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Byť bližšie k nášmu 
SPASITEĽOVI

 (Žalm 61,2-5)

Počuj, ó Bože, moje kvílenie, pozoruj moju modlitbu. K Tebe volám od konca 
zeme v skľúčenosti srdca; vyveď ma na skalu, ktorá je pre mňa privysoká. 

Lebo si mojím útočiskom, si pevnou vežou pred nepriateľom. V Tvojom stane 
chcem byť hosťom naveky, utiekať sa do skrýše Tvojich krídel.

Od určitého dňa vo februári zle spávam, 
 a iste každý vie, od ktorého dňa. Bu-

dím sa, trápim sa nad situáciou mojich pria-
teľov na Ukrajine, rozmýšľam ako by mohla tá 
vojna skončiť a aj či my ostaneme v bezpečí. 
Hoci sú to len úvahy, som veľmi rozrušený 
a nemôžem opäť zaspať. Potom 
sa začnem modliť, prosiť Pána 
Ježiša o zmilovanie, dávať trá-
penie na Ukrajine do Jeho 
rúk, ďakovať, že máme u nás 
doma mier. Pán Ježiš je lás-
kavý, daruje mojej duši pokoj 
a potom môžem zaspať.

Pred veľkonočnými sviatka-
mi máme obdobie pôstu, keď 
sme pozvaní viac sa pokoriť 
a byť ešte bližšie k nášmu Spasi-
teľovi – Pánovi Ježišovi Kristovi. 

Sme pozvaní vzdialiť sa od bežných svetských 
radovánok a byť viac v spoločenstve cirkvi. 
Nepremeškajme príležitosti prísť na služby 
Božie. Teraz už nemáme žiadne vážne pre-
kážky ohľadom protipandemických opatrení. 
Príďme aj na večerné služby Božie vo štvrtok. 
Tiež môžeme zmeniť zaužívané denné zvyky. 
Namiesto podvečerného sledovania televí-
zie, čítajme Bibliu alebo kresťanskú literatúru, 
rozjímajme a modlime sa. Môžeme tak urobiť 
sami alebo, ešte lepšie, spolu s blízkymi v ro-

dine. V našej zborovej knižnici je mnoho 
dobrého čítania, ktoré na tento účel 

vhodne poslúži.
Ak sa, podobne ako ja, trápite 

pre situáciu, ktorá je okolo nás 
(možno pre vojnu na Ukraji-
ne, nenávisť v spoločnosti, 
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trápenie v rodine, či iné), poslúchnime slová 
žalmu uvedené na začiatku tohto úvodníka. 
Volajme, kvíľme k Hospodinovi. Dovolávajme 
sa Božej pozornosti v skľúčenosti našich sŕdc. 
Pán Ježiš o nás vie, On nás nenechá len tak, 
ale chce nás potešiť, pozdvihnúť, upevniť, 
darovať nám uistenie o svojej láske k nám. 
Pán Boh má moc byť pre veriaceho útočisko, 

pevná veža, večný stan i ochranné krídla. Ta-
kéto krásne obrazy Božieho prijatia a milosr-
denstva nám predstavuje kráľ Dávid.

Všetkým prajem požehnaný pôstny a po 
ňom nadchádzajúci radostný Veľkonočný čas.

Michal Findra, zborový farár

Udalosti v cirkevnom zbore
 Zuzana Valeková

V sobotu 1. januára bol Nový rok/Obre-
zanie Krista Pána a mal tému V Ježišovom 
mene. Zborový farár brat Michal Findra kázal 
na biblický text J 6,37. Povedal, že začiatok 
roka si ľudia spájajú s neistotou, ale my vieme, 
istota je v našom Bohu a to nám hovorí aj Jed-
notou bratskou vybraté heslo roka 2022: Kto 
prichádza ku Mne, toho neodoženiem. (J 6,37) 
Pán Ježiš sa narodil v Betleheme a význam 
toho pomenovania je Dom chleba a On je ten 
chlieb pre každodenný život človeka. Chlieb 
je základná potravina známa vo všetkých 
kultúrach. Keď sa chlieb piekol doma, vždy 
naň urobili krížik pred rozkrojením na znak 
vďaky za toto Božie požehnanie, ktorého sa 
nikdy neprejeme. Pán Ježiš, ktorý je chlieb 
z neba, nám dáva večný život. Hovorí, že ni-
koho neodoženie. My, v Neho veriaci, sme mu 
darovaní, je to naša nová identita. Sme deti 
Božie, keď Duch Svätý vykonal prácu s nami, 
s našou dušou – patríme do neba a nikto 
nás odtiaľ nevyhodí. Ľudia potrebujú istotu 
a dáva nám ju Pán Ježiš, v ktorom máme aj 
istotu vzkriesenia a večného života. Radostne 
si uvedomujme ako dobre je patriť Bohu!

2. januára bola Prvá nedeľa po Novom 
roku s témou Cez ťažkosti k radosti. Pre ká-
zeň si brat farár M. Findra zvolil text 1J 1,1-4. 
Povedal, že ľudia vymysleli mnohé zábavky, 
aby zabudli na ťažkosti a zažili radosť, ale to je 
len chvíľkové. Treba sa usilovať o trvalú radosť 

a zdroj takej radosti je Pán Ježiš. Apoštol Ján 
píše o takej radosti zo spoločenstva so Spa-
siteľom. On tu nebol len naoko či zďaleka, 
ale sklonil sa k nám a narodil sa ako človek. 
Učeníci Ho zažili ako človeka, ale boli plní 
radosti, keď im ukázal Božiu moc, robiac zá-
zraky. Aj Vianoce, sviatky narodenia Pána Je-
žiša, sú pre nás veľký zdroj radosti. O radosti, 
ktorú prežívali učeníci, píše Ján a rovnako aj 
ostatní apoštoli a odovzdali tak svoju radosť 
tým, ktorí Ho nevideli. Aj nám tá radosť bola 
odovzdaná cez mnohé generácie. Veľká ra-
dosť je, keď cez zvesť evanjelia mnohí v Neho 
uveria. Vďaka Bohu, že je to tak cez stáročia 
až podnes – cez zvestovateľov evanjelia sme 
šťastní. Ľudia sú stvorení pre spoločenstvo, 
človek je sociálny tvor a Ján hovorí aj to, že 
Boží Syn uviedol ľudstvo do spoločenstva 
s Bohom! Prvá cirkev žila v spoločenstve na-
vzájom i s Bohom tak, že svet im závidel. Iste 
vieme a cítime i my, aké je to radostné, uveriť 
svedectvu o Božej láske a potom byť v spolo-
čenstve rovnako veriacich v Boha. Lebo náš 
trojjediný Boh je zdroj radosti, o ktorej hovorí 
aj téma tejto nedele.

Sviatok Zjavenie Krista Pána mudrcom/
Epifania pripadol na štvrtok 6. januára 
a mal tému Sláva Pánova. Základ kázne bol 
biblický text J 1,15-18 a brat farár M. Findra 
uviedol, že sviatok Zjavenie dáva vedieť, že 
Boh sa sklonil k človeku, ku všetkým ľuďom 
bez rozdielu. Traja mudrci/králi neboli z vy-
voleného národa, nepoznali pravé učenie 
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a predsa im prvým sa zjavil Spasiteľ sveta, 
bola im zjavená Božia milosť v Pánovi Ježišovi. 
Táto milosť bola plánovaná, lebo Boh plánuje 
nápravu toho, čo sme my pokazili. O Páno-
vi Ježišovi vieme, že je Boh od vekov a Boh 
plánoval stvorenie, a v ňom aj človeka, ako 
bytosť, ktorá vie milovať. Po páde do hriechu 
sa Boh rozhodol zachrániť každého jedného 
človeka a tak sme mohli prijať milosť nad mi-
losť od Boha. Z trestného práva poznáme po-
jem recidíva, teda, že páchatelia sa vracajú 
ku páchaniu kriminálnych činov. My sa vyva-
rujme toho, aby sme sa vracali ku hriešnemu 
konaniu. Božia milosť presahuje každý pred-
pis, aj Mojžišov zákon. Nejde len o napĺňanie 
predpisov (napr. v manželstve), ale o lásku 
v konaní. Božia milosť je od vekov, vyslobo-
dzuje od hriechov a smrti pre večný život. Je 
nemenná a má moc meniť hriešnikov, a to je 
pre nás veľká útecha.

Prvá nedeľa po Zjavení/Nedeľa misie 
bola 9. januára a mala tému Ježišov krst/
Pán vysiela svojich. Biblický text Iz 42,1-9 si 
brat farár M. Findra vybral ako kázňový. Iza-
iáš píše o Božom služobníkovi a predstavuje 
ho, že je pokorný, nezvýši hlas, Jeho nebeský 
Otec sa naňho môže vo všetkom spoľahnúť, 

že vyplní a vykoná všetko. 1. Prináša Božie prá-
vo tak, že cez neho sa naplní Božia vôľa. Boží 
Syn je tiež spravodlivý: vedel rozoznať úprim-
nú spravodlivosť, uzdravil stotníkovho sluhu, 
farizejom povedal, že sú obielene hroby. Nás, 
kresťanov, ku spravodlivosti vedie Duch Svä-
tý. 2. Boží Syn-Spasiteľ sa skláňa k chudob-
ným, slabým, k slabým vo viere,... Veriaci kres-
ťania si uvedomujú svoju zranenosť hriechom 
i to, že potrebujeme Pána Ježiša. V ňom sme 
znovuzrodení a v Duchu Svätom môžeme šíriť 
vieru v Pána Ježiša Krista ďalej tým biednym. 
3. Téma nedele je aj krst Pána Ježiša, pri kto-
rom vidíme prítomnosť Božej Trojice. Ježišov 
krst bol začiatok Jeho pôsobenia ako Božieho 
služobníka. V ľudských dejinách je to veľká 
udalosť, že nám bol poslaný Boží služobník. 
Jeho pôsobenie začalo nenápadne, keď sa 
narodil ako bábätko v zlých podmienkach, ale 
dôležité je, že sa sklonil k najbiednejším, aby 
sa oni mali dobre, aby spasil hriešny svet a dal 
nám večný život. Pán Ježiš je pokorný a pravý 
Boží služobník, prisluhuje nám právo a Božiu 
spravodlivosť... aj my sa máme snažiť Jemu 
sa podobať a uvedomiť si, že naším krstom sa 
v nás mohol začať proces záchrany, ale to má 
byť súčasne aj začiatok zvestovania evanjelia 
v našom okolí. Po bohoslužbe nasledovala 
spoveď a prislúženie sviatosti Večere Pánovej.

Druhá nedeľa po Zjavení bola 16. janu-
ára s témou Ježišova prítomnosť posväcuje 
domácnosť. Brat farár M. Findra si pre kázeň 
vybral text 1Kor 2,1-10 a povedal, že je nedeľa 
venovaná rodinám. Pán Ježiš chce posväcovať 
rodiny. On nás k sebe povolal Duchom Svä-
tým a ten nás nabáda aj konať. Zvestovanie. 
Od Boha máme dar reči, ktorý aj používame 
v komunikácii o bežnom živote s inými ľuď-
mi a potom o to ťažšie nám je zvestovať Bo-
žie slovo a našu vieru v Boha. Apoštol Pavol 
nám dáva príklad zvestovania Božieho slova 
v moci Božej, v pokore, bez pretvarovania a že 
z hriechov nám môže pomôcť jedine Pán Je-
žiš. Pritom treba prosiť o pomoc Ducha Sväté-
ho. Žiť život Božieho dieťaťa. Ako veriaci vieme, 
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že odpustenie hriechov je naše znovu narode-
nie. Aj o tom, zasa s pomocou Ducha Svätého, 
máme pokorne svedčiť o našej radosti, ktorú 
zažívame. Božia moc a Svätý Duch nás vedú 
hovoriť, aby sme boli na pomoc a posilnenie 
blížnym, v prvom rade v našej domácnosti. 
Poslúchajme pritom Božie vedenie. Božie ta-
jomstvo. Pavol nám v texte vraví aké úžasné 
veci, jemu i nám, dal Pán Ježiš oznamovať: 
‚oko nevidelo, ucho nepočulo ani do ľudské-
ho srdca nevstúpilo‘. Teraz len čiastočne mô-
žeme nazrieť a vedieť, že Bohu verných čaká 
úžasná budúcnosť a úžasná odmena. O tom 
veľkolepom tajomstve však máme istotu, lebo 
sám Boh vo svojom Synovi nás o tom uisťuje 
a máme aj istotu Božej pomoci, na ktorú sa 
môžeme spoliehať. Rozdávajme aj túto nádej 
v našom okolí, dokazujme sa ako radostné 
Božie deti. Z oznamov nás potešilo, že pozme-
nené opatrenia vlády umožnia aj iné stretnu-
tia v režime ‚očkovaní a po prekonaní‘, zatiaľ 
len stretnutia modlitebného spoločenstva.

Tretia nedeľa po Zjavení bola 23. janu-
ára a jej téma bola Dobrým premáhaj zlé. 
Kázeň brata farára M. Findru bola na základe 
biblického textu Mt 8,5-13. V príbehu Pán 
Ježiš svojím dobrom-dobrotou premohol 
chorobu a stotník rímskej armády tiež chcel 
pomôcť svojmu sluhovi s dobrotou-láskou, 
ktorú mal v srdci. Boh je láska a keďže aj Pán 
Ježiš je Boh, konfrontuje tých, čo boli oko-
lo Neho. Aj nás konfrontuje – naše postoje, 
vieru, lásku,... Božia moc konfrontuje človeka 
a ide do špiku kostí. Okolo stojaci galilejčania 
išli so stotníkom... chceli vidieť ďalší div ale-
bo sprevádzali rímskeho stotníka so súcitom 
a láskou vo viere? Aj nám sa Pán Ježiš priho-
vára či veríme v Neho. V postoji stotníkovho 
sluhu je dôvera v Božiu moc. Máme ju aj my? 
Dôverujeme, že Boh koná aj nemožné? Prí-
beh je ďalej o viere. Stotník jasne vyjadruje 
veľkú vieru, bez pochybovania sa spolieha 
na Božiu moc. Takáto viera je odmenená ‚vi-
dením‘ a prináša ju stretnutie s Bohom. Tu 
je namieste otázka ako veríme a na koho sa 

spoliehame my? Pán Ježiš nemusel byť ani 
osobne pri chorom a chorý bol uzdravený. 
On prišiel na svet, aby nám daroval vieru, pre-
to o ňu prosme, On nie je ľudské, ale Božie 
dieťa! Duch Svätý nám daruje zachraňujúcu 
vieru. Tretí aspekt je láska. Možno sa nám zdá 
pokorujúce vyznávať svoje hriechy pred Bo-
hom, ale iba Boh-Ježiš nám môže pomôcť. On 
pomáha všetkým bez rozdielu: okupačnému 
vojakovi, neviestkam, vylúčeným zo spoloč-
nosti a iným. Má lásku ku všetkým a aj nám 
ju chce dať do sŕdc. Ježišova láska pôsobí 
misijne aj na nepriateľov, akým bol rímsky 
vojak, a aj naša láska má byť taká. Ľudia túžia 
po láske, povedzme im svoj príbeh ako nás 
Pán Ježiš zachránil, vyliečil a stále pomáha.

Odpoludnia o 15:30 h sa v Konkatedrále 
Sedembolestnej Panny Márie konala eku-
menická pobožnosť v rámci Týždňa modli-
tieb za jednotu kresťanov 2022, ktorý bol 
v tradičnom termíne od 18. do 25. januára. 
Podrobnejšie o tom píšeme v článku na inom 
mieste.

Štvrtá nedeľa po Zjavení pripadla na 30. 
január a mala tému Moc Pánova pri nás. 
K tejto téme si brat farár M. Findra pre kázeň 
vybral biblický text Ef 1,15-20. Boh dokázal 
svoju moc na svojom Synovi Pánovi Ježišovi 
v Jeho vzkriesení a vstúpení. Vzkriesený sa 
zjavil v novom tele a pri vstúpení až anjeli 
museli učeníkom vysvetliť, že mocný Boh-
Syn odišiel k svojmu mocnému Bohu-Otcovi. 
Nádej nám dáva Božia moc dokázaná v Bo-
žom Synovi. My, kresťania, sme ľudia nádeje. 
Nemusí nás trápiť depresia či smútok, a to 
ani v pandémii ako to býva u neveriacich. 
Nebojíme sa ani vojny, tak povedal kamarát 
brata farára z klubu otužilcov... žijeme náde-
jou a ňou sme povolaní do večnosti. Nie je 
to z nás, je to Božie dielo! Modlime sa za blíž-
nych, aby neboli v beznádeji, ale ju našli nádej 
vo viere v Boha. My, veriaci, máme zasľúbené 
úžasné dedičstvo. Pre pozemské dedičstvo sú 
ľudia schopní zlých činov. Naproti tomu, my 
sme slobodní od hriechu, všetkého zlého, 
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nemusíme byť otroci materializmu a v nebi 
máme príbytky. Boh vie čo je pre nás dobré 
a zasľúbil, že dostaneme omnoho viac, ako 
si vieme predstaviť. Na záver Božia moc vie-
ry v Pána Ježiša Krista. Kresťania majú Ducha 
Svätého a moc Božia cez neho v nás pôsobí, 
že sme silnejší, odolnejší. Už deti sa navzájom 
šikanujú, a národy bojujú proti sebe, ale Božia 
moc ničí nadradenosť. Hoci sú veriaci zneva-
žovaní, v moci Božej sú spoľahliví. Aj v medzi-
národných vzťahoch by sa predišlo mnohým 
konfliktom, keby sa politici riadili Božími zá-
sadami. V tých, čo sú vierou oddaní Bohu, je 
Božia moc – dokazujme sa tak pre náš úžitok 
a na slávu nášho Boha.

Sviatok Predstavenie Pána Ježiša pripa-
dol na stredu 2. februára, zasvätili sme ho 
na večerných službách Božích a mal tému 
Zasvätenie Pánovi. Biblický text L 2,36-40 
poslúžil bratovi farárovi M. Findrovi ako zá-
klad kázne. Malého Ježiša priniesli rodičia 
Mária a Jozef aby ho predstavili Pánovi, aby 
prospieval a bola pri ňom Božia milosť. Pán 
Ježiš je aj v tomto náš vzor. Podobne máme 
ľudský vzor aj v prorokyni Anne, ktorá bola 
pri tom, keď priniesli dieťatko Ježiša. Anna 
je pre nás vzor služby Bohu. Pochádzala 

z kmeňa Ašer, ktorý bol na periférii, napriek 
tomu si ju Boh povolal. Mala 84 rokov, skoro 
ovdovela, ale nevydala sa, hoci vdovy mali zlé 
postavenie. Nemala predpoklady pre službu 
Bohu, ale predsa bola povolaná. Keď si aj my 
myslíme, že sa nehodíme slúžiť, vedzme, že 
dôležité je, že Boh si vyvolí svojich verných. 
Dbajme na Boží hlas, keď sme oslovení, po-
vedzme Bohu: Tu som ja, pošli mňa. Ako Anna, 
buďme v blízkosti Pána, buďme blízko Neho 
v modlitbách a pôste, aby sme boli účastní 
Božieho požehnania. Prichádzajme do chrá-
mu, kde nám je Boh blízko, zvoľme si modlit-
by s pôstom ako životný štýl, aby sme lepšie 
dbali o Božiu vôľu a porozumeli jej pre svoj 
i život nášho okolia. Radostne oslavujme Pána 
a hovorme o ňom vo svojom okolí – dôležitá 
je nielen teológia, ale aj každodenný život 
s naším Spasiteľom v radosti už tu na zemi 
a s perspektívou života vo večnosti. Buďme 
požehnaním pre blížnych.

Piata nedeľa po Zjavení 6. februára mala 
tému Ježišovo premenenie. Brat farár M. Fin-
dra kázal na text 2M 34,29-35 a povedal, že 
touto nedeľou sa končí vianočný kruh cirkev-
ného roka. Mojžiš sa zjavil pri premenení Pána 
Ježiša na hore, takže bol pri tejto udalosti. 
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Mojžiš bol aj vrah a utečenec a Boh ho dva-
krát volal na horu Sinaj, kde dostal dosky 
s desiatimi prikázaniami. Aj na ňom bolo vi-
dieť premenu, tvár mu žiarila, lebo Boh zotrel 
jeho hriechy. Boh dáva človeku možnosť prísť 
do svojej blízkosti a zbavuje ho tak hriechov. 
To, že si Mojžiš dáva pred Bohom dolu závoj, 
aby sa s Ním mohol slobodne rozprávať tvá-
rou v tvár znamená, že aj my máme slobodný 
prístup k Pánu Bohu a smieme sa s Ním roz-
právať cez modlitby, rozjímanie nad Božím 
slovom, spievať nábožné piesne. Pred ľuďmi si 
Mojžiš zasa musel zahaľovať žiariacu tvár, lebo 
sa ľudia báli. Aj dnes sa svet bojí kresťanov, 
lebo sú iní, Boží. Závoj zahaľuje pravú Božiu 
podstatu, Jeho milosť. Svet a ľudia konajú tak, 
že im stačí zákon-závoj a nechcú vidieť Božiu 
lásku, ktorou sme premieňaní do slávy. Pán 
Ježiš aj nám dáva milosť, aby sme sa ľuďom 
prihovárali so slovom evanjelia a Ježišovej 
obete, vykupujúcej nás z hriechov. Dbajme, 
aby Božia milosť z nás žiarila a aby sme sved-
čili o tej radosti, ktorú nám Boh dal cez Ježišo-
vu obeť za naše hriechy. V oznamoch zaznelo, 
že manželia Alžbeta a Ján Timčákovci majú 
60. výročie uzavretia manželstva – prajeme 
im naďalej Božiu ochranu.

13. februára bola Nedeľa Deviatnik/
Septuagesima a jej téma bola Nezaslúžená 
milosť. Pre kázeň si brat farár M. Findra vybral 
text Jer 9, 22-23 a aplikoval ho aj na manžel-
stvo, keďže od 14. februára začína Národný 
týždeň manželstva. My, Božie stvorenie, žijeme 
len z Božej sily a milosti ako jedinci i v manžel-
skom súžití. Túžime po pochvale, ale aký život 
je hodný chvály? Boh, cez Jeremiáša, nechváli 
snahu o svetské veci: múdrosť, silu a bohat-
stvo. V manželskom vzťahu je tiež škodlivé 
ľudské snaženie bez Boha. Svet popiera Boha, 
ľudstvo múdrosť a poznanie zneužíva proti 
Bohu. Manželstvo z rozumu je tiež škodlivé 
a rovnako zlé je násilné presadzovanie svo-
jich názorov nad partnerovými. Sila tiež býva 
zneužívaná vo vzťahu k Bohu i ľuďom. Bohat-
stvo vedie vo svete k bojom a v manželstve 

tiež nie je dobré porovnávať čo kto priniesol 
do manželstva. Jeremiáš hovorí Božiu reč 
o tom, čo si zaslúži pochvalu. Sú to tri dary: 
milosť, právo a spravodlivosť. Milosťou Boha 
nám boli odpustené hriechy a tak môžeme 
ísť s čistým štítom. Vydobyl nám to Pán Ježiš 
Kristus svojou obeťou na kríži. V manželstve 
si máme odpúšťať a prejaviť láskavosť podľa 
Božieho vzoru. Božie právo sa má presadzovať 
medzi nami. Keď nám Boh dáva užívať bohat-
stvo tohto sveta, treba sa oň podeliť aj s iný-
mi. Právo v manželstve znamená darovanie 
sa jeden druhému, lebo to posilňuje vzťah. 
Spravodlivosť Božia je v tom, že Boh chce vstu-
povať do tohto sveta a presadzovať spravod-
livosť. V internetovom priestore sa uplatnila 
múdrosť ľudí, ale platí, že čím väčšia múdrosť 
bez Boha, tým je viac nespravodlivosti, trápe-
nia a ničenia ľudí, lebo vidíme zneužívanie 
vedeckého výskumu. V manželstve treba byť 
spravodlivý k partnerovi v láske, lebo sami 
sme si nič nezaslúžili a hriech v nás chce ško-
diť, nie dobre robiť. Prijímajme dobré Božie 
dary, vyhýbajme sa hriechu. Prosme Ducha 
Svätého, aby nás požehnal takým životom, 
aký sa páči Bohu, a to vo vzťahu k Nemu 
i k našim blížnym... vezmime si k srdcu napo-
mínanie z Božieho slova. Po službách Božích 
bola spoveď s Večerou Pánovou.

Nedeľa po Deviatniku/Sexagesima 
bola 20. februára a mala tému Dar Božie-
ho slova. Za základ kázne bratovi farárovi 
M. Findrovi poslúžil text Ž 4,12-13. Povedal, 
že Biblia je Božie slovo a máme v nej mnoho 
podnetov. Božie slovo je živé a mocné, Duch 
Svätý nás oživuje a Božie konanie nás mení. 
Kazatelia sa modlia za oživenie Duchom Svä-
tým. Božie slovo je ako dvojsečný meč – je 
v ňom sila oddeliť zlé od dobrého a duševné 
od duchovného. Duševné (psyché) je naša 
osobnosť, rozmýšľanie, správanie, rozhodo-
vanie, vôľa,... to denne žijeme, týka sa to ro-
zumu. Duchovné (pneumatikos) znamená, 
že sme mŕtvi, kým neveríme a neobrátime 
sa k Bohu; je to oddelenie pre Boha. Je to 
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o tom, či sme len telesný človek alebo veria-
ci-obrátený k Bohu. Je rozdiel, či sa len naoko 
nadchýname etikou, morálkou nábožnými 
piesňami a uznávaním cirkevnej doktríny, 
alebo naozaj a úprimne žijeme duchovne, 
podľa Božieho slova pre trojjediného Boha, 
nechávame sa Ním meniť a žijeme podľa Bo-
žej vôle duchovne hodnotný život viery. Božie 
slovo všetko odhaľuje, odkrýva akí skutočne 
sme. Ak nám odhaľuje hriech, nehanbime sa 
za to, ale prijmime Božie usmernenie, urobme 
pokánie a nájdeme nový život. Pamätajme, že 
ľudí môžeme oklamať, ale nie Boha, ktorý vidí 
do srdca človeka. Modlime sa, aby Božie slovo 
medzi nami mocne pôsobilo a menilo nás.

Predpôstna nedeľa/Quinquagesi-
ma-Esto mihi bola 27. februára s témou 
Dar Božej lásky. Biblický text Mk 8,31-38 si 
brat farár M. Findra vybral pre svoju kázeň. 
Na úvod smutne konštatoval, že je iný čas 
ako minulý týždeň, pretože od 24. februára 
je vojna na Ukrajine, ktorú napadlo Rusko. My 
sa tešíme z uvoľnenia opatrení, keď môžeme 
byť už všetci v kostole (povolené je naplniť 
50 % kapacity, čo je 500 osôb pre náš kostol). 
Pán Ježiš v biblickom texte oznamuje svoje 
utrpenie, ktoré ho čaká, ale zároveň pove-
dal, že vstane z mŕtvych. Toto vyznávame aj 
v chráme každú nedeľu. Potrebovali to vedieť 
učeníci a aj my to potrebujeme, lebo dnes 

je nedeľa s témou ‚Dar Božej lásky‘ a týka sa 
to každého jedného z nás. Učeníci tomu ne-
porozumeli. Peter predtým vyznal „Ty si Syn 
Boha živého“ a teraz nechápe a odhovára 
Pána Ježiša. Ako Peter, aj my sme často ne-
chápaví a potrebujeme to vysvetliť. Spoľahni-
me sa na Ježiša vo všetkom v živote i pri smrti 
a rozjímajme o týchto veciach v nadchádza-
júcom pôste, ktorý sa začína v stredu. Viera 
je spoľahnutie sa na to, že všetko je v Božích 
rukách. On všetko prešiel, za nás trpel a vstal 
z mŕtvych, tak máme istotu, že je s nami vždy 
v tomto živote a bude pri smrti i pri posled-
nom súde. Dôležité je to aj dnes a aj keď je 
vojna. Keď brat farár telefonoval s priateľom 
na Ukrajine, ten mu povedal, že je pokojný 
a spolieha sa, že všetko je v Božích rukách. 
Dôležité je, či sme schopní a ochotní svedčiť 
vždy, všade a všetkým. Tak ako konal aj biskup 
z Odesy, ktorý napísal ruskému prezidentovi 
Putinovi, aby skončil vojnu. My, kresťania, sa 
nemáme za čo hanbiť pred svetom. Naopak, 
smelo máme svedčiť, lebo náš Pán trpel oveľa 
viacej! Pán Ježiš veľa vysvetľoval o Božej láske 
a my to potrebujeme v našich problémoch 
a starostiach. Sme Boží, na to vždy pamätaj-
me a kto stratí život pre Pána Ježiša Krista, 
práve vtedy ho získa! V modlitbe sme prosili 
Pána za zastavenie bojov na Ukrajine a ďako-
vali za uvoľnenie opatrení.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2022
 Zuzana Valeková

V tradičnom termíne – od 18. do 25. janu-
ára – sa konal každoročný Týždeň modlitieb 
za jednotu kresťanov a, po ročnej prestávke 
pre pandémiu, sa tento rok mohla konať aj 
ekumenická pobožnosť odpoludnia o 15:30 h 
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. 
Zúčastnili sa na nej predstavitelia cirkví pôso-
biacich v meste Poprad. 

Pandemické opatrenia predsa ovplyvnili 

túto aktivitu, a to v tom zmysle, že sme sa 
počas týždňa mohli v modlitbách spájať len 
vo virtuálnom priestore alebo v myšlienkach 
v súkromí domova. Pre modlitebníkov v na-
šom zbore sme vytlačili brožúrky s textami 
a usmerneniami na každý deň. Mohli sme 
sa im venovať aj na stretnutí nášho MoS 20. 
januára, keď vláda uvoľnila opatrenia proti 
pandémii a umožnila, okrem povolených 
služieb Božích, aj ďalšie stretnutia na cir-
kevnej pôde.
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Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli 
sme sa mu pokloniť (Mt 2,2). Táto téma je in-
špirovaná cestou mudrcov z východu a nás 
pozýva v cirkvi k jednote a spojeniu v nádeji, 
ktorá prišla všetkým národom zeme. Hviezda 
ukazuje Božiu milujúcu prítomnosť celému 
ľudstvu. V obraze mudrcov klaňajúcich sa krá-
ľovi a prinášajúcich dary je mnoho obrazov, 
ktoré nás aj uprostred zložitých časov volajú 
k jednote v našej viere a službe Pánu Bohu, 
ľuďom a stvoreniu.

Príprava témy na rok 2022 bola zverená 
Rade cirkví Blízkeho východu, ktorá sídli 
v Bejrúte v Libanone. V regióne sveta, kde 
je bežné, že nespravodlivé politické a eko-
nomické záujmy rozdupávajú pod nohami 

ľudské práva; tvárou v tvár bezprecedentnej 
medzinárodnej zdravotnej kríze; a pod bre-
menom ľudských a materiálnych dôsledkov 
silnej explózie, ktorá 4. augusta 2020 zdevas-
tovala Bejrút, miestna ekumenická skupina 
napriek tomu urobila všetko, čo bolo v jej 
silách, aby predstavila výsledky svojej práce 
a zúčastnila sa na online stretnutiach medzi-
národnej skupiny. 

Z celého srdca im ďakujeme a modlí-
me sa, aby väčšia jednota medzi kresťanmi 
na Blízkom východe a na celom svete prispela 
k dôstojnejšiemu, spravodlivejšiemu a pokoj-
nejšiemu životu pre všetkých mužov a ženy 
v našej dobe a v budúcnosti.

Dvadsaťročné jubileum spolupráce s Misiou na Níle
 Zuzana Hybenová

Misia na Níle (MN) je kresťanská 
organizácia na pomoc núdznym. 
S rozvojovou pomocou a so sociál-
no-charitatívnymi projektmi sa zasa-
dzuje o to, aby dlhodobo zlepšila životné 
podmienky znevýhodnených ľudí v afric-
kých krajinách pozdĺž rieky Níl a taktiež o to, 
aby vzbudila a posilnila nádej a vieru v Ježiša 
Krista.

Bola založená v r. 1900 a korene má v evan-
jelickej reformovanej cirkvi. Pôsobí v šiestich 
severovýchodných krajinách: Egypt, Sudán, 
Eritrea, Etiópia, Tanzánia a Demokratická re-
publika Kongo. Sídlo MN je vo Švajčiarsku 
v Güetli a pobočky sú v Nemecku, na Sloven-
sku a v USA. Príjmy MN pochádzajú od jed-
notlivcov, cirkevných zborov, regionálnych 
cirkví, nadácií, zväzov a taktiež od DEZA, čo je 
organizácia pre rozvoj a spoluprácu, a od uve-
dených pobočiek v Nemecku, na Slovensku 
a v USA. Pomoc je zameraná na všetkých ľudí 
bez ohľadu na pôvod, pohlavie, farbu pleti, 
náboženstvo alebo svetonázor.

MN sa cielene zasadzuje za chudobných 
ľudí. Sociálna angažovanosť je v oblasti 

výživy, vzdelávania a zdravia. Keď sú 
ľudia zdraví, môžu chodiť do škôl 
a vzdelávať sa, aby boli schopní 
sami sa postarať o svoje živobytie. 

Podporuje činnosti a projekty pre vý-
robu poľnohospodárskych produktov 

a prístup k čistej pitnej vode.
MN podporuje vzdelávanie detí a mla-

dých ľudí i dospelých. Má centrá pre školské 
vyučovanie od materskej až po strednú školu, 
centrá pre remeselnícke vzdelávanie a tiež ne-
deľné školy. V nemocniciach je poskytovaná 
zdravotná starostlivosť, medicínske ošetrenie 
a zlepšenie životných podmienok ľudí.

Na človeka pozerajú ako na jednotu tela, 
duše a ducha. Preto sú v centre pozornosti 
všestranné riešenia a nielen materiálna pod-
pora. Preto aj ponuka duchovnej starostlivosti 
a zvestovanie radostného Božieho posolstva 
tvorí súčasť práce MN.

Ak by sme chceli poznať prácu a službu MN 
v jednotlivých šiestich krajinách a v jej zariade-
niach, bolo by to na osobitnú prednášku. Ale 
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môžeme zrekapitulovať uplynulých 20 rokov 
pomoci z nášho popradského zboru.

Prvé výrobky sme začali pripravovať v r. 
2001. Nebolo to jednoduché, lebo bol po-
trebný materiál, o ktorý sme prosili darcov, a aj 
ochotné sestry, ktoré vedeli a chceli potrebné 
veci zhotoviť. Zapojili sa tieto sestry: B. Balážo-
vá, M. Krajniaková, V. Repelová, Z. Hybenová 
a potom sa pridali H. Kotschová, a M. Benková 
a pomohla nám aj sestra Findrová, mamička 
nášho zborového farára Findru.

Všetky sestry si zaslúžia veľké poďako-
vanie za množstvo hodín počas tých rokov, 
ktoré venovali príprave výrobkov pre MN. 
Každá z nás vyznáva, že táto práca sa už stala 
súčasťou nášho života. S láskou spomíname 
na Marienku Krajniakovú, ktorá nás opustila 
pred viac ako štyrmi rokmi. Jej ruky vytvára-
li množstvo prekrásnych detských svetríkov. 
Všetky sa vždy tešíme z každej veci, ktorú uro-
bíme. Naše úprimné poďakovanie smerujeme 
aj ku všetkým darcom vlny a iných materiálov, 
a to známym i neznámym, že sme 20 rokov 
mohli pliesť, háčkovať aj šiť.

Za ten čas (2001 – 2021) sme zhotovi-
li a odoslali tieto výrobky: 1582 pletených 
svetríkov a vestičiek, 672 pletených či háčko-
vaných diek, 187 šitých bavlnených prikrývok, 
257 kusov drobných vecí pre deti a 13-tisíc ks 
ovínadiel.

Posielali sme aj finančné milodary, tie však 
nie sú evidované, keďže sestry ich posielajú 
osobne.

Balíky s našimi výrobkami odosielame po-
bočke Švajčiarskej misie viery v Starej Turej a od-
tiaľ ich hromadne prevážajú do Švajčiarska, 

kde sa zasa balia do veľkých lodných kontaj-
nerov a tak sú prepravované do Afriky.

Práca MN v jednotlivých projektoch potre-
buje veľa modlitieb, lebo nie je jednoduchá 
a musí prekonávať rôzne prekážky. Potrebujú 
súhlasné stanoviská vlád v krajinách pôsobe-
nia, dostatok odborných pracovníkov pre jed-
notlivé projekty a iné. Pravidelne dostávame 
modlitebné listy, v ktorých je opísaná situácia 
v každej krajine i oblasti v ktorých potrebujú 
intenzívnu pomoc aj cez spoločné modlitby.

Sestra farárka Daniela Mikušová z CZ ECAV 
Liptovský Peter je vedúca slovenskej poboč-
ky MN a organizuje prácu na Slovensku. Pred 
pandémiou v cirkevných zboroch ECAV, ale 
aj na iných miestach, pripravovala stretnutia 
s pracovníkmi misie zo švajčiarskej centrály 
i s tými z Afriky. Boli sme tak informovaní ako 
a na čom sa v jednotlivých krajinách pracuje. 

Okrem toho, každý rok dostávame pozdrav 
a poďakovanie za výrobky. Posledný máme 
z októbra minulého roka: Milé sestry! Srdeč-
ne ďakujeme za krásne uštrikované pulóvriky, 
ponožky, deky a rôzne iné krásne veci, ktoré ste 
nám poslali. Vašu lásku vidno v každej poslanej 
veci. Všetko čo najskôr pošleme kde to treba. 
Nech je deň čo deň požehnaný Pán, ktorý nás 
nesie. Boh je naša spása. (Ž 68,20) Prajem veľa 
radosti pri ďalšej práci. S pozdravom Dorothea 
Keil a srdečne pozdravuje aj Emmy Roth (to je 
dôchodkyňa, ktorá s nami predtým dlhé roky 
komunikovala).

Na záver ďakujeme Pánu Bohu za ochotné 
sestry i za ochotných darcov vlny a tiež za mož-
nosť zapojiť sa do tejto Bohu milej služby MN 
v zdraví, sile aj chuti k práci.

VEČNÝ ŽIVOT
 Michal Findra, zborový farár

Na hodine náboženstva som so žiakom 
preberal tému uzdravenia slepého Bartima-
iosa pri Jerichu (Mk 10,46-52). Po vysvetlení 

zmyslu príbehu z Biblie, sme prešli na prak-
tické otázky, čo znamená Božia moc a láska 
prejavená Bartimaiovi pre nás. 

V pracovnom zošite sme mali takúto otáz-
ku: Čo, podľa teba, potrebuješ z celého sveta 
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najviac? Môj milý žiak sa zamyslel a pove-
dal: Život a to taký, ktorý je večný, neskončí 
sa. Zostal som milo prekvapený od-
poveďou a musel som reagovať, 
že je taká možnosť mať večný 
život. Pomohla mi k tomu ďal-
šia otázka v našom pracovnom 
zošite, ktorá znela: Myslíš si, že je 
v Ježišových možnostiach dať ti to, čo najviac 
potrebuješ? Odpoveď z detských úst znela: 
ÁNO. Na to som reagoval, že naozaj má prav-
du, lebo písmo Sväté nám svedčí o Kristovej 
moci darovať nám večný život. 

Rýchlo som uvažoval, kde v Biblii máme 
tak veľmi jasne napísané o dare večného ži-
vota. Možno pre niekoho je to jednoduché 
a vedel by hneď citovať Písmo, ale pri mojej, 
už nie takej dobrej, pamäti a v rýchlosti to 
pre mňa nebolo až také ľahké. Duch Svätý mi 
však pomohol: pripomenul mi šiestu kapitolu 
Jánovho evanjelia, kde Pán Ježiš hovorí o več-
nom živote, a tak som dúfal, že nájdem taký 

priamy verš. Podarilo sa. Pán Ježiš 
hovorí (J 6,47): Veru, veru, hovorím 

vám: Kto verí vo mňa, má večný 
život. Spoločne sme sa ešte utvr-
dili, či dobre rozumieme tomuto 

veršu, keď sme odhalili odpoveď 
na otázku: Ako teda môže človek do-

siahnuť večný život? Odpoveď bola jasná: 
Vierou v Pána Ježiša.

Rok čo rok máme veľkonočné sviatky 
a vždy sa tešíme zo vzkrieseného Pána Ježiša 
Krista. Kiež aj tieto tohtoročné prežijeme v ra-
dosti, že vierou v nášho Spasiteľa máme več-
ný život. Kristus premohol smrť, je vzkriesený 
a žije vo večnej jednote s Nebeským Otcom 
a Duchom Svätým. 

Môžeme si prisvojiť starý kresťanský veľ-
konočný pozdrav. Prvý povie: Kristus vstal 
z mŕtvych! A druhý na to odpovie: Naozaj vstal 
z mŕtvych! (Mt 27,64; Mt 28,6-7 a Mk 16,6; L 
24,6; L 24,34)

Svetový deň modlitieb 2022
  Z EPST 4/2022 a brožúry k SDM vybrala 
Zuzana Hybenová

Svetový deň modlitieb (SDM) má aj v našej 
cirkvi svoju tradíciu. Býva vždy v prvý marcový 
piatok, tento rok 4. marca.

Myšlienka SDM vznikla v r. 1884 v USA. Spo-
ločné želanie žien rôznych cirkví bolo: zmierniť 
biedu prichádzajúcich imigrantov prostredníc-
tvom modlitieb a prejavmi praktickej solidarity. 
V r. 1922 sa k ženám pridali aj kanadské ženy. 
Misionári a cestovatelia rozšírili hnutie do ďal-
ších krajín a v r. 1927 sa hnutie stalo oficiálne 
Svetovým dňom modlitieb. Po ukončení vojny 
v r. 1945 sa SDM stal darom kresťanského od-
pustenia a lásky: zviditeľňuje ženy a ich prob-
lémy, rozvinuli sa ekumenické vzťahy medzi 
ženami rôznych krajín a konfesií.

Na Slovensku je prvá písomná správa 

o modlitbách protestantských žien z r. 1951 
od evanjelickej farárky Dariny Bancíkovej. V r. 
1989 sa SDM slávil po prvý raz na celom Slo-
vensku a pripravili ho ženy z Česko-Slovenska.

Každý rok pripravujú bohoslužbu ženy z inej 
krajiny, tento rok to boli ženy z Anglicka, Walesu 
a Severného Írska. Téma tohtoročného SDM je: 
Dám vám budúcnosť a nádej. Pre bohoslužbu 
a biblické štúdium boli vybraté verše z Jeremi-
áša 29,1-14, ako symbol nádeje. Je to text o si-
tuácii izraelského ľudu, ktorý sa dostal do vy-
hnanstva a túžil sa vrátiť do svojej vlasti. Je to 
tiež o rôznych formách vyhnanstva v našich 
vlastných krajinách. V materiáloch pre SDM tri 
ženy charakterizovali chudobu, strach a izolá-
ciu v súvislosti s vyhnanstvom. V podkladoch 
ku SDM tieto ženy rozprávajú svoje osobné prí-
behy o tom, ako Boh uskutočnil zámery, ktoré 
im priniesli slobodu, spravodlivosť a Boží pokoj.
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Prvá z tých troch žien je Lina. Hovo-
rí o tom, že pomáha vychovávať svo-
jich štyroch vnukov, lebo ich opustila 
matka. Otec detí, a syn Liny, má psy-
chické problémy a nemôže pracovať. 
Nemajú dosť peňazí ani na pokrytie 
základných potrieb. Pred piatimi rok-
mi sa vnuci zúčastnili na jednej akcii 
v kostole, do ktorého chodí. Srdečne 
ich privítali a odvtedy im tento zbor pomáha 
darmi potravín z potravinovej banky, obleče-
ním aj dovolenkami.

Druhá žena Natalie hovorí, že keď je s part-
nerom, má občas strach, lebo väčšinou nevie 
čo sa chystá urobiť, alebo k čomu ju donúti. 
Keď bola tehotná, ublížil jej tak, že sa dieťa na-
rodilo predčasne. Obávala sa či dieťa bude žiť, 
ale Boh k nej prehovoril: Prestaň sa modliť aby 
dieťa žilo. Modli sa za to, aby sa stala moja vôľa. 
Dieťa má teraz už 13 rokov, je šťastné a zdravé. 
Natalie sa už viac nebojí, vie, že Boh má s ňou 
dobré zámery.

Tretia žena Emily plánovala, že pôjde na uni-
verzitu, aby mohla byť učiteľka. V šestnástich 
rokoch jej diagnostikovali nádor na mozgu, pre-
to podstúpila viacero operácií a jedna jej spôso-
bila stratu sluchu. Všetky myšlienky na kariéru 
v oblasti vzdelávania sa tak rozplynuli. Uzavrela 
sa do seba a chcela skoncovať so životom, ale 
Boh mal iný zámer. Postupne sa zmierila s tým, 

že svoje plány nemôže uskutočniť 
a požiadala Boha, aby jej život použil 
na svoju slávu. On pozná zámery ktoré 
s ňou má a ona sa naučila, že potrebuje 
dôverovať mu. Teraz už lepšie odčítava 
z pier a ovláda posunkovú reč, hoci nie-
kedy má problém porozumieť čo ľudia 
hovoria. Vie však, že nech prechádza 
čímkoľvek, Boh jej srdcu šepká slová 

o pokoji a láske – a hoci je nepočujúca, rozumie 
tomu šepotu.

Pri bohoslužbe tohto dňa sú za všetko vy-
sielané modlitby vďaky a postupne sa zapaľu-
je sedem sviec nádeje a svetla a tiež sa robia 
finančné zbierky, ktorých výťažok sa použije 
na pomoc najbiednejším.

Mrzí nás, že pandémia nám neumožňuje za-
pojiť sa do SDM tak, ako sme to robili v minulos-
ti. Mohli sme spoznávať krajiny, ktoré nepozná-
me a vo svojich modlitbách prosiť o zlepšenie 
toho čo ich trápi.

Napriek tomu, môžeme aj my vo svojich 
modlitebných komôrkach ďakovať Pánu Bohu 
za jeho milosť a starostlivosť, ktorou nás za-
hŕňa. Téma SDM Dám vám budúcnosť a nádej 
je aktuálna aj v súčasnosti a tak sa pripojme 
k modlitebníčkam na celom svete za požehna-
nie našej budúcnosti a nádej života bez ohrozu-
júcich vírusov, ale aj za odvrátenie nepokojov 
na Ukrajine...

Budúcnosť, ktorá sa stáva prítomnosťou
  Z EPST 3/2022 spracovala  
Zuzana Hybenová

Generálny biskup Ivan Eľko, v prvom čísle 
EPST v rubrike Do srdca a mysle, písal o čase, 
ktorý sa zmenil na minulosť – písal o tom, čo 
sme urobili alebo chceli urobiť v roku 2021. 
V treťom čísle EPST píše o budúcnosti, ktorá sa 
stáva prítomnosťou.

V úvode píše o sebaistom ľudskom plánova-
ní, o ktorom píše karhajúcu pasáž apoštol Jakub 

(4,13). Človek nedokáže existovať bez plánova-
nia. Apoštol v 15. verši radí hovoriť takto: Ak 
Pán bude chcieť, budeme živí a vykonáme toto 
alebo tamto. Ak hovoríme inak, vychvaľujeme 
sa v pýche a takáto chvála je hriešna.

Stojíme v tomto Jakubovom postoji a po-
zeráme zatiaľ do neznámej budúcnosti, ktorá 
sa zo dňa na deň stáva prítomnosťou. Čo nám 
ako cirkvi prinesie? Evidujeme celý zoznam plá-
nov, ktoré sa za posledné dva pandemické roky 
neuskutočnili. Čo vieme povedať o roku 2022? 
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V dôvere a bázni vyberme aspoň niekoľko tém 
a pohľadov.

Túžime, aby to bol rok, v ktorom nám bude 
dopriate vymaniť sa zo zovretia pandémie. 
Kľúč od jej konca nemajú v rukách výhradne 
manažéri verejného zdravia alebo osudová 
šťastná náhoda. Posledné slovo patrí Pánu 
Bohu! Pandémie boli v dejinách kresťanského 
Západu vždy dôvod na pokánie a zvrúcnenie 
modlitieb. Výzva k pokániu a modlitbám však 
nikdy nebola taká aktuálna ako dnes, keď je 
sebavedomá civilizácia zmietaná sem a tam 
a akademicky vzdelané celebrity sa sporia o to 
čo robiť. Kresťan nevie všetko. Toto však určite 
vie – mám robiť pokánie a modliť sa za seba 
a za svet.

Ak zovretie pandémiou povolí, určite bude 
platiť, že ak sme v minulosti pozývali ľudí 
na špeciálne podujatia v cirkevných zboroch, 
pripravené nad rámec bežného programu, 
teraz budeme musieť pozývať na podujatia, 
ktoré tvoria náš bežný program. Aktívne po-
zývať mladých i starých späť do cirkvi! Mnohé 
v našich cirkevných zboroch sa bude musieť 
začať odznova. Počas niekoľkých letných me-
siacov uvoľnenia opatrení v roku 2021, sme na-
príklad videli, že na služby Božie sa vrátila len 
asi polovica predpandemických návštevníkov. 
Mnohí objavili pohodlie online vysielaní, čaro 

nedeľných pobytov v prírode, či jednoducho 
stratili zvyk a zariadili si nedele po svojom. 
Utrpeli naše besiedkárske, dorastenecké, mlá-
dežnícke i ďalšie spoločenstvá. Improvizova-
ne nacvičovali spevokoly, vytratili sa tradičné 
podujatia, komunitný život. 

Internet síce zostáva, ale túžime sa vrátiť 
späť ku fyzickej cirkvi! Tajomstvo cirkvi nespo-
číva v nadšení z online vysielaní, ale v bez-
prostrednom spoločenstve fyzických osôb, 
ktoré sa zdieľajú v moci Ducha Svätého okolo 
Pánovho slova a sviatostí.

V ďalšej časti článku sú uvedené mnohé 
vzácne výročia a osobnosti, ktoré si v tomto 
roku pripomenieme a aj príprava plánovaného 
Evanjelického festivalu v Kežmarku 2. a 3. júla 
t. r., ktorý sa v minulom roku nemohol konať. 
Generálny biskup spomína aj akčný potenciál 
dištriktov, seniorátov, cirkevných zborov a spo-
ločenstiev. A tiež službu ordinovaných i neor-
dinovaných v cirkevných zboroch, bez ktorých 
by sa všetko nemohlo konať bez problémov. To 
všetko sú Pánovi služobníci. V Slove Božom (Kol 
3,23) čítame: Čokoľvek robíte, robte z tej duše 
ako Pánovi... Toto nech je usmernenie pre nás 
všetkých.

Žehnajme si navzájom a povzbudzujeme sa. 
Všetko je milosť a ak Pán bude chcieť, budeme 
živí a vykonáme toto alebo tamto.

Luteránska cirkev na Madagaskare
 EPST 2/2022

Redaktorka Ivana Damankošová pripravila 
preklad rozhovoru s prezidentom Luterán-
skej cirkvi na ostrove Madagaskar, z ktorého 
vyberáme.

Prezident povedal, že, od svojich začiatkov 
v roku 1894, bolo v Luteránskej cirkvi veľmi aktív-
ne prebudenecké hnutie a to výrazne ovplyvnilo 
rast cirkvi. V súčasnosti evidujú viac ako štyriti-
síc zborov, z ktorých asi 70 % je vo vidieckych 
oblastiach. Majú nedostatok pastorov, ktorí by 

slúžili rastúcim cirkevným zborom. Na niekto-
rých miestach sú pastori zodpovední za 6 až 12 
zborov vo vzdialenosti 50 až 100 km. Posilnenie 
teologického vzdelávania a zabezpečenie dosta-
točného počtu pastorov pre cirkevné zbory, to je 
aktuálna priorita. Táto cirkev veľmi rýchlo rastie 
a v krajine sa silno angažuje v oblastiach vzdelá-
vania, zdravotníctva, či poľnohospodárstva. Sila 
ich pastoračnej služby, diakonickej a rozvojovej 
práce, je kľúčová pre udržanie cirkvi.

Južný Madagaskar postihlo v roku 2021 su-
cho, ktoré spôsobilo veľké utrpenie tamojších 
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obyvateľov. Rieky vyschli, všade bol len piesok 
a prach a nič nerástlo. Ľudia boli nútení jesť listy 
kaktusov. Sucho sa tam opakuje už štyri roky. 
Podporu dostali od svojich partnerov, vrátane 
Svetového luteránskeho zväzu a aj od Evanjelic-
kej cirkvi a. v. na Slovensku – a tak mohli poskyt-
núť pomoc najzraniteľnejším ľuďom, trpiacim 
podvýživou. Pomoc poskytla aj vláda a situácia 
je už lepšia, najmä po príchode dažďov.

V júni 2021 zriadil Slovenský luteránsky zväz 
– na počesť odkazu madagaskarskej teologičky 

Héléne Ralyvaovej (zomrela v r. 2020) – fond 
na poskytovanie štipendií ženám študujúcim te-
ológiu a tiež aj mladej generácii, keď premýšľajú 
o tom, ako priniesť evanjelium všetkým ľuďom.

Luteránska cirkev Madagaskaru, okrem pô-
sobenia v krajine, vysiela misionárov do Bangla-
déša, Kamerunu, Papuy Novej Guiney, Thajska 
a Tanzánie. Ide väčšinou o pastorov alebo pra-
covníkov v diakonických službách ako zdravot-
nícky personál.

Pôst prospieva človeku a nie Pánu Bohu
 Ľudmila Veselá, ev. farárka v. v., EPST 11-12/2008

Slovo pôst nie je známe len v Novej zmluve, 
ale poznáme ho i z dejín izraelského národa. 
Praktizuje sa nielen v židovstve a kresťanstve, 
ale aj v iných náboženstvách. Všade znamená 
určitý spôsob sebaovládania človeka a jeho pri-
rodzených pudov, návykov a žiadostí.

Pôst znamená zdržiavanie sa určitých obľú-
bených jedál, napríklad mäsa, alebo zriekanie sa 
zábavy a tanca, ktoré vyvolávajú dobrú náladu. 
Súčasne si mnohí myslia, že znamená vpustiť 
do seba akúsi pochmúrnu náladu či smútok. 
Z tohto dôvodu si napríklad židia vyzliekli pekné 
šaty a obliekli sa do šiat z vrecoviny, teda nev-
kusnej až nečistej látky. Okrem toho si na znak 
pokánia sypali popol na hlavu a počas pôstu sa 
ani neumývali. Tak sa zriekali nielen potešenia 
z pekných šiat, ale aj radosti z čistoty tela.

Mnohé z týchto zvykov prešli aj do kresťan-
stva, dokonca aj niektoré protestantské cirkvi si 
v čase pôstu sypú popol na hlavu. Tým sa však 
pestuje tá istá povrchná zbožnosť ako v židov-
stve, proti ktorej vystúpili nielen niektorí sta-
rozmluvní proroci, napríklad Izaiáš, ale aj Pán 
Ježiš, keď povedal: Keď sa postíte, nebuďte za-
mračení ako pokrytci, ktorí si znetvorenú tvár aby 
ľudia videli, že sa pošta. Veru, veru vám hovorím, 
majú svoju odplatu! Ale keď sa ty postíš, pomaž 
si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia videli, že sa 

postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti! (Mt 6,6-18)
Pôst, ako taký, však nemožno zavrhnúť, aj 

keď proti jeho povrchným prejavom vystupu-
je Pán Ježiš a Písmo. Pôst, v zmysle odriekania, 
zriekania sa určitých zvykov či zlozvykov, ktoré 
má človek rád a je s nimi zviazaný, je dobrá ško-
la, prospievajúca jeho telesnému i duševnému 
zdraviu. Rozhodne to však nie je zásluha, ako si 
to predstavili vtedajší ľudia, farizeji a zákonníci 
a dnes niektorí kresťania, pretože pôst potrebuje 
človek a nie Boh. Pôst prospieva človeku a nie 
Pánu Bohu. Pôst žiada od nás Pán Boh, ale musí 
to byť pravý pôst.

Pôst, ktorý vyžaduje Hospodin a ktorý lieči 
bolesti a choroby celého národa a ľudstva, je 
však celkom iný, než na aký boli oni, a na aký sme 
aj my, zvyknutí. Ako sme už spomenuli, izraelský 
národ sa často postil, často sedával v popole, či 
si sypal popol na hlavu a trápil si dušu ťažkými 
myšlienkami so zamračenou tvárou a zvesenou 
hlavou. Pritom si myslel, že to sa Pánu Bohu páči 
a že takúto obeť odmení svojím požehnaním. 
Aj dnes si ešte mnohí kresťania myslia, že Pánu 
Bohu sa páči zdanlivá zbožnosť vyjadrovaná 
v rozličných náboženských úkonoch a cere-
móniách, či to, že zriekaním sa určitého jedla, 
zábavy, sypaním si popola na hlavu sa dá dôjsť 
ku spaseniu.

Aj židia sa modlili, postili, obetovali Bohu 
a predsa to neviedlo k ničomu. Preto Boh 
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ohlasuje svojmu ľudu: Netreba, aby si predstie-
ral smútok a trápil si dušu zbytočnými starosťami. 
Vedz, že mňa nijako ináč a v ničom inom nenájdeš, 
iba vo svojom blížnom. A tu počujeme aj slová 
nášho Pána Ježiša Krista, ktorý hovorí: Čokoľvek 
ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste 
urobili. Hľadať Pána Boha v nadoblačných sfé-
rach, slúžiť mu pôstom, modlitbami a obeťami 
a pritom nepočuť hlas ukrivdených, utláčaných, 
mdlých, opustených, potrebujúcich pomoc, pre-
nasledovaných krivdou a nespravodlivosťou tr-
piacich, to je nekresťanské!

Pravý pôst je v sebaovládaní, zdržiavaní sa 
vnútorných žiadostí, zla, hriechu, škodoradosti, 
nenávisti, ohovárania, závisti a ostatných zlých 
vlastností. Od týchto vecí sa nám treba v pôs-
te zdržiavať a úplne oslobodiť. Máme robiť tak, 
ako nám to radí Hospodin: Toto, hľa, je pôst, kto-
rý mám rád: rozviazať putá neprávosti, pretrhnúť 
povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu 
a potláčať každé jarmo. Znamená to zbaviť sa 
vlastných hriechov a nerestí, ale pritom blížnych 
neutláčať, neobmedzovať ich slobodu, nenútiť 
ich robiť niečo, čo je proti ich svedomiu, nebrať 
im ich česť a dobré meno, neobmedzovať ich 
v ich práci a službe. Lebo zriekať sa jedla v nádeji, 
že po skončení pôstu budeme mať hojnosť, to 
nie je nijaký zvláštny skutok. Ale zrieknuť sa zla, 
neznášanlivosti, panovačnosti, zlých skutkov, 
skoncovať s nimi, to je skutočný pôst, ktorý sa 
Pánu Bohu páči a v akom má zaľúbenie. Vieme 
ako je to v praxi, že ľudia sa boja v deň pôstu 
zjesť zakázané jedlo, ale neboja sa blížnych oho-
várať, ubližovať im, závidieť. Tamto bezvýznam-
né im robí problém, ale to druhé, nábožensky 
významné a pred Pánom Bohom dôležité, nie.

Pravý pôst je podľa Pána Boha v službe našim 
blížnym. A to podľa príkladu Pána Ježiša Kris-
ta, ktorý sa na púšti postil pre nás, myslel tam 
na nás ako nám pomôcť v našej najväčšej biede 
a ako nám preukázať svoju veľkú lásku. Tak ho-
vorí aj prorok Izaiáš: Neznamená to lámať svoj 
chlieb hladnému a biednych, bezútešných voviesť 
do domu? Keď vidíš nahého, prirodej ho a neskrý-
vaj sa pred svojím blížnym. A čo iné znamenajú 

tieto slová ako to, čo povedal pán Ježiš: Bol som 
hladný a dali ste mi jesť, bol som nahý a zaodeli 
ste ma.

Židia si, napriek svojim náboženským pôst-
nym obradom, svojich biednych nevšímali. Ob-
chádzali ich práve tak, ako kňaz a levíta z podo-
benstva o milosrdnom samaritánovi, ktorí si asi 
mysleli že veď oni to nezapríčinili. A možnože aj 
my, najmä dnes, keď sa každý stará len o seba, si 
myslíme: veď, nech si každý pomôže ako vie, my 
nie sme na vine. Máme čisté svedomie, že sme 
biedu tých čo dnes trpia, nezavinili. A predsa 
aj pre nás platí Pánovo slovo: Kto môže dobre 
robiť a nerobí, má hriech. Vždy sú okolo nás ľu-
dia, ktorým by sme mohli pomôcť. Pôstny čas 
nás napomína, aby sme mali otvorené oči viery 
a srdce plné lásky a milosrdenstva. Ak pochopí-
me, že blahoslavenejšie je dávať ako brať, náš 
život sa od základu zmení. Bude bohatý, plný, 
požehnaný a radostný. Tak to totiž za sľubuje Pán 
Boh: Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo 
sa uzdravíš. Tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou 
a sláva Hospodinova pôjde za tebou. Zatúžme 
aj my zažiť takýto pôst, znamenajúci premenu 
nášho zmýšľania a to bude na pomoc blížnym 
i nám. Vtedy, a jedine vtedy, bude náš pôst pravý 
a prinesie nám, našim blížnym, nášmu okoliu 
a možno i celému národu požehnanie, úžitok 
a uzdravenie všetkého chorého v našich ľud-
ských vzťahoch. Tak to chce Pán Boh, lebo toto 
nám najviac treba.

Pôstna modlitba. Hospodine, svätý Bože, spra-
vodlivý Sudca a milosrdný Otec. Pozerám na svoj 
život a uznávam, že je v ňom mnoho hriechu. Srdce 
je plné nelásky. Rozum plný nezmyslov. Aj moja 
hlava sa povyšuje, oči sú skazené, jazyk ohovárač-
ský, ruky konajú neprávosť a nohy utekajú od Teba. 
Keď začnem odriekať Desať Božích prikázaní, 
takmer pri každom spoznávam svoje zlyhanie. 
Preto sa utiekam k Tvojmu milosrdenstvu, drahý 
môj Ježiš, lebo Ty si aj za mňa zomrel potupnou 
smrťou na kríži. Hriešne je moje telo aj život, ale 
Ty dávaš milosť. O ňu Ťa dnes prosím, keď chcem 
spoznať hriech vo svojom živote a vyznať ho pred 
Tebou – tak nájdem u Teba spasenie. Amen.
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Martin Luther a veľkonočné sviatky
  Igor Kišš, profesor teológie,  
EPST 11-12/2008 (krátené)

Priamo, v asi sto, Lutherových spisoch som sa 
pokúsil zistiť vzťah nášho reformátora Dr. Marti-
na Luthera k veľkonočným sviatkom.

Najväčšie kresťanské sviatky. Prekvapujúce je 
hneď prvé zistenie, že Luther považoval veľko-
nočné sviatky za najväčšie kresťanské sviatky. 
Väčšina z nás by povedala, že najväčšie kresťan-
ské sviatky sú Vianoce, ale Luther 
hovorí že sú to sviatky veľkonočné. 
Pre neho sa začínajú Zeleným štvr-
tom, pamiatkou ustanovenia Večere 
Pánovej, potom pokračujú Veľkým 
piatkom, pripomienkou Kristovho 
ukrižovania za naše hriechy na Gol-
gote, a nakoniec vrcholia veľkonoč-
nými bohoslužbami s ich zvesťou, že 
Kristus je vzkriesený. Luther vo svo-
jej kázni na Veľkú noc o tom hovo-
rí: Veriť vo vzkriesenie Kristovo, to je 
hlavný článok viery. (WA12,268) Po-
dobne hovorí aj vo svojom výklade 
Prvého listu Petrovho, k miestu 1Pt 1,3: Je to cen-
trálne učenie kresťanstva. V tomto článku viery je 
veľká sila, lebo keby nebolo vzkriesenia Kristovho, 
nemali by sme útechu a nádej, že všetko ostatné 
čo Kristus urobil a pretrpel, malo zmysel. Luther tu 
cituje slová apoštola Pavla: Lebo ak Kristus nebol 
Vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna 
je aj naša viera. (1K 15,16)

Svätíme Jeho vzkriesenie. Mohlo by sa zdať, že 
Luther bol osamelý s týmto názorom. Ale v sku-
točnosti to tak bolo od počiatku kresťanstva. 
Pôvodne sa Vianoce ani nesvätili, Veľká noc sa 
však svätila od samého počiatku kresťanstva. Aj 
vo Viere všeobecnej kresťanskej sa o Vianociach 
hovorí pomerne málo. Vyznávame tam: Narodil 
sa z Márie panny. Ale o veľkonočných udalostiach 
je tam niekoľko viet a podobne aj v Nicejskom 
vyznaní. Dokonca, kresťania zmenili svätenie 

soboty, ako dňa odpočinku, na nedeľu a to 
na pamiatku Kristovho vzkriesenia.

Nielen Veľký piatok si pripomíname 
pri každom prisluhovaní Večere Pánovej: 
Za vás sa vydáva, za vás sa vylieva, podľa Kris-
tovho rozkazu: To robte na moju pamiatku, ale 
aj každú nedeľu svätíme vlastne ako pamiatku 
na Kristovo vzkriesenie. Preto po rusky sa ne-
deľa až dodnes volá ‚voskresenie‘.

Pre pravoslávnych a gréckokatolíckych kres-
ťanov sú dodnes sviatky veľkonočné 
najdôležitejšie. Vysoké hodnotenie 
veľkonočných sviatkov platí aj o nás 
evanjelikoch, najmä ak berieme veľ-
konočné sviatky komplexne aj so Ze-
leným štvrtkom a Veľkým piatkom. Tu 
je určitý rozdiel od bratov rímskoka-
tolíkov, ktorí na Veľký piatok ani ne-
majú omše. Ale evanjelické chrámy 
boli vždy, a sú až dodnes, na Veľký 
piatok naplnené. Veľkopiatkové bo-
hoslužby sú akoby druhé evanjelické 
štedrovečerné služby Božie. To nie je 
len pre čítanie pašií (veď tie sa čítajú 

aj dve nedele predtým) alebo pre pristupovanie 
k Pánovmu stolu. To je pre veľkopiatkovú zvesť, 
že Kristus zomrel v tento deň na Golgote za naše 
hriechy. Vždy sa hovorilo, že Veľký piatok je lu-
teránsky sviatok. Kým Kristova obeť išla v deji-
nách rímskokatolícjej cirkvi trochu do úzadia, 
lebo človek si mal vlastnými zásluhami (a nie 
zásluhami Kristovými) vyrobiť spásu, evanjelici 
vždy vyznávali: Kristus na Golgote zaplatil za naše 
hriechy a získal nám odpustenie hriechov.

Je tu aj svet večnosti. Luther považoval tieto 
sviatky za hlavné práve pre spojenie Veľkého 
piatka s ránom Veľkonočnej nedele. Totiž, Veľ-
konočný piatok by nemal platnosť, keby nebolo 
Kristovho vzkriesenia. Boh v toto ráno ukázal, 
že Kristovu obeť za hriechy prijíma. Luther tiež 
hovorí, že Veľká noc nás ubezpečuje, že, popri 
časnosti, je tu aj svet večnosti. Toto všetko sa dialo 
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len pre náš budúci život, hovorí Luther vo výklade 
k Prvému listu Korinťanom, k miestu 1K 15,29-31. 
Vianoce tak jasne nehovoria, že je tu aj večný 
život popri časnosti. Ale Veľký piatok a Veľká noc 
to hovoria nadovšetko jasne. Kto Veľkú noc pod-
ceňuje, to je koniec jeho kresťanstva, povedal Lu-
ther. Ty, Kriste, si sa stal na Veľký piatok Martinom 
Lutherom, apoštolom Petrom aj Pavlom a zomrel 
si za naše hriechy a získal si nám odpustenie hrie-
chov. (W 12,1591)

Je viac dôvodov, prečo sa v cirkvi Vianoce ply-
nutím rokov dostali do popredia. Jeden je, že 
Vianoce sú keď je deň najkratší a noc najdlhšia, 
roľníci mali obdobie odpočinku a dostatok času 
na svätenie. Naproti tomu Veľká noc je v čase, 
keď sa už začínajú jarné práce v prírode.

Menšia citová odozva. Veľkonočné oblievačky 
sa nemôžu vyrovnať štedrovečernej atmosfére 
pokoja a lásky v rodinách. Tiež treba vidieť kon-
zumnosť Vianoc a zháňanie darčekov ako vý-
raz našej lásky k najbližším. Oproti tomu, Veľká 
noc hovorí viac o utrpení a smrti či o nebeských 
hodnotách a večnom živote. Luther má však 
pravdu: zvesť Veľkej noci o Golgote a odpustení 
hriechov a zvesť veľkonočného rána o večnom 
živote po našej smrti je z duchovného hľadiska 
najdôležitejšia.

Predpovede Veľkej noci vidí Luther už v Starej 
zmluve. Už pri vyhnaní ľudí z raja bola ľuďom 
daná nádej, že stratený raj bude raz nanovo 
ľuďom vrátený. Túto predpoveď vidí v slovách 
Písma, že potomstvo Evy (a myslí sa tým na Krista) 
rozmliaždi hlavu diabla a ty mu schvatneš pätu 
(1M 3,15). V tom sa vždy videla predpoveď Veľ-
kého piatka.

Predpoveď veľkonočných udalostí možno vi-
dieť aj v najväčšom židovskom sviatku jedenia 
veľkonočného baránka. Ako boli vyslobodení 
židia z egyptského otroctva, tak bude ľuďom 
dané aj vyslobodenie z otroctva hriechu, smrti 
a diabla. Luther poukazuje na budúceho veľko-
nočného baránka, ktorým bude Boží Syn Ježiš 
Kristus. O ňom povedal aj Ján Krstiteľ: Hľa, Bará-
nok Boží, ktorý sníma hriech sveta. (J 1,29)

Luther poukazuje najmä na to, že židovský 

veľkonočný baránok bol predobraz Krista ako 
veľkonočného Baránka a že najväčšie židovské 
sviatky Veľkej noci sú predobraz budúcich naj-
väčších kresťanských sviatkov. A tiež to, že Stará 
zmluva s národom izraelským bude nahradená 
novou zmluvou s celým svetom (WA 31 I, 412, 
20-34). Keď hlava diabla bude raz zničená, potom 
– hovorí Luther – i smrť musí byť porazená živo-
tom večným. Sme teda stvorení nielen pre túto 
časnosť, ale pre večný život a smrť je iba dočas-
ný spánok. Pekne to vyjadril jednej veľkonočnej 
piesní, ktorú zložil: Keby Pán nebol vstal, svet by 
v smrti zostal, ale že On z hrobu vstal, život večný 
nám získal. Buď Bohu chvála! (ES 139,2) Aj nerov-
nosti tejto časnosti budú vtedy odstránené – 
dôjde ku všenáprave (WA 42, 146). Hovorí o tom 
podobenstvo o boháčovi a Lazárovi.

Príde zasa nový život. Predpoveď Veľkej noci 
bola obsiahnutá aj Izaiášových slovách o trpia-
com Božom služobníkovi (Iz 53). Tam sa hovorí 
aj o dobrodeniach, ktoré trpiaci Boží služobník 
získa pre ľudí a ako bude vyslobodený. Poukázal 
na to sám Pán Ježiš Kristus, že už Stará zmluva 
učila o večnom živote. Keď sadukaji odmietali 
vieru vo večný život, Kristus im povedal: Či ste 
nečítali o zmŕtvychvstaní čo vám povedal Boh: 
Ja som Boh Abrahámov, Izákov a Boh Jákobov. 
Boh nie je predsa Bohom mŕtvych, ale živých. (Mt 
22,32) A na tieto Kristove slová poukazuje Luther 
vo svojom výklade Prvej knihy Mojžišovej (WA 
44, 385)

Ale ešte jeden zaujímavý dôvod uvádza 
Luther pre veľkonočnú vieru vo večný život 
po smrti. Tento dôvod je zapísaný v zápiskoch 
Lutherových Rečí pri stole, čo hovoril doma v kru-
hu svojich priateľov. Tentoraz túto Lutherovu 
výpoveď nezapísal náš kremnický farár Konrád 
Cordatus, ktorý bol prvý, kto vo Wittenbergu za-
čal zapisovať Lutherove Reči pri stole, ale zapísal 
to jeho nasledovník Lauterbach. Podľa tohto 
zápisku raz Luther povedal, že nielen z Biblie vi-
díme, že Boh pripravil pre nás večný život. Boh 
nám to dal vidieť aj z takzvaného všeobecného 
zjavenia Božieho. V tomto zápisku Lutherových 
slov sa hovorí: Boh nám v tomto biednom živote 
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naznačil a ‚vymaľoval‘ vzkriesenie na mnohých 
veciach. Po smrti zimy príde zase nový život na jar 
a príroda sa znova prebudí k životu. Tak je to, pod-
ľa Luthera, aj so vzkriesením. Smrťou sa všetko 
nekončí. K tomu pridáva Luther prekrásnu výpo-
veď: Evanjelium je ‚vymaľované‘ v Božom stvorení 
tak isto, ako je ‚vymaľovaný‘ Boží hnev. (WA 49, 
222 – Lutherova kázeň z r. 1541) Ale sú o tom aj 
iné miesta v Lutherových spisoch.

Nakoniec si uveďme ešte Lutherove slová 
o tom, prečo sa veľkonočné udalosti vlastne 
odohrali. Prečo musel byť Veľký piatok a potom 

muselo prísť veľkonočné ráno Kristovho vzkrie-
senia? Luther na to odpovedá: Kristus nevstal 
z mŕtvych pre seba, ale pre nás. On premohol smrť 
a toto víťazstvo nám daroval! (WA 12, 518, 11-18 – 
kázeň na Prvú nedeľu po Veľkej noci v roku 1523)

A tak môžeme veriť so slovami Lutherovho 
Malého katechizmu, že Kristus toto všetko urobil, 
aby ja som bol jeho vlastný a žil pod Ním v Jeho 
kráľovstve a slúžil Mu v ustavičnej spravodlivosti 
a blaženosti; tak ako On vstal z mŕtvych, žije a kra-
ľuje naveky. To je iste verná pravda!

Ponuka Tranoscia
  Zuzana Hybenová

Začiatkom februára t. r. sa redakcia EPST roz-
hodla osloviť odberateľov tohto evanjelického 
časopisu, ktorí ho prestali odoberať druhom 
polroku 2019, a to tak, že im zadarmo poslala 
tretie tohtoročné číslo EPST.

Redaktorka Eva Bachletová píše, že redakcia 
by ich rada obsahom ponúknutého čísla EPST 
presvedčila, že sa ho oplatí čítať a aj odoberať, 
veď ho čítali rodiča i starí rodičia. Redakcia sa 
pýtala: Čo poviete na to, ak by ste sa opäť aj vy 
stali našim čitateľom? Možno nosíte v sebe zopár 
otázok, ktoré sa týkajú viery v Pána Boha či cirkvi. 
Skúste nájsť odpovede práve v Evanjelickom posle 
spod Tatier.

Redakcia prešla rôznymi situáciami. Po-
stupne, aj s modlitbami čitateľov, budovali ob-
sah a témy, prichádzali noví spolupracovníci, 

hľadali spôsoby ako udržať EPST počas pandé-
mie a uzavretia kostolov. Môžu konštatovať že 
sa im to podarilo. Sú vďační Pánu Bohu za jeho 
požehnanie pri príprave Posla, za jeho usmerne-
nie a jeho inšpiráciu.

EPST, vo svojom už 112. ročníku, chce byť na-
ďalej užitočný a potrebný pre slovenských evan-
jelikov, preto pozývajú všetkých do spoločenstva 
čitateľov, aby spolu premýšľali, tvorili, modlili sa, 
navzájom si žehnali v službe, ktorú konajú. Chcú 
prinášať povzbudenie a dobré slovo pre naše 
srdce a dušu.

Dvojtýždenník EPST si môžete objednať 
v tlačenej forme na tel. čísle 044/324 05 08 ale-
bo na mejlovej adrese: predplatne@tranoscius.
sk. Môžete si ho zakúpiť aj v digitálnej podobe 
do svojho počítača, tabletu či mobilu na: www.
floowie.com.

Dve krajiny v dvojakých pohľadoch
  Zuzana Hybenová

Mesiac február bol v znamení olympiády 
v čínskom Pekingu. Športovci celého sveta sa 
snažili uspieť v rôznych typoch zimných športov. 
Jedni sa tešili z úspechov a zisku medailí, ale iní 

smútili a plakali nad neúspechmi. Čína vytvori-
la dobré podmienky pre olympijské súťaženie. 
Športoviská a všetko pre pobyt veľkého počtu 
športovcov aj s ich sprievodcami boli dobre 
pripravené.

Iný čínsky príbeh opisuje brat Andrej, 
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zakladateľ misijnej spoločnosti Otvorené dvere 
v knihe Božie volanie. Vyrozprával príbeh z Číny, 
z obdobia konca sedemdesiatych rokov až 
po rok 1985. Brat Andrej navštevoval najnebez-
pečnejšie miesta na svete a poznal, že Biblia je 
najúčinnejšia zbraň proti komunizmu, islamu 
a iným protivenstvám kresťanskej viery.

Píše o tom, ako sa v Číne udialo neuveriteľné 
duchovné prebudenie v jej južnej časti. Keď sa 
štáb Otvorených dverí zúčastnil na konferencii 
‚Láska Číne‘, našli tam obrovskú sieť miliónov 
veriacich. Zoznámili sa aj s jednoduchou Božou 
ženou Mamou Kwang, ktorá už v mladom veku 
vstúpila do služby evanjelia a cestovala po celej 
južnej Číne. Kázala, vyučovala a organizovala 
domáce zbory. Tri razy ju zatkli a ona aj väzňom 
a dozorcom hovorila o svojej viere a mnohých 
priviedla ku Kristovi. Na žiadosť čínskych kresťa-
nov začali Otvorené dvere prenášať Biblie. Najprv 
sa im podarilo preniesť tisíc, potom 30-tisíc a na-
koniec milión. Mama Kwang navrhla aj spôsob 
prepravy po mori a zabezpečenie odovzdania 
veriacim. Bolo v tom zapojených viac ako 2-tisíc 
veriacich. Vždy sa vyskytli aj problémy, vypočú-
vania a zatýkania organizátorov, ale Pán Boh, 
ku ktorému vysielali prosby o pomoc, konal a po-
máhali im. Aj takýto je obraz komunistickej Číny.

Ďalší príbeh sa odohráva od 24 februára 
tohto roka, keď Rusko napadlo Ukrajinu. V máji 
to bude sedemdesiatsedem rokov od skonče-
nia druhej svetovej vojny. Teraz Rusko začalo 
vojnový konflikt, akt surovej vojenskej agresie 
voči suverénnemu a zvrchovanému štátu. Tisíce 
ľudí utekajú do susedných štátov. Väčšinou sú 
to matky s deťmi v snahe zachrániť život sebe 
a deťom. Otcovia musia bojovať a chrániť svoju 
krajinu. Aj obyvatelia Slovenska sa zapojili do po-
moci utečencom.

Lepší, hoci nie jednoduchý, je príbeh zo So-
vietskeho zväzu, ako sa píše v knihe Božie vola-
nie. V Sovietskom zväze nemalo Bibliu 80-milió-
nov kresťanov. Brat Andrej prosil Boha o nejaký 
dobrý spôsob. Ako sa raz modlil, mal videnie 
ako celé kamióny prúdia do Sovietskeho zväzu. 
Colným hliadkam povedali: Prichádzame v mene 

Ježiša, nemôžete nás zastaviť. Kresťania celého 
sveta sa modlili za Sovietsky zväz sedem rokov 
v rokoch 1984 až 1990.

Počas týchto siedmich rokov modlitieb sa 
všetko zmenilo. Na čelo krajiny sa dostal Mi-
chail Gorbačov s politikou tolerantnejšou voči 
západnej ideológii aj voči kresťanstvu. Keď sa 
kresťania intenzívne modlia, začína skutočný 
duchovný boj. A naozaj to tak bolo. V roku 1986 
sovietska a východonemecká tajná polícia vyšli 
s päťročným plánom infiltrácie do kresťanských 
organizácií, Otvorené dvere nevynímajúc. Podľa 
ich vyjadrení, pod rúškom náboženstva pracujú 
na podkopávaní socialistických národov. Nič také 
nerobili. Prenosy Biblií boli v tom čase aj neúspeš-
né a skonfiškované, ale väčšina kuriérskych ciest 
bola úspešná a Biblie boli veriacim doručené.

V roku 1988 oslavovala ruská ortodoxná cir-
kev jubileum tisíc rokov od svojho vzniku. Nie-
koľko rokov predtým, jeden kňaz tejto cirkvi po-
vedal bratovi Andrejovi: Prečo vždy dávate v Biblie 
len baptistom? Aj my potrebujeme Písmo Sväté. 
Preto Otvorené dvere začali pracovať na dodávke 
jedného milióna v Biblií – Novej zmluvy a Žal-
mov. Ani nie rok po tom, čo mal brat Andrej vi-
denie ako kamióny prechádzajú cez hranice, sa 
všetko menilo na skutočnosť. Prvých 100-tisíc 
Nových zmlúv dorazilo do Moskvy v decembri 
1988, čím mohli zavŕšiť jubilejný rok milénia Rus-
kej ortodoxnej cirkvi.

Brat Andrej sa usiloval nadviazať spojenie 
aj na najvyšších miestach. A presvedčil sa, že 
aj mnohí komunistickí funkcionári už majú ale-
bo chcú mať Bibliu. Do Ruska začali prichádzať 
Biblie po 100-tisíc kusov zhruba každých šesť 
týždňov. Posledná dodávka Biblií prišla do Rus-
ka začiatkom roka 1990. Zúčastnil sa jej aj brat 
Andrej, aby osobne odovzdal patriarchovi Alexi-
jovi milióntu Novú zmluvu. Potom sa spoločne 
modlili Otčenáš každý vo svojej reči – v holan-
dčine a ruštine. Brat Andrej pochopil, že všetci 
kresťania sú jedna rodina. Napriek rozdielnosti 
jazykov, kultúry a vzhľadu patriarchu s dlhou 
sivou bradou, je jeho srdce práve také hladné 
po Božej láske, ako to Andrejovo.
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Bola len otázka času, kedy vlna slobody 
v Rusku a východnej Európe, ovplyvní službu 
Otvorených dverí. Biblie sa potom mohli legálne 
dovážať a dokonca tlačiť vo všetkých bývalých 
komunistických krajinách. Ale z totality sa nedá 
jedným skokom vhupnúť rovno do demokracie. 
Problémy sa hneď neskončili.

Na záver si všimnime a majme na pamäti 
moc modlitieb, najmä ak sú vysielané stovkami 
či tisíckami modlitebníkov. Zapojme sa aj my 
do modlitebnej reťaze, lebo moc diabla stále 
pôsobí a má aj úspechy.

Bol som mŕtvy a, hľa, som živý na veky vekov!
  Ilona Bázliková, farárka CZ ECAV 
Ružomberok

Neviem, či niekedy prestaneme uctievať hro-
by. Či budeme mať tú odvahu alebo skôr tú múd-
rosť...? Mali by sme, veď veríme vo vzkrieseného 
Pána! Niekedy sa mi zdá, že sa nelíšime od po-
hanského sveta, akoby v nás nič nekričalo: Môj 
Boh je živý! Bol mŕtvy, a hľa je živý na veky vekov! 

On je radosťou Veľkej noci. Je to fakt. Je to 
fakt aj nášho života? Vraví sa, že Veľký piatok 
je najväčší luteránsky sviatok. Piatkové dielo je 

naša záchrana, ale nebolo by, nebyť nedeľného 
rána. Po tme hrobu prišlo svetlo nového dňa, 
svetlo, ktoré môže žiariť aj v tvojom živote. To je 
najúžasnejšia správa prázdneho hrobu. 

Možno si nevieme dostatočne uvedomiť, že 
aj tie hroby, v ktorých budeme my pochovaní, 
budú prázdne vďaka veľkonočnému ránu. Môj 
Boh je živý! Šepkajte to, stromy a kvety! Spie-
vajte to, more a obloha! Nech je touto radosťou 
preplnený vzduch! 

Pane Ježiši, naplň nás radosťou rána a prázd-
neho hrobu a istotou vzkriesenia!

»  Sčítanie obyvateľov 2021. ECAV na Slo-
vensku je druhá najpočetnejšia cirkev. 
Obyvatelia hlásiaci sa k ECAV predstavujú 
5,27 % (286 907 osôb). Zbor biskupov sa 
výsledkom bude venovať detailnejšie. Po-
kles o 0,5 % nepredstavuje relatívne veľ-
ký úbytok a potešiteľné je, že sa výrazne 
spomalil pokles počtu členov pri predchá-
dzajúcom sčítaní. Ale je fakt, že za 10 rokov 
sme stratili 29 343 evanjelikov. Toto neteší 
nikoho a je to veľká misijná a pastorálna 
výzva. Treba spojiť sily všetkých členov 
ECAV, aby vydávali dobré svedectvo viery 
a viedli všetky generácie k evanjelickému 
kresťanskému životu. Biskupi sú vďační tým, 
ktorí sa k ECAV prihlásili a vnímajú to ako 

povedomý a aktívny evanjelický prejav, po-
stoj srdca, jednoznačnú odpoveď. Evanjeli-
ci tak potvrdili, že im záleží na svojej cirkvi 
a viere v Boha.

»  Vláda SR na rokovaní 23.2. aktualizovala 
opatrenia s účinnosťou od 26. februára. 
Zrušili sa režimy OTP, OP, OP+; v interiéri je 
maximálna kapacita je 500 osôb alebo ma-
ximálne na 50 percent kapacity; respirátor 
je naďalej povinný v interiéri; od nedele 
27.2. pozývame na služby Božie všetkých 
veriacich a prosíme o dodržiavanie nosenia 
respirátorov.
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Vyhlásenie Predsedníctiev ECAV  
na Slovensku k vojne na Ukrajine

Dnes, 24. februára 2022 nadránom vojská 
Ruskej federácie napadli Ukrajinu. Ide o akt 
surovej vojenskej agresie voči suverénnemu 
a zvrchovanému štátu. Takéto počínanie Ruska 
rozhodne odmietame a odsudzujeme. Vyjadru-
jeme hlbokú sústrasť a zároveň povzbudenie 
Ukrajincom i všetkým, ktorí sú vojnou zasiahnutí, 
a to bez rozdielu. Začala sa skutočná vojna. Jej 
možné dôsledky si v tejto chvíli nedokážeme ani 
predstaviť. Môžu úplne zmeniť podobu nášho 
života i beh dejín.

Možno sa cítime bezbranní, ale v tejto chvíli 
máme stále v rukách zbraň modlitby. Prosíme 
a vyzývame členov a bohoslužobné zhromaž-
denia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku i celé 
ekumenické spoločenstvo kresťanov, k neustá-
vajúcim modlitbám o ukončenie ruskej vojen-
skej agresie, o mier na Ukrajine a o vyriešenie 
všetkých politicko-národnostných otázok, ktoré 
destabilizujú tento región. V ťažkej chvíli preu-
kážme to, čo sa už nespočetne veľa krát ukázalo 
ako zmysluplné a mocné: majme stále srdcia 
otvorené voči Bohu!

Smerom na západ sa začína pohýnať mo-
hutná utečenecká vlna. Rovnako teda otvorme 
srdcia i ruky, či už voči tým, ktorí utekajú pred 
vojnou, alebo sú ňou priamo zasiahnutí vo svo-
jom prostredí. Buďme obetaví a nápomocní.

Týmto vyhlasujeme Zbierku pre Ukraji-
nu. Číslo účtu je: SK 42 0200 0011 6900 0044 
3012, variabilný symbol: VS 663 300, účel platby: 
Zbierka pre Ukrajinu. Vyzbieraná pomoc bude 
predovšetkým zaslaná Evanjelickej cirkvi augs-
burského vyznania na Ukrajine (biskup Pawlo 
Schwarz, Odesa) na veľmi adresné použitie 

všetkým potrebným a v druhom rade bude 
určená na potreby riešenia utečeneckej krízy 
na Slovensku. O plnení účtu a použití prostried-
kov budeme pravidelne informovať. Ďakujeme 
všetkým štedrým darcom!

Presvedčujeme sa opäť o zákernej moci ľud-
ského hriechu. Aj najväčšie vojenské konflikty 
môžu vzniknúť z maličkých počiatkov; zo zlých 
impulzov jednotlivých ľudských sŕdc. Nech je 
nám to na výstrahu! V ostatnom období sme 
si zvykli úplne bežne a samozrejme nadávať si, 
urážať a vyhrážať sa, nenávidieť, preklínať. Stačí 
málo a ten zlý, ktorý je nepriateľ Boží, a teda ne-
priateľ pokoja, lásky a porozumenia, si dokáže 
použiť naše jednotlivé zlé prejavy na zapálenie 
zla nevídaných a hrozných rozmerov.

Strážme svoje srdcia a nedovoľme akokoľvek 
„kultivovane“, „logicky“, či „spravodlivo“ masko-
vanému zlu, aby si nás podrobilo, diktovalo nám 
a strhlo nás do svojej moci! Každý z nás nech si 
so všemožnou bdelosťou chráni srdce (Prísl 4, 23).

S nevýslovným smútkom a znepokojením, 
zároveň však s istotou viery, že sme v Božích ru-
kách, On je Pán dejín a preto sa nemusíme báť, 
so srdcami otvorenými k pomoci blížnym a so 
stálou nádejou v Bohu prosíme: Pane, daruj mier 
medzi bojujúce strany na Ukrajine!

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Renáta Vinczeová, zastupujúca generálna do-
zorkyňa a dozorkyňa ZD ECAV
Ján Hroboň, biskup ZD ECAV
Peter Mihoč, biskup VD 
Ľubomír Pankuch, dozorca VD ECAV

Modlitba za Ukrajinu
  Zdroj: internet

Vo vojne niet víťaza, sú len porazení. Ty, 
Pane, to vieš. Preto prosím za to množstvo ľudí, 

ktorí dnes utekajú a nevedia, či sa vrátia do-
mov. Prosím za tých, ktorí sa lúčia a nevedia, či 
sa ešte stretnú. Za chlapcov, ktorí nikdy neboli 
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vojaci a teraz majú bojovať. Za deti, ktoré chcú 
ísť do školy a miesto toho sa skrývajú pred bom-
bami. Za ženy a mužov, ktorí chceli len v pokoji 
žiť a teraz ich jediná túžba je prežiť. Pomôž, Pane, 

tým, ktorí už dnes prehrávajú, lebo vo vojne niet 
víťaza. O Tvoju ochranu prosíme. Za ľudí na Ukra-
jine, za ľudí u nás doma, za ľudí v núdzi. Lebo 
vo vojne niet šťastných, sú len nešťastní! Amen.

Či som to ja, drahý Pane? 
(Mt 26,21)

  Andrej Hajduk

Či som to ja, drahý Pane?
S tou otázkou chviem sa celý,
pred bolestnou Getsemane
s Tebou sedím pri Večeri.

Či som to ja, drahý Pane?
Teba vydám zlému svetu,
zúčastním sa na pohane,
znevážim Ťa, lásku svätú?

Či som to ja, drahý Pane?
So zlosynmi čo sa zjedná
a „strieborných tridsať“ práve
prijme moja duša biedna?

Či som to ja, drahý Pane,
ktorý vezme skyvu chleba
z Tvojej ruky, po nej siahne,
odhodlá sa zradiť Teba?

Či som to ja, drahý Pane,
ktorý vie, že čas sa plní,
rýchlo skončím stolovanie,
s tlupou budem kráčať prvý?

Či som to ja, drahý Pane?
Bez citu Ťa bozkom zradím,
noc zakryje skutky plané
a ja ujdem stromoradím?

Nedopusť to, drahý Pane,
dať sa na to podlé dielo,
aby srdce rozorvané
nikdy toho neželelo!

Ortieľ spasenia
  Mária Royová

Verím, že ortieľ spasenia
aj nad mnou vyrkol Pán.
Verím, že obeť zmierenia
zaistí vstup mi v nebies stan.
Bárs dunia hromy, zviera žiaľ,
nezúfam, Boh mi Syna dal.

Ja verím, že ten Syn ma zná,
bo v dlaniach svojich vyryté
klincami moje meno má,
tam skvie sa ono určite.
On z lásky zaznačil ho tam;
tak ničoho sa neľakám.

Ja verím v môjho Pána moc,
On to, čo začal, dokoná.
Bez úrazu cez času noc
prevedie k bránam Siona.
Preslávny víťaz z Golgoty
to, čo je Jeho, nestratí.

Blahoželáme jubilantom
Marec
Samiecová Anna
Michalík Marcel
Novoroľníková Anna
Keresztény Ján
Šimková Mária
Imrichová Gertrúda
Bačová Anna
Korub Ferdinand
Blaško Martin
Božoň Ján, JUDr.
Antalová Mária
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Apríl
Šefčík Ján
Pokorná Mária
Hotaryová Edita
Mikolajčíková Renáta
Fedák Ladislav
Bartoš Ľubomír

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.

Vypísané z matrík za mesiace 
január – február

Do večnosti nás, v nádeji vzkriesenia, predišli: 
Erika Teplická (78), Alica Kovalčíková (88)

Informácie a pozvania
  od 26. februára môžu byť na bohoslužbách 
prítomní veriaci v režime ‚základ‘, teda iba s je-
diným obmedzením, že v interiéri musia mať 
prekryté horné dýchacie cesty; kostol môže 
byť naplnený na 50 % kapacity – pre náš kos-
tol to je 500 osôb – všetci ste srdečne vítaní, 
s vďačnosťou k Bohu využime možnosť osob-
ne byť súčasťou spoločenstva sestier a bratov 
na službách Božích Na webstránke nášho zbo-
ru www.ecavpp.sk alebo aj v podcastoch si 
naďalej môžete vypočuť záznam zo služieb 
Božích.
  20. marec (NED) – 10:00 h v kostole Konvent 
matkocirkvi Poprad a Konvent CZ Poprad.
  28. marec – 1. apríl (PON – PIA) – vždy 
o 16:15 h v zborovej miestnosti pôstny mod-
litebný týždeň.
  31. marec (ŠTV) – 14:00 h v zborovej miest-
nosti KaMoS – posedenie s rozhovormi pri káve.
  28. apríl (ŠTV) – 14:00 h v zborovej miestnosti 
KaMoS – posedenie s rozhovormi pri káve.
  Do vašej pozornosti dávame úhradu cirkev-
ného príspevku na rok 2022, ktorý je 10,00 
€/člen/rok, ako to schválil minuloročný 
konvent CZ. Svoju podlžnosť môžete vy-
rovnať 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 prísluš-
ný rok). V prípade väčšej sumy – v súvislosti 
s dosť zaužívanou praxou, keď rodičia či starí 
rodičia uhradia členský príspevok aj za svoje 
deti či vnúčatá – je možná úhrada aj vo viace-
rých splátkach. Majme na pamäti, že úhrada 
cirkevného príspevku je – podľa cirkevných 
zákonov – na jednej strane povinnosť, ale 
na druhej aj právo a výsada podporiť svoj zbor, 
aby mohol dobre fungovať a slúžiť všetkým 
svojim členom. Aj Biblia nám to jednoznačne 
odporúča (Rim 13,7-8).
  Tiež je dobré myslieť aj na výpadok príjmov 
zboru, budeme radi a vopred ďakujeme za mi-
lodary na cirkevné ciele, teda na Božie dielo 
medzi nami. Dobre je, keď aj na to myslíme, 
keď sa modlíme a aj finančne či inak pomá-
hame ... lebo ochotného darcu miluje Boh (2Kor 
9,6).
  Zo svojej štedrosti a lásky prispejme aj 
do zbierky na pomoc vojnou trpiacej Ukraji-
ne. ECAV vyhlásila zbierku. Transparentný účet 
nájdete na webe ecav.sk, finančný dar mož-
no tiež odovzdať v kancelárii farského úradu 
alebo v kostole vložiť do ‚oferových kasičiek‘ 
v obálke s poznámkou ‚Ukrajina‘.
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Pohľadnica s poďakovaním  
za výrobky pre Misiu na Níle

Čakanie na distribúciu  
jedla Madagaskarskej luteránskej cirkvi

Stretnutie MoS 20. januára  
po uvoľnení opatrení

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov - 
predstavitelia cirkví počas ekumenickej pobožnosti

Redakcia
Zborového listu popradských evanjelikov
želá svojim milým čitateľom
požehnanú a pokojnú Veľkú noc prežitú v znamení zmŕt-
vychvstalého Pána Ježiša Krista, aby ste opäť prežili moc 
vzkriesenia vo svojom srdci aj v živote



Podľa nariadení vlády Slovenskej republiky dodržujeme tieto opatrenia:

nosíme rúško dezinfikujeme si ruky vetráme miestnosti

Rozpis služieb Božích 
a ďalších cirkevno–zborových aktivít

Na našej web stránke www.ecavpp.sk alebo v podcastoch si môžete 
vypočuť záznam zo služieb Božích. Odkaz je vždy k dispozícii v deň 

konania aj na našej webstránke, kde nájdete vždy aj najnovšie 
usmernenia pre naše stretávania. 

MAREC
1. STR 17:30 Pôstne večerné služby Božie, Začiatok pôstu Poprad, kostol

6. NED
 9:00 Prvá pôstna nedeľa Poprad, kostol
10:30 Prvá pôstna nedeľa, Konvent dcérocirkvi Stráže Stráže, kostol

10. ŠTV 17:30 Pôstne večerné služby Božie Poprad, kostol

13. NED
 9:00 Druhá pôstna nedeľa

Poprad, kostol
10:00 Sviatosť Večere Pánovej

17. ŠTV 17:30 Pôstne večerné služby Božie Poprad, kostol

20. NED
 9:00 Tretia pôstna nedeľa

Poprad, kostol
10:00 Konvent matkocirkvi Poprad a Konvent CZ Poprad

24. ŠTV 17:30 Pôstne večerné služby Božie Poprad, kostol

27. NED
 9:00 Štvrtá pôstna nedeľa Poprad, kostol 
10:30 Štvrtá pôstna nedeľa, služby Božie s Večerou Pánovou Sp. Sobota, kostol

31. ŠTV 17:30 Pôstne večerné služby Božie Poprad, kostol

APRÍL
3. NED

9:00 Piata pôstna nedeľa/Smrtná, pašiové služby Božie Poprad, kostol
10:30 Piata pôstna nedeľa, Sviatosť Večere Pánovej Stráže, kostol

7. ŠTV 17:30 Pôstne večerné služby Božie Poprad, kostol

10.NED
9:00 Šiesta pôstna nedeľa/Kvetná

Poprad, kostol
10:00 Sviatosť Večere Pánovej

14. ŠTV 17.30 Zelený štvrtok, Večerné sl. Božie s Večerou Pánovou Poprad, kostol

15. PIA
9:00 Veľký piatok, pašiové služby Božie

Poprad, kostol
10:00 Sviatosť Večere Pánovej

17. NED
9.00 Prvá slávnosť veľkonočná Poprad, kostol
10:30 Prvá slávnosť veľkonočná Stráže, kostol

18. PON  9:00 Druhá slávnosť veľkonočná Poprad, kostol
21. ŠTV 17:30 Biblická hodina Poprad, zborovka

24. NED
 9:00 Prvá nedeľa po Veľkej noci Poprad, kostol
10:30 Prvá nedeľa po Veľkej noci Sp. Sobota, kostol

28. ŠTV 17:30 Biblická hodina Poprad, zborovka


