažiť.“

Redakcia, v mene nášho cirkevného 
zboru, považuje účasť mladého brata Dá-
vida Ivana za úspech, dobrú reprezentáciu 
Slovenska a budeme naňho myslieť aj v na-
šich modlitbách, aby mu Pán žehnal aj na-
ďalej – a rovnako aj jeho bratovi Denisovi.

Nehľaďme na viditeľné, ale na neviditeľné
 Dobrá sejba

Preto neochabujme, ale aj keď náš von-
kajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje 
zo dňa na deň. ... keď nehľadíme na viditeľné, 
ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, 
ale neviditeľné je večné (2Kor 4,16,18).

Jedna kresťanka rozpráva: Moje telo mi 
hovorí, že som zostarla. Už takmer nemôžem 
čítať; k tomu zle počujem a pri rozhovoroch 
v skupine sa cítim izolovaná. Aj moja pamäť 
ma zrádza. A viem, že tento vývoj je nezvrat-
ný. Už nikdy nebudem mať tie schopnosti, 

ktoré som mala vo svojej mladosti!
Čo mám robiť? S nariekaním sa obzerať 

za minulosťou? Alebo odovzdane prijímať 
svoj osud? Alebo si zúfať? Nie, nič z toho! Som 
kresťanka. Preto prosím Boha, aby mi – aj keď 
sa moje prirodzené schopnosti zmenšujú – 
zároveň daroval bohatší vzťah k Nemu a väč-
šiu dôveru k Nemu.

Prosím Boha, aby mi dával lepšie spozná-
vať skutočnosti viery a aby mi skrze vieru dá-
val vidieť to, čo prirodzené oči ešte nemôžu 
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vidieť: že raz budem pri Kristovi, v ‚dome 
Otca‘.

Tiež prosím Boha, aby ma v mojom ve-
čere života sýtil dobrými vecami a aby som 
vo všetkých situáciách poznávala Jeho dob-
rotivú ruku. A prosím Ho, aby v mojom srdci 

udržiaval vďačnú spomienku na dielo vykú-
penia Pána Ježiša, a tiež vďačnú spomienku 
na všetku starostlivosť a každú pomoc v mo-
jom živote.

Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bez-
vládneho (Iz 40,29).

Podstata diela slovenského barda  
P. O. HVIEZDOSLAVA  

vychádza zo základných filozofických otázok  
‚kto som, odkiaľ prichádzam a kam smerujem‘.

 Autor: www.TASR

Dielo Pavla Országha Hviezdo-
slava je originálne v tom, ako maj-
strovsky vedel uchopiť témy, kto-
ré nepodliehajú času. Myslí si to 
slovenský herec a recitátor Štefan 
Bučko. Ako povedal, jedinečnosť 
Hviezdoslavovho jazyka spočíva 
najmä v jeho neopakovateľnom myš-
lienkovom procese. Slovensko si 100. 
výročie úmrtia Hviezdoslava pripomenulo 
v pondelok 8. novembra.

Podstata diela slovenského barda, podľa 
Bučka, vychádza zo základných filozofických 
otázok ‚kto som, odkiaľ prichádzam a kam sme-
rujem‘. Tie otázky sú univerzálne, ale ich spracova-
nie zasiahne prijímateľa len vtedy, keď je vyjadrené 
osobne. Osobný čin si žiada aj morálne hodnote-
nie. A to, samozrejme, Hviezdoslav veľmi dobre 
vedel. Jeho lyrika je napospol osobná. Aj vtedy, keď 
je hodnotiaca, povedal Štefan Bučko.

Hviezdoslav, podľa jeho slov, zaujíma po-
stoj k vojne, k slobode, k spokojnosti človeka 
cez subjektívnu optiku. V svätom zápale by chcel 
byť trebárs víchrom, morom, sopkou, tento mo-
tív rozvíja do bravúrnych monológov, v ktorých 
všetko zlé chce v tom zápale zničiť, ale, v ktorých 

zároveň priznáva i svoju bezmocnosť a na-
pokon, jeho jazykom povedané – hor-

kosť duše v slzách vylieva. Tento po-
stoj nevidíme len vo veľkých lyrických 
výlevoch vo voľnejšom veršovom 
spracovaní, ale aj v prísne viazanej 
sonetovej forme. A tam sa mi zdá pa-
radoxne najslobodnejší,“ tvrdí jeden 

z recitátorov jeho diel.
Za aktuálnu považuje aj Hviezdo-

slavovu epiku, ktorá čerpá z biblických 
zdrojov, prípadne zo slovenských reálií, 

a to v podobe troch zemianskych eposov, v kto-
rých autenticky odhaľuje národnú náturu v is-
tých konfliktných situáciách. Dielo Hájnikova 
žena, je podľa Bučka ‚dobrá detektívka‘.

Čo sa týka Hviezdoslavovho jazyka, Bučko 
poukázal na to, že sa v ňom často vyskytuje tzv. 
inverzia, čiže prevrátený slovosled, neologizmy, 
vsuvky, ale napríklad aj skracovanie slov. Keď ho 
rozšifrujete, tak je neuveriteľne vďačný na pred-
nes, lebo krivka jeho básnického myslenia i jeho 
postáv je psychologicky veľmi bohatá, jedinečná 
a veľmi vďačná na interpretáciu. Ťažko sa dostá-
vate do jeho myslenia, ale keď už ste v ňom, tak si 
ten pocit vychutnávate a užívate. Ako surfer, keď 
chytí na oceáne dobrú vlnu, povedal.

Bučko vidí význam v recitačnej prehliadke 
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Hviezdoslavov Kubín. Hoci ide o autorsky otvo-
renú súťaž, predsa na nej znejú aj Hviezdosla-
vove verše. Tie, podľa Bučka, vždy provokovali 
mladšiu generáciu, aby jeho poetiku spracú-
vala inovatívne, súčasne a hľadala nový výraz 
pre jeho diela. Myslí si, že ju oslovujú svojou 
aktuálnou výpovednou hodnotou. Dodal, že 
práve tá fascinuje aj jeho samotného.

Poznámka: Slávnostné služby Božie z Dol-
ného Kubína pri príležitosti 100. výročia úmrtia 
Pavla Országha Hviezdoslava vysielala RTVS 
v nedeľu o 10:00 h na Dvojke. Kazateľ, brat 
zborový farár Rastislav Stanček, zdôraznil, že 
Hviezdoslav, tento velikán Slovákov, bol ne-
ochvejne a hlboko v Boha veriaci človek, ktorý 
nedeľu čo nedeľu prichádzal na služby Božie... 
a lavica, v ktorej sedával, je označená tabuľkou 
na jeho pamiatku. Vďaka Bohu za veľké obdaro-
vanie, ktoré dostal náš národ v osobnosti Pavla 
Országha Hviezdoslava.

Advent
 Pavol Országh Hviezdoslav (1891)

Príď, doba spásy! Čakáme ťa zdávna,
jak otcovia ťa verne čakali,
ba praotcovia ešte žiadali
ťa, dúfajúci, že sa zjavíš slávna:

i rozptýliš noc, v svetle neúnavná,
noc rabskej skrýše, hrobnej povaly,
odvalíš kameň ťarchy nemalý,
i z pŕs im skydne mura preohavná;

no nedočkali sa ťa — navzdor tomu,
že kajali sa horko, postili,
potili krvou, rvali šat si, vlasy:
zmučení skleslí… Ó, z ich strastí domu
vychádzajúcim na ich mohyly
lkať, aspoň tým už blesni, doba spásy!

Príď, doba spásy! čakáme ťa zbožne
— ich biedni vnuci — s citom zjatreným,
čakáme s hladným duše dychtením,
čakáme v túžbach, jak len čakať možné!

Vrah-diabol zajal postať: než ju zožne,
ty prervi zhubu božským zmarením,
z rúk vyraz mu srp, skudli v sen a dym
úmysly vzteku, snahy cudzoložné;

jak hada potri bohatiera pätou,
jak chrobač rozšliap paríp kopytom,
jak saní zráňaj vypínavé hlavy:
nech pred tvojou sa skruší mocou svätou,
zvie: čo naň stupil tvojím úsvitom,
on sloboditeľ ujarmených pravý!…

Príď, doba spásy! čakáme ťa súrne,
voláme, rumeň prudký na líci
a v rukách fakle, ako strážnici,
v tmu čiernu nimi zasvecujúc z túrne;

príď, ticho-tíško rozhrň nebo chmúrne,
káž blahozvesťou zaplať dennici —
ba strhaj razom v divej víchrici
rmut všetok… obzor prečisť búro-búrne!

Brud zmy tvoj prúd, lož vypuď tvoja metla…
Dosť trpela si zlobe, potupe,
dosť zhovievala rohatému bludu;
zleť žiarou, zapáľ vozduch plný svetla
v znak: v pohanenej slávy chalupe
že prišla na svet pravda môjho ľudu!

Príď… Aj ver‘ príde ona, požehnaná
spasenia doba! Prudko priletí,
prv, než sa nazdá rákoš v podsvetí,
než vzkypí mu z úst nová kliatba, hana.

Ó, netrať mysle, nerúť do zúfania
sa, kŕdle verných! Viď, rán zánety
ti vlastných planú, planú v ústrety
– sťa zore – zorám velikého rána!

Závora pukne brány u východu,
z nej vlnot šľahne jasný, bohatý
a oblečie svet do novoty žitia…
Až prikryje Boh tedy, pozve k hodu:
bedlite, proste, pejúc roráty:
nech rosí z nebies milosť úrečitá!
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September
PAVLIKOVSKÁ Mária
MIKULČÍKOVÁ Magda
HORVAYOVÁ Anna
LUKÁČOVÁ Mária
TOMKO Pavel, Ing.

Október
KOVÁČOVÁ Gabriela
COPUŠOVÁ Lýdia
GREGA Ján
LAMPEROVÁ Eva
HOMA Andrej
NITSCHOVÁ Miroslava
BIELENÝ Ján
BALOG Andrej
MLYNÁR Ladislav
GABORČÍKOVÁ Renáta
KOHÚTOVÁ Soňa
BARILLOVÁ Zuzana
ULIČNÝ Ján
NOVÝSEDLÁKOVÁ Anna
MARŠALKOVÁ Gusta
LIŠTIAKOVÁ Stanislava
ILAVSKÝ Branislav, Ing.

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 602 902). 

Jazyková úprava: Mgr. Zuzana Valeková 
Spolupráca: Ing. Zuzana Hybenová, Alena Chlebovcová.

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

November
BIELČÍKOVÁ Mária
BARTKOVÁ Mária
PERUNKOVÁ Anna
ANDRAŠÍKOVÁ Katarína
ČIČMANOVÁ Eva
GAJAN Ľubomír

December
BOHMER Ján, Ing.
GAJ Michal, Ing.
PASTUCHOVÁ Anna
KŇAZOVICKÁ Jana, Ing.
PASTRŇÁK Pavel

(Redakcia sa ospravedlňuje septembrovým 
a októbrovým jubilantom za oneskorené uve-
rejnenie, ktoré malo byť v predchádzajúcom 
Zborovom liste.)

Vypísané z matrík za mesiace  
september – október

Sviatosť Svätého krstu prijali: Dominika 
Šulajová, Júlia Gallo, Liana Anna Čistá, Zara 
Mrázová
Manželstvo uzavreli: Lukáš Benko a Katarína 
Gavalierová, Slavomír Uhlár a Michaela Kop-
ková, Tomáš Šerfel a Simona Brejková
Do večnosti nás v nádeji vzkriesenia 
predišli: Tibor Gallo (77), Marta Chomová 
(67), Etela Cviková (77)

Blahoželáme jubilantom
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Zborový deň 11. 9. 2021

Stretnutie jubilantov 24. 10. 2021



20

Z b o r o v ý  l i s t

Prípadné zmeny oproti tomuto rozpisu (v dôsledku pandémie)  
sledujte na web stránke www.ecavpp.sk, kde nájdete  

aj záznamy zo služieb Božích (cca o 6 hodín po ich konaní).

Podľa nariadení vlády Slovenskej republiky dodržujeme tieto opatrenia:

nosíme rúško dezinfikujeme si ruky vetráme miestnosti

November
2. UTO 17:30 Pamiatka zosnulých Poprad, kostol
4. ŠTV 17:30 Biblická hodina Poprad, kostol

7. NED
09:00 23. nedeľa po Svätej Trojici Poprad, kostol
10:30 23. nedeľa po Svätej Trojici Stráže, kostol

11. ŠTV 17:30 Biblická hodina Poprad, kostol

14. NED
09:00 24. nedeľa po Svätej Trojici, (predposledná nedeľa cirk. roka)

Poprad, kostol
10:00 Sviatosť Večere Pánovej

18. ŠTV 17:30 Biblická hodina Poprad, kostol

21. NED
09:00 25. nedeľa po Svätej Trojici (Nedeľa večnosti, posled. v cirk. roku) Poprad, kostol
10:30 25. nedeľa po Svätej Trojici, Pamiatka posvätenia chrámu, VP Stráže, kostol

25. ŠTV 17:30 Biblická hodina Poprad, kostol

28. NED
09:00 Prvá adventná nedeľa (začiatok cirk. roka) Poprad, kostol
10:30 Prvá adventná nedeľa, služby Božie s Večerou Pánovou Spišská Sobota, kostol

December
2. ŠTV 17:30 Adventné večerné služby Božie Poprad, kostol

5. NED
09:00 Druhá adventná nedeľa Poprad, kostol
10:30 Druhá adventná nedeľa, služby Božie s Večerou Pánovou Stráže, kostol

9. ŠTV 17:30 Adventné večerné služby Božie Poprad, kostol

12. NED
09:00 Tretia adventná nedeľa

Poprad, kostol
10:00 Sviatosť Večere Pánovej

16. ŠTV 17:30 Adventné večerné služby Božie s Večerou Pánovou Poprad, kostol

19. NED
09:00 Štvrtá adventná nedeľa

Poprad, kostol
10:00 Sviatosť Večere Pánovej

23. ŠTV 17:30 Adventné večerné služby Božie s Večerou Pánovou Poprad, kostol

24. PIA
15:30 Štedrovečerné služby Božie Spišská Sobota, kostol
17:00 Štedrovečerné služby Božie Poprad, kostol

25. SOB
09:00 Prvá slávnosť vianočná Poprad, kostol
10:30 Prvá slávnosť vianočná Stráže, kostol

26. NED
09:00 Druhá slávnosť vianočná Poprad, kostol
10:30 Druhá slávnosť vianočná Spišská Sobota, kostol

31. PIA
16:00 Závierka občianskeho roka Spišská Sobota, kostol
17:30 Závierka občianskeho roka Poprad, kostol

Január

1. SOB
09:00 Nový rok, Obrezanie Krista Pána Poprad, kostol
10:30 Nový rok, Obrezanie Krista Pána Stráže, kostol

2. NED
09:00 Nedeľa po Novom roku Poprad, kostol
10:30 Nedeľa po Novom roku Stráže, kostol

6. Št 09:00 Zjavenie Krista Pána mudrcom Poprad, kostol

Rozpis služieb Božích 
a ďalších cirkevno-zborových aktivít


