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živej vody

Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú,
musia Ho vzývať v duchu a pravde.
(J 4,24)

S

vätodušné sviatky sú v našej spoločnosti
veľmi na okraji. Na vianočné aj veľkonočné sviatky máme viacero dní sviatočného pokoja, ale na Svätodušné sviatky
iba nedeľu. Je to veľká škoda, lebo Duch Svätý je takisto Pán Boh, a je pre nás veľmi podstatný a dôležitý. Ozrejmuje nám to aj vyššie
nadpísaný biblický text. Evanjelista Ján nám
až dva krát zaznamenáva informáciu o Božej
podstate a spôsobe prístupu k Nemu.
Božia podstata je duchovná. Boh
je duch a Jeho vzťah k nám sa
prejavuje práve pôsobením
Ducha Svätého. Však Duch
Svätý je ten, čo založil cirkev
a do nej vierou povoláva,
v cirkvi nás zachováva a ku
kresťanskému životu posväcuje. Duch Svätý je opísaný
v Písme svätom ako náš Pomocník, Radca, Zástupca, Obhajca,... Tiež je Tvorca a Zachovávateľ života. Ducha Božieho
nemôžeme vidieť, ale Pán Ježiš

nám Ho urobil známym tým, že sa zjavil medzi nami, tým ako žil, ako sa rozhodoval, ako
konal – často nadprirodzene.
V rozhovore so ženou Samaritánkou
pri studni pri meste Sychar sa Kristus snaží
poukázať žene na vodu života, ktorú potrebuje pre večnú záchranu. Žena sa snaží nájsť
riešenie v spôsobe nábožnosti, ale Pán Ježiš
poukazuje na vnútornú podstatu duchovného života. Vody života v nás, to je prítomnosť
Ducha Svätého v ľudskom duchu.
Otvorene nám to zapísal Ján o tri
kapitoly ďalej. (7,37-39): V posledný veľký deň slávností stál
Ježiš a volal: Ak niekto žízni,
nech príde ku mne a napije
sa. Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho,
kto verí vo mňa. A to povedal
o Duchu, ktorého mali prijať
tí, čo uverili v Neho; Duch Svätý
totiž ešte nebol (daný), pretože
Ježiš nebol ešte oslávený.
pokračovanie na ďalšej strane
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Posedenie v KaMoS 31. marca

Svätý krst
Samuela Dindoša 17. apríla

Poďakovanie s. Z. Hybenovej
za dlhoročné vedenie SEŽ a ZD
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Aké nádherné sú Svätodušné sviatky, lebo
sa môžeme tešiť, že Duch Svätý je v nás živá
voda pre večnosť.
Ohľadne vzývania Pána Boha máme
spomenutú nielen vnútornú podstatu – že
sa tak deje z ľudského ducha, v ktorom je
Duch Svätý – ale že to musí byť aj v pravde.
Akú pravdu chcel Pán Ježiš ukázať žene Samaritánke? Pravdu o jej živote, že je hriešna
a pravdu o Ňom samom, že je Mesiáš, ako sa
to naplnilo. Duch Svätý koná stále rovnako

aj v súčasnosti, keď nás poučuje o pravde, že
sme hriešni a veľmi konkrétne nám ukazuje
kde a v čom. A tiež nás vedie ku poznaniu
Pána Ježiša ako Mesiáša, toho Pomazaného,
ktorý nás prišiel vyslobodiť z hriechu a večnej
smrti.
Všetkým prajem radostný život v plnosti
Ducha Svätého, ktorý je bohatý zdroj živej
vody v našom duchu, a želám požehnané
Svätodušné sviatky.
Michal Findra, zborový farár

Udalosti v cirkevnom zbore
Zuzana Valeková
Večerné služby Božie 2. marca sa konali na Začiatok pôstu, teda v Popolcovú
stredu. Za základ kázne si brat farár Michal
Findra vybral biblický text 2M 32,1-6; 15-20.
Na úvod, v súvislosti s vojnou na Ukrajine
poukázal na to, ako rýchlo môžeme upadnúť do zlej situácie. V texte čítame, že Izraelci
rýchlo zabudli na Boha i na Mojžiša, ktorý išiel
na vrch Sinaj po Dekameron. Boh to videl
a chcel ich zničiť, ale po Mojžišovej prosbe
sa tak nestalo. To je modlárstvo, ktoré vidíme
aj dnes. A prečo ľudia tak veľmi chcú modly?
Putujúcim židom sa zdalo, že Boh je veľmi
ďaleko a nevracal sa ani Mojžiš. Keď je Boh
vzdialený, chceme náhradu: majetok, kariéru,
iné náboženské smery,... Recept proti tomu
je pevná viera každého jednotlivo i v spoločenstve a nebyť mimo cirkvi, slúžiacej Bohu,
aj keď satan a svet ponúkajú pochybnú zábavu a odvádzajú od Boha. Buďme striedmi,
veci využívajme rozumne a nesústreďujme
sa na ne ako by boli najdôležitejšie. Mojžiš
zničil zlaté teľa, lebo Boh modlárstvo nenávidí
a trestá ho. Dnes vidíme, že drogy, alkohol či
majetok veľmi zle vplývajú na ľudí, lebo ničia užívateľov i ich okolie. Je na zamyslenie,
či aj vojna na Ukrajine nie je zdvihnutý Boží
prst a varovanie. Boh má byť v srdci človeka

na prvom mieste a chce, aby sme mu patrili
a žili požehnaný život v spoločenstve s Ním.
Pôst je čas na premýšľanie kto a čo je v našom
srdci na prvom mieste.
Prvá pôstna nedeľa Invocavit-Povolal
6. marca mala tému Boj s pokušeniami. Brat
zborový farár M. Findra kázal na text 2Kor 6,110. Apoštol Pavol prízvukuje, že Boh daroval
spasenie každému z nás ľudí. Boh urobil všetko a my to máme prijať pre svoju spásu. Keď
spoznáme aký hrozný je hriech, potom môže
nastať veľká zmena, preto nepremeškajme
Božie volanie. Keď máme novú príslušnosť
k Bohu, sme Jeho spolupracovníci. Nesmieme byť pyšní ani odriekať službu. Objavujme
denne kde je možnosť spolupráce s našim
Bohom. Pavol hovorí, že sa máme predstavovať ako Boží služobníci, máme mať nezlomný
charakter podľa príkladu Pána Ježiša, nepodliehať svetu či ľuďom ani zľahčovať si veci.
Objavujme dobrú Božiu vôľu, nikoho neodsudzujme a nežime nemravne. Najlepšie nás
3
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priblížia k Bohu pôst a modlitba a tiež neodmietajme službu Bohu v cirkvi. Pán Ježiš stojí
za nami aj vtedy, keď svet na nás pozerá inak
a haní nás... podobne to píše Pavol o prvých
kresťanoch. V Božej sile všetkému odoláme.
Aj evanjelický biskup Pavlo Schwarz z ukrajinského Charkova trpí pre vojnu, ale pravdivo
svedčí, že vojna je zlo. Božie slovo mu pomáha
prežiť aj vojnové časy.
Druhá pôstna nedeľa Reminiscere-Rozpomeň sa 13. marca mala tému Zápas o posvätenie. Pre kázeň si brat farár M. Findra vybral text Mt 26,39-46. V ňom vidíme ako Pán
Ježiš veľmi miloval učeníkov a rovnako tak
miluje aj nás. Pri tom veľkom utrpení, prežívanom naším Pánom v modlitbách v Getsemane, bola preňho dôležitá účasť Jemu blízkych
učeníkov a aj troch najbližších, ktorých si zobral bokom. Tak aj my máme byť pri modlitebnom zápase v spoločenstve, máme byť
v centre diania, vrátiť sa do spoločenstva
v chráme po koronavírusovej pandémii a pomáhať aj trpiacim. I v našom zbore už máme
ubytovaných utečencov z Ukrajiny a aj takto
sme zapojení do Božieho diela. Ďalej máme
byť bdelí. Pán Ježiš vyzval učeníkov „Bdejte!“
a to rovnako platí aj pre nás. Učeníci boli ľudsky slabí a Pán ich opakovane našiel spať. Aj

my v slabých chvíľach prosme o silu konať
Pánovu vôľu. Možno si chceme zdriemnuť
od kresťanstva, ale to nie je dobré – modlitba je posilnenie Duchom Svätým. Sám Pán
Ježiš nás volá k modlitebnému zápasu – nie
povrchnému, ale až do krvi! Aj Pán Ježiš sa
potil krvou pred svojou spasiteľskou obeťou
na kríži za hriechy sveta. V oznamoch brat farár vyjadril potešenie, že skončilo protipandemické opatrenie týkajúce sa kapacitného obmedzenia, ale respirátor je naďalej povinný.
Tiež poďakoval za milodary pre ukrajinských
utečencov a povedal, že po komplikovanom
úradnom vybavovaní máme v Strážach ubytovaných päť ľudí.
Tretia pôstna nedeľa Oculi-Oči 20. marca mala tému Premoženie zlých mocností.
Biblický text 1Kr 19,1-8 si brat farár M. Findra
vybral ako základ kázne. Tento text je plný
Eliášovho trápenia. Bol pesimistický napriek
tomu, že zažil aj zázraky od Boha. Išlo mu o život, zdalo sa mu, že nič nemá zmysel. Aj my by
sme tak mohli povedať o pandémii, o vojne
na Ukrajine, či aj pri útlme v bohoslužobnom
živote, ľahostajnosti frfľaní a hádkach medzi
nami. Povzbuďme sa z biblického textu, opisujúceho Božie posilnenie Eliáša. Brat farár
povedal, že aj on bol veľmi smutný, keď sme
sa sedem mesiacov nemohli stretávať v kostole, ale povzbudzovali ho dobré odozvy na online prenosy služieb Božích. Pre pandémiu
sa upravili postupy pri sviatostiach, ale tešili
sme sa, keď sme mohli prijímať sviatosť Večere Pánovej a keď mladý konfirmand povedal,
že bol šťastný, keď mohol prvý raz prijať telo
a krv Pána Ježiša. Eliáš opakovane zažil Božie
povzbudenie, preto sa aj my máme tešiť, že
nám znie Božie slovo a prisluhujú sa sviatosti. Duch Svätý spravuje svoju cirkev a Božie
slovo je mocné, posilňujúce a nemožno ho
umlčať – takto vnímajme nášho trojjediného
Boha. On je stále s nami a posilňuje nás v ťažkých situáciách. Po službách Božích sa konali
konventy – matkocirkevný a zborový – obraz
našej práce aj trápenia.
4
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Štvrtá pôstna nedeľa Laetare-Spievajte
bola 27. marca s témou Chlieb života. Brat farár M. Findra kázal na text 2Kor 2-7, ktorý hovorí
aby sme sa tešili a spievali na oslavu Boha. On
je vždy pre nás potešenie pri akomkoľvek našom súžení. Pavol hovorí, že čím viac je súženia,
tým viac nás Boh potešuje. Na Pavlovo kázanie
mnohí v Korinte uverili a keď bol pre vzburu
vo väzení, Boh ho potešoval cez bratov a nakoniec bol vyslobodený. Iste by sme aj my
vedeli podať svedectvo ako sme boli Bohom
potešení. Podobne ako Pavol tešil korintských
kresťanov aj my máme iných potešovať v ich
problémoch. Ide o dôležitú vec – rozšírenie
Božieho kráľovstva. Apoštol Pavol uisťuje, že
Boh potešuje. Ale, keď my prijmeme potešenie,
máme o tom hovoriť ďalším, aby sa rozširovalo
Božie kráľovstvo. Tak sa to deje cez generácie
až podnes a to je multiplikačný efekt zvesti o Božom kráľovstve pre všetkých v našom
okolí. Nezúfajme si nikdy, keď veríme v Boha!
Trápenie teraz zažívajú na Ukrajine: priateľ, farár Alexander, mu i všetkým kresťanom ďakoval
za modlitby a pomoc, a to aj napriek tomu, že
autobus s humanitnou pomocou sa stratil; tešili sa však, že im sa nič nestalo a zdraví mohli
prísť domov. Boh je darca potešenia pre každého, v každej situácii, v každom čase!
3. apríla bola Piata pôstna nedeľa Smrtná-Iudica a mala tému Pravý Veľkňaz a Prostredník. Brat farár M. Findra si pre kázeň vybral
text Mk 10,35-45. Povedal, že čítané Pašie nám
predstavili veľa udalostí, ktoré viedli ku spasiteľskej obeti Pána Ježiša Krista na golgotskom kríži. V 45. verši textu Ježiš predstavil
svoj životný plán: aby On slúžil a dal život ako
výkupné za mnohých. Dobé je, keď tieto slová
vieme spamäti. Lebo niet väčšej lásky ako nám
preukázal On. Keď Ježiš povedal, že po utrpení
bude vzatý k Otcovi, učeníci si chceli zabezpečiť dobré miesto pri ňom, ale On otvorene
povedal, že to nie je v Jeho moci. Aj nám sa
stáva, že na uvoľnené vedúce miesto sa chceme dostať my a získať ho pre zlepšenie pozície
a získanie výhod. Pán Ježiš odpovedá prísnym

pokarhaním a učeníkov usmerňuje, že sú to
všetko pochabé veci oproti tomu, čo je dôležité – spasenie hriešnikov a večný život. Učeníci
potom mnoho trpeli pre Pána Ježiša a spoznali,
že v kráľovstve Božom je to naopak: tam sú
dôležité služobné posty podľa príkladu Pána
Ježiša. V cirkvi sa na to dosť často zabúdalo,
a nemáme tak zamýšľať. Našu prirodzenú
túžbu po moci a postavení však Pán Ježiš chce
zmeniť na túžbu po službe pre spoločenstvo.
Šiesta pôstna nedeľa Kvetná-Palmarum
bola 10. apríla s témou Služobník Hospodinov. Brat farár M. Findra v kázni na text J 17,18 povedal, že to, že Pán Ježiš Kristus zomrel
za nás, je veľké dielo pre našu spásu. Keď sa
Ježiš v modlitbe rozpráva so svojím Otcom,
vidíme, že medzi nimi je jednota – Otec oslávil
Syna a Syn Otca. Všimnime si, za čo sa Pán Ježiš modlí. 1. Modlí sa, aby sme vnímali, že Boh
Otec ma večný život a len večnosť je podstatná
a prvoradá, nič sa s ňou nedá porovnať. Získať
sa dá cez vieru, keď poznáme nášho Boha. 2.
Ježiš sa modlí, aby bol oslávený Otec, ktorý
oslávi svojho Syna. My nevieme pochopiť veľkoleposť Božej slávy, lebo žijeme pod krížom
na tejto zemi. Ale aj my máme Božie zjavenie a to v krásnom svete okolo nás, v spasení
v Pánovi Ježišovi cez vieru v Duchu Svätom. 3.
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Ježiš sa modlí nielen za učeníkov ale aj za tých
ďalších, teda aj nás, ktorí sme tiež v tom rade
veriacich v trojjediného Boha. Cirkvi sa stalo, že
zablúdila, ale prišla reformácia, ktorá zdôraznila, že podstatná je viera v Písmo sväté. Všetko je
o tom, že Pán Ježiš Kristus prišiel naplniť Písmo!
Preto študujme Bibliu, využívajúc na to všetky
príležitosti, aby sme ho mohli verne napĺňať
a žiť. Tak aj náš život bude dobré svedectvo
o našom Spasiteľovi.
Večerné služby Božie na Zelený štvrtok-Dies viridium boli 14. apríla a mali tému
Nová zmluva. Základ kázne brata farára M. Findru bol biblický text 1Kor 10,16-17. Vyslovil radosť, že, po dlhom období pandémie, môžeme
opäť v chrámovom spoločenstve sláviť Zelený
štvrtok, Pamiatku ustanovenia sviatosti Večere
Pánovej. V texte sme čítali, že Večera Pánova sa
konala po domoch a vyskytli sa pri tom rozdiely s množstvom jedla bohatších a chudobnejších. Preto sa to muselo zmeniť a prisluhovať
sviatosť v chráme všetkým rovnako. Táto večera
je u židov spojená s vďakou za Božiu starostlivosť a dostatok jedla a pitia. Keď aj my teraz
budeme jesť a piť, vnímajme, že máme za čo
dobrorečiť Bohu. Najdôležitejšie je, že aj my
sme v Pánovi oslobodení od hriechov a večnej
smrti. Pán Ježiš večeral v spoločenstve so svojimi učeníkmi a teraz bude večerať s nami, a to
skrze Ducha Svätého a našu vieru v Jeho zasľúbenia. Veľký dar je rozhrešenie a omilostenie,
čo v nás pôsobí potešenie. Všetci rovnako prijímame oblátku a víno, všetci rovnako sme zjednotení a nedelíme sa podľa ničoho, ale všetci
sme spolu v láske pri hode Pánovom. Modlime
sa za jednotu, aby denominácie rovnako prijímali sviatosť Večere Pánovej a zažívali radosť
zo zjednoteného spoločenstva v našom Pánovi
pri tejto krásnej sviatosti. Tešme sa, že môžeme
vyznať hriechy a prijať radosť z odpustenia.
Veľký piatok-Parasceve pripadol na 15.
apríl a mal tému Ukrižovanie. Pre kázeň si
brat farár M. Findra vybral text L 23,33-38, opisujúci bolestivé umučenie Pána Ježiša pre naše
hriechy a vyslobodenie pre večnosť. Pán Ježiš

na kríži prosil: „Otče, odpusť im, lebo nevedia
čo robia“. Pritom On sa vôbec nemusel nechať
za nás ukrižovať, lebo je Boh. Urobil to však
dobrovoľne pre nás – áno, Božia láska je ľudsky nepochopiteľná. Pozrime sa na reakcie ľudí
pod krížom. Vojaci riešili čo bude s Ježišovým
rúchom, lebo vtedy to bol celý majetok. A aj
dnes v postkresťanskej Európe ľudia podobne
v tieni kríža riešia svoj biznis a čo budú robiť.
Iní ľudia pod krížom pochybujú a nechápu čo
sa deje. Veď Mesiáš má byť víťazný, nie takýto
úbohý a môže byť záchrana človeka takouto
krutou smrťou? Aj dnes sa ľudia pýtajú a nechápu aký je to Boh, keď zomiera a chcú si spásu sami zaslúžiť. Tiež pozorujeme posmech
aj preto, že ľudia tomu nerozumeli a mnohí
sa vyžívali v nešťastí Ukrižovaného. Nedivme
sa ani my dnes, keď sa nám ľudia vysmievajú
pre nášho Spasiteľa. Nakoniec brat farár vyzval na zamyslenie ako my sami reagujeme
na Pána Ježiša a na to, čo pre nás vykonal. Sme
otvorení pôsobeniu Ducha Svätého, aby sme
pochopili dielo spásy Božieho Syna? On koná,
mení ľudí a tak ich zachraňuje pre večnosť.
Podobne aj my buďme nádej a požehnanie
pre naše okolie!
Prvá slávnosť veľkonočná Vzkriesenie
Pánovo-Ressurectio Domini bola 17. apríla
s témou Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Brat farár M. Findra kázal na text Mk 16,1-8. Povedal,
že ku opísanej veľkonočnej radosti vzkriesenia
by sme ani nemuseli nič dodať, avšak zaujímavý je aj Markov zápis udalosti. Keď prišli ženy
k Ježišovmu hrobu, počuli svedectvo anjela,
Božieho posla. Cez túto Božiu bytosť svedčil
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o vzkriesení sám Boh. Ďalej je zapísané, že sa
ženy báli. Aj mnohí kresťania prídu do kostola,
ale vo svete sa boja svedčiť o Pánovi Ježišovi
Kristovi a svojej viere v Neho. Ak sa neodvažujeme svedčiť, spokojne sa treba spoľahnúť
na posilnenie a pomoc Ducha Svätého. A napokon, Boh cez anjela povedal ženám aj komu
svedčiť: Kristovým učeníkom ako najbližším,
menovite Petrovi a potom ďalším. Aj my
máme svedčiť najbližším v domácnosti, priateľom, spolužiakom a všetkým ďalším. Duch
Svätý vyháňa strach a dáva nám smelo hovoriť o vzkriesenom Ježišovi Kristovi aj o našej
viere v Neho, ktorá je spasiteľná pre večnosť.
V tento vzácny veľkonočný sviatok sme pred
kázňou mali radostnú udalosť, sviatosť Krstu
svätého. Ňou bolo za člena nášho zboru prijaté dieťatko Samuel Dindoš, ktorému brat
farár za nás všetkých želal, aby bol Bohu milý
ako biblický prorok Samuel, ktorého meno
bude nosiť. Slávnosť Vzkriesenia umocnil aj
spevokol piesňou Ja viem, môj Vykupiteľ žije
a mladežníčka sestra Zuzana Findrová prečítala príbeh od Wilhelma Busha o mladom človeku-zámočníkovi, ktorému sa jeho smutný
život zmenil na radosť, keď počul svedectvo
viery od farára Busha, na základe ktorého uveril v trojjediného Boha.
V pondelok 18. apríla bola Druhá slávnosť veľkonočná a mala tému Vskutku vstal
Pán. Brat farár M. Findra kázal na text Jon
2,1-11. Povedal, že podľa napadaného snehu, by sme mohli usudzovať, že sú Vianoce.
Ale nie je to tak, teraz slávime Veľkú noc a tešíme sa zo vzkrieseného Spasiteľa. Pán Ježiš,
na žiadosť zákonníkov a farizejov, žiadajúcich
príklad o tom, že je poslaný Bohom, dal im
príklad proroka Jonáša. Ten bol poslaný do Ninive pre záchranu obyvateľov. Aj Pán Ježiš bol
poslaný, aby nám ukázal, že sme hriešni. Jonáš
sa vyhýbal Božiemu poslaniu, avšak Pán Ježiš poslúchol Nebeského Otca, prišiel na našu
zem, zomrel za nás a bol pohltený smrťou na tri
dni ako Jonáš vo veľkej rybe. Ježiš Kristus zničil moc hriechu svojou obeťou, a tak nás pred

Bohom ospravedlnil. Bol tiež pohltený smrťou,
ale porazil ju, keď Ho Boh vzkriesil z mŕtvych.
Jonáš vo svojom smutnom stave cítil, že je jeho
koniec, ale Boh ho predsa zachoval. Podobne
aj Pán Ježiš bol ako mŕtvy pochovaný, na tretí
deň však bol slávne vzkriesený. V hlbine smrti
premohol satana, najväčšieho nášho i Božieho
nepriateľa, a tým boli zahladené všetky hriechy
ľudstva. Telesná smrť je desivá, ale omnoho desivejšia je večná smrť – tešme sa z toho, že Pán
Ježiš nám, v Neho veriacim, zabezpečil život
vo večnosti. Ninivčania sa na Jonášovo kázanie
obrátili a tak sa zachránili. My sme zachránení
Pánom Ježišom, ktorého smrť nemohla udržať
medzi mŕtvymi. A ako On vstal z mŕtvych, tak
bude aj s nami, keď tomu veríme. Lebo bolo
vykonané všetko pre našu spásu a získanie
večného života.
Prvá nedeľa po Veľkej noci Quasimodogeniti-Ako práve narodené deti bola 24.
apríla a mala tému Blahoslavená viera. Brat
farár M. Findra kázal na biblický text Kol 2,1-11.
Na úvod kázne povedal, že stále máme radosť
zo vzkrieseného Krista prostredníctvom viery,
ktorú máme skrze Ducha Svätého. Uvedomujeme si čo to pre nás znamená? Pavol píše, že sme
vzkriesení so vzkrieseným Kristom. On za nás
zomrel a Jeho smrťou sme ospravedlnení pred
Bohom. Hmatateľne-fyzicky to môžeme zažívať
cez sviatosť Večere Pánovej. Vo sviatosti Krstu
svätého z nás voda zmýva hriechy, sme tak pochovaní hriechu a smrti, a potom nás oživuje
k večnému životu – ako bol oživený/vzkriesený
z mŕtvych náš Spasiteľ. Pán Ježiš Kristus na kríži
eliminoval nekonečný súpis našich hriechov.
Kríž je symbol – keď ho vidíme v kostole, doma
či inde – povzbudzuje nás ku viere vo večný
život a povzbudzuje ku zmene života. Pavol aj
píše, ako má taký nový život vyzerať: máme si
vyzliecť telesnosť a obliecť duchovnosť podľa
príkladu Pána Ježiša. V oznamoch zaznelo, že
už nie sú žiadne protipandemické opatrenia
a brat farár pozval slobodne sa zúčastňovať
služieb Božích i ďalších cirkevno-zborových
aktivít ako pred pandémiou.
7
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Pôstny modlitebný týždeň
Materiál pripravil brat farár M. Findra
podľa materiálov vedúceho MoS
ECAV S. Kocku.
Spoločné uvažovanie o vybratých biblických textoch, modlitby i pôstne piesne nás viedli
sústreďovať sa na to, aké veľké
utrpenie musel podstúpiť Boží Syn
Pán Ježiš za hriechy celého sveta,
naše nevynímajúc.
O to väčšiu radosť sme potom mohli
prežiť zo vzkrieseného Spasiteľa, veď On je
prvotina vzkriesených a rovnako vzkriesi
i nás, veriacich v Neho.

Zuzana Valeková
Ako sme mali dobrý zvyk pred pandémiou, mohol sa v dňoch od 28.
marca do 1. apríla opäť uskutočniť
pôstny modlitebný týždeň. Stretávali sme sa odpoludnia v zborovej miestnosti a tešili sme sa, že
– okrem členov MoS – prišli i ďalší
členovia zboru.
Témy jednotlivých stretnutí boli
tieto: Potreba súženia; ‚Ľahšia‘ cesta; Oddeľme sa, aby sme boli blízko; Kto som a čo mám
v Ježišovi Kristovi; Porazenie zlých mocností.

Veľkonočná detská párty
a nikto nechodil. Už bol čas začiatku a stále
nikto. Boli sme z toho trochu rozčarovaní,
a tak sme si sadli, že sa ideme pomodliť a všetko vložiť do Božích rúk. Po krátkej modlitbe sa
stalo niečo, čo sa často stáva, keď človek chce
mať chvíľu ticho. Zazvonil telefón! Volal mi
jeden ocko či platí to stretnutie detí. Hovorím,
že áno. A on mi na to: „Tak, poď odomknúť,
lebo tu je plná ulica detí a rodičov!“ Naplnila
nás obrovská radosť a vďačnosť, keď v krátkej
chvíli bola naša zborovka plná detí a rodičov.
Teraz sme už vedeli, že je čas, keď začíname s Božím požehnaním. Tak sme začali spevom piesní a modlitbou. Zneli slová o troch
dôležitých hodinách v Biblii: 3 – 6 – 9. O tretej
bol Pán Ježiš ukrižovaný, o šiestej nastala tma
po celej zemi, a o deviatej Pán Ježiš zomrel
za naše hriechy. Bolo to smutné, no vzápätí
zaznela pieseň Ježiš žije, ktorú sme sa učili aj
spoločne spievať.
Takto sme sa vnímali, že všetko má svoj čas
a tak je to dobré. Počas tvorivej dielničky si
deti vyrobili presýpacie hodiny, aby nezabudli na čas. Ďakujeme Pánovi za požehnaný čas.

Alena Findrová
Bolo to 3.paríla v nedeľu, keď po dlhom
čase vláda zrušila väčšinu protipandemických
opatrení. Počas prísnych opatrení detská besiedka prebiehala v online priestore a detí,
ktoré sa tam prihlasovali, bolo pomenej. Samozrejme, že sme sa tešili, keď sme sa mohli
stretávať aspoň takto, no v našich srdciach
sme už prežívali túžbu stretnúť sa s deťmi aj
osobne. A táto naša túžba sa práve v prvú
aprílovú nedeľu zmenila na skutočnosť.
V predstihu sme prišli do zborovej miestnosti, aby sme všetko pripravili. Čakali sme
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Zborové popoludnie
Pánu Bohu a študoval Bibliu. Keď sa dozvedel,
že v Suchdole žijú protestanti, vybral sa tam, ale
zistil, že aj tam je kresťanstvo slabé. Preto odišiel do Nemecka. Priateľ ho zoznámil s grófom
Ludwigom Zinzerdorfom, ktorý sa od detstva
modlil a horlivo čítal Bibliu. Kristián David grófa
informoval o situácii kresťanov na Morave. Zinzerdorf, z dedičstva po otcovi, kúpil veľkostatok
Berthelsdorf s vierou, že ho zmení na malú kresťanskú komunitu. Vymenoval správcu a farára
na tento statok. Kristián Dávid sľúbil, že privedie
Moravských bratov a so správcom predstavili
plány pre rozvoj Herrnhutu-Ochranova. Gróf im
sľúbil, že im dá pozemok, na ktorom budú môcť
stavať. Moravskí bratia postupne prichádzali
a budovali si domy aj všetko potrebné pre život.
Boli to horliví veriaci ľudia a ich zameranie bolo
takéto: 1. Radšej robiť učeníkov ako účastníkov. 2.
Rýchlo riešiť problémy a obetavo viesť veriacich. 3.
Mobilizovať veriacich ku konkrétnym modlitbám
(každodennými modlitbami vytvorili modlitebnú
reťaz). 4. Rozvíjať starostlivosť o každého v malých
skupinách s cieľom rastu – na každý deň mali biblické heslá. 5. Radikálne pripravovať, budovať a vysielať laikov-misionárov tam, kde ešte evanjelium
nepoznajú (vyslali do sto misionárov do celého
sveta). 6. Uvoľňovať energiu mladých ľudí.
Správa o živote Moravských bratov bola veľmi zaujímavá a pre nás poučná ako byť horliví
v službe.
Pred záverom sestra Hybenová oznámila, že
už nadišiel čas, aby bola vymenená vo vedení SEŽ
a ZD. Do funkcie osoby zodpovednej za ZD bola
navrhnutá sestra A. Chlebovcová, ktorá s tým súhlasila. Vedenie SEŽ bude doriešené neskôr. Sestra Hybenová zaželala sestre Chlebovcovej Božie
požehnanie v službe a ochotne spolupracujúce
sestry. Brat farár Findra v modlitbe prosil pre ňu
múdrosť a Božie požehnanie v tejto službe.
Zborové popoludnie sme ukončili spevom nábožných piesní a príjemným posedením pri malom občerstvení.

Zuzana Hybenová
Po uvoľnení protipandemických opatrení sa
v zborovej miestnosti 24. apríla uskutočnilo zborové popoludnie.
Na začiatok si prítomní vypočuli informácie
z marcovej konferencie Misie na Níle v SR. Tá
sa mohla, po dvoch rokoch, konať prezenčne
v Liptovskom Mikuláši a zúčastnilo sa jej aj osem
sestier z nášho zboru. O priebehu konferencie
prítomných informovala sestra Z. Valeková. Konferencia sa, ako vždy, začala výkladom biblického textu a modlitbou. Pokračovala informáciami
zo švajčiarskej centrály MN, ktoré odovzdali Edita
Lippunerová a potom aj jej syn Emanuel Lippuner. Obaja zdôraznili, že aj v Afrike potrebujú
Ježiša a prosili o modlitby na zlepšenie životných podmienok. V Etiópii, Tanzánii a v ďalších
krajinách, kde je vojna, v nemocniciach často
zomierajú deti od hladu. A práve MN mnohým
pomôže. Nie sú tam pracovné príležitosti, nie je
tam žiadny sociálny systém ani zabezpečené dôchodky, mnoho žien zažilo znásilnenie. Emanuel
Lippuner pridal príbehy svojich spolupracovníkov ktorí v Afrike obetavo pracujú na prospech
najchudobnejších. Pracovníci MN robia záslužnú
a veľmi potrebnú službu v oblasti zdravia, vzdelávania, zabezpečenia potravín a vody ale potrebné je aj poznávanie Pána Ježiša.
V druhom bode programu si prítomní vypočuli informácie z konferencie/cesty pod názvom Po stopách moravských bratov, ktorej sa
zúčastnil aj náš brat farár Michal Findra v Malenoviciach na Morave. Po bitke na Bielej hore
nastalo pre protestantov obdobie temna ktoré
trvalo sto rokov. V 17. – 18. stor. na území Moravy
spôsobila Jednota bratská, vedená biskupom J.
A. Komenským. Boli však prenasledovaní katolíckymi kňazmi a šľachtou. Horliví kresťania sa
však neuspokojili a svoju vieru chceli upevňovať. V obci Ženklava žil jednoduchý človek, tesár Kristián David, ktorý sa odovzdal do služby
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Pamiatka posvätenia nášho chrámu Svätej Trojice
sa stavba v r. 1844 – po piatich
rokoch – mohla ukončiť. Keďže
sa zbor finančne vyčerpal, nemali
prostriedky na vnútorné zariadenie, mobiliár.
Slávnostné posvätenie chrámu preto odložili a uskutočnilo sa 24. júna 1835 na slávnosť
Svätej Trojice. Chrám posvätil
superintendent Pavol Jozeffy.
Na priečelie kostola dali nápis
v latinčine: Deo posuit coetus
evangelicus anno 1834 – Bohu postavil zbor
evanjelický v roku 1834.
Odvtedy stojí toto dielo ako dominanta uprostred námestia a svojím označením
upozorňuje návštevníkov i okoloidúcich, že
chrám je zasvätený trojjedinému Bohu a všetko čo sa v ňom koná, má slúžiť na Jeho česť
a slávu.
Pri tohtoročnom 387. výročí posvätenia
nášho chrámu Božieho všetci jednomyseľne prosme, aby Pán Boh mal aj naďalej náš
chrám vo svojej ochrane. A aby sme my i naši
potomkovia – ako pokračovatelia slávnych
predkov – mohli sme v ňom počúvať Božie
slovo, oslavovať Pána radostným spevom,
vrúcnymi modlitbami a takto sa k životu večnému povznášať.

Zuzana Hybenová
Na slávnosť Svätej Trojice si
pripomenieme 187. výročie posvätenia nášho chrámu Božieho.
Pri tejto príležitosti si pripomeňme niekoľko faktov z histórie
evanjelikov v Poprade.
Prvý kostol si popradskí evanjelici postavili v roku 1760 z dreva. Keď tento schátral, rozhodli sa
postaviť nový z pevného materiálu. Po mnohých žiadostiach, v r. 1829 dostali
povolenie zbúrať starú radnicu a jatky v centre mesta a na ich mieste postaviť svoj kostol.
Ich aktivita bola obdivuhodná. Pozemok
bol vymeraný 22. apríla 1829 a základy v priebehu troch dní vykopané „s veľkou radosťou
a ochotou mladých, starých, chudobných
i bohatých“. Boli to nezabudnuteľné radostné dni pre evanjelickú cirkev. Napriek rôznym
prekážkam, bol 3. júna položený základný kameň a do neho uložená listina. Stavba potom
pokračovala v ťažkých podmienkach, lebo
v r. 1831 sa v meste rozšírila cholera a veľká
drahota nastala po niekoľkých rokoch neúrody. Napriek tomu, že ľudia žili v chudobe
a strachu, usilovne pracovali. Pán Boh mal
cirkev vo svojej ochrane a s jeho pomocou

Ku Dňu matiek
respektíve viedli, svoje deti aj ku Pánu Bohu?
Či nasledovali príklad matiek, ktoré prichádzali ku Ježišovi Kristovi so svojimi malými
deťmi aby ich požehnával?
Božie Slovo prikazuje matkám, ale aj otcom, vychovávať svoje deti vo viere v Pána
Boha a ukazuje nám mnohé príklady zbožných matiek. Spomeňme starozmluvnú Jochebed, Mojžišovu matku, ktorá, napriek

Zuzana Hybenová
Druhá májová nedeľa je Deň matiek
a máme tak možnosť poďakovať sa všetkým
matkám, ktoré plným náručím rozdávajú lásku, úsmev a šťastie svojim malým i veľkým
deťom či vnúčatám.
Možno je pri tejto príležitosti vhodné položiť otázku kresťanským matkám či vedú,
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veľkému riziku, zachránila svojho syna nielen modlitbou, ale aj
činom. A neskôr, ako jeho dojka,
bola aj jeho prvá učiteľka a naučila ho, ku ktorému národu patrí
a kto je jeho Boh.
Ďalšia veľká žena bola Samuelova matka Anna, ktorá si
syna vymodlila, vopred ho zasľúbiac Bohu. Svoj sľub dodržala a Samuel sa stal izraelským
prorokom.
Krásny vzťah medzi svokrou a nevestou
nájdeme v knihe Rút. Po smrti manžela a synov sa Noemi rozhodla vrátiť z Moábska
do Betlehema. Svoje dve nevesty poslala
domov k ich matkám. Rút jej však povedala:
„Nenúť ma opustiť ťa a odísť od teba! Lebo
kam ty pôjdeš pôjdem i ja. A kde ty budeš
bývať, tam budem bývať i ja! Tvoj ľud bude
mojím ľudom, tvoj Boh bude mojím Bohom!“
Aj Nová zmluva zaznamenáva príklady

matiek, ktoré vychovali krásnych
synov. Spomeňme Alžbetu, matku Jána Krstiteľa, pripravovateľa cesty Pánovi Ježišovi; Máriu,
matku nášho Pána a Spasiteľa
Ježiša Krista; Euniku a Loidu,
matku a starú matku Timotea.
Všetky tieto matky si uvedomovali svoju úlohu vychovávať
a viesť svoje deti vo viere pravého Boha.
Zaspomínajme si aj na naše matky, staré
a prastaré matky, ktoré už nie sú medzi nami.
Žili v omnoho ťažších pomeroch ako my dnes,
ale deň začínali i končili ďakovnou modlitbou
a spevom nábožných piesní a k tomu viedli aj
nás, svoje deti. Ďakujme v modlitbe aj za ne.
Počas služieb Božích v druhú májovú nedeľu si aj v našom chráme pripomenieme
Sviatok matiek a srdečne pozývame vás –
matky, staré matky či babičky.

Deň otcov
učiteľ, priateľ, vzor. No, ja som nebol vždy taký, akého si ma chcel
mať. Často si bol môj záchranca
i ochranca. A ja ani neviem, či
som ti dostatočne za všetko vždy
poďakoval... a či to bolo vtedy
úprimné...
Teraz tú možnosť mám, a tak
ti vravím úprimne: Ďakujem! Ďakujem ti za všetko, čo si pre mňa
urobil, či obetoval. A hlavne
za modlitby, ktorými si ma vždy
sprevádzal. Dnes tu stojím plný očakávania, čo
mi prinesie budúcnosť. Som formálne dospelý,
no dúfam a aj viem, že s tebou môžem rátať aj
naďalej. Som nesmierne vďačný Bohu za to, že
ťa mám a že si práve taký, aký si!

Zdroj: Internet
Druhá májová nedeľa je Deň
matiek. A v tretiu júnovú nedeľu si pripomíname Deň otcov.
Aj tí naši si určite zaslúžia našu
pozornosť, poďakovanie za starostlivosť, zodpovednosť a lásku. Všetkým patrí toto vyznanie
dieťaťa:
Otec, ty si človek, ktorý ma zasväcoval do tajomstiev prírody
počas našich prechádzok poľami i lesmi, keď
si ma s takou ľahkosťou nosil na pleciach. Ty
si človek, ktorý mi ukázal krásu športu. Bol si
môj jediný vytrvalý fanúšik aj keď všetci ostatní o mne pohybovali a neverili mi. Bol si môj
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Kázeň na Svätodušnú slávnosť
svoje kráľovstvo od večnosti, ale dnes, v deň
svätodušného sviatku, bolo ono Duchom
Svätým, prostredníctvom apoštolov, zjavené celému svetu. A toto zjavenie sa udialo
s veľkou odvahou, odhodlaním a radosťou
biednych rybárov – apoštolov, ktorí Krista
predtým zo strachu zapreli a opustili, súc slabomyseľní, vydesení a skleslí.
Vo svätodušný sviatok sa začína radostné,
blahoslavené a ľúbezné Kristovo kráľovstvo,
ktoré je plné radosti, odvahy a istoty!
Duch Svätý na učeníkov, ako vietor a plameň, zostúpil s mocou velikou v slávny päťdesiaty deň; tým Duchom naplnení, kázali o spasení. (ES 173)

Martin Luther
... a Duch Svätý naplnil všetkých... (Sk 2,4)
Slávime túto svätú a radostnú Svätodušnú slávnosť a ďakujeme nášmu milému Pánu
Bohu za veľké, nekonečné dobrodenie, ktoré
preukázal na zemi tým, že nám úbohým ľuďom, zhora z nebies dal zjaviť svoje sväté milé
slovo a nie zlé hrozné slovo, ale neobyčajné
a odlišné slovo oproti Mojžišovmu zákonu.
Pretože v tento dnešný deň začalo prostredníctvom apoštolov Kristovo kráľovstvo
a prostredníctvom evanjelia bolo zjavené celému svetu. Kristus mal zaiste vo svojej osobe

Pomoc Ukrajine v evanjelických zboroch
do ukrajinčiny. Pripravilo ich predsedníctvo
ECAV, zborový farár Ondrej Majling z Bratislavy
na Legionárskej ulici, redaktorka Eva Bachletová a prekladatelia.
Evanjelický posol tiež informuje o prijatí 92
utečencov v CZ ECAV Partizánska Ľupča. Viac
ako polovica z nich je evanjelickom penzióne
Lutherov dom, sestra Valentová prijala 23 ľudí,
ostatní sú v menších skupinách po rodinách.
Pomáhajú ďalší z cirkevného zboru, rímskokatolícki veriaci i neveriaci, celú pomoc však
zastrešuje evanjelický zbor.
Brat farár Ján Molčan utečencov privítal
v kostole hneď v prvú nedeľu slovami: Aj tento náš kostol, hoci je evanjelický, nech je váš
dočasný chrám a duchovný domov, kde môžete prichádzať čerpať duchovnú silu. Od začiatku sa koná aj spoločná detská besiedka
slovenských a ukrajinských detí v Lutherovom
dome. Keď sa na službách Božích brat farár
Molčan modlí za ukončenie vojny, utečenci
majú v očiach slzy.
Zborovú miestnosť premenili na sklad vecí

Zuzana Hybenová
a Peter Taját v EPST 8/2022
Náš popradský cirkevný zbor poskytol ubytovanie šestnástim utečencom z Ukrajiny, a to:
v apartmáne v meste pre tri osoby, v zborovom dome v Strážach pre osem a v rodinnom
dome v Spišskej Sobote pre päť osôb.
Pomáha však spoločenstvo celej našej
cirkvi, cirkevné zbory i cirkevníci. Generálny
biskupský úrad oslovil náš cirkevný zbor, či by
sme sa mohli postarať o rodiny s hendikepovanými deťmi. Po úpravách v zborovom dome
v Strážach vznikol bezbariérový byt pre utečencov z Ukrajiny. Pre tento účel vyhlásil aj náš
zbor zbierku na pomoc utečencom a ešte stále
do nej možno prispieť. Pozitívne je, že niektorí
utečenci si už našli aj prácu. Modlitby majú
veľkú moc, preto prosme za mier na Ukrajine
a za ochotu poslúžiť núdznym.
Evanjelický posol číslo 8/2022 venoval
Ukrajincom tri strany pod názvom Evangeľskij Posol. Slovenské príspevky boli preložené
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potrebných pre pomoc utečencom. Na otázku,
či sa chcú vrátiť domov, odpovedajú: „Čakáme
kedy nám povedia, že sa môžeme vrátiť a my
pôjdeme!“ Niektorým ľuďom z Ukrajiny sa už
podarilo nájsť si prácu v neďalekej Bešeňovej.
A sú tam aj dve ukrajinské učiteľky – jedna pomáha v materskej škole a druhá učí ukrajinské
deti v triede, ktorá je v požiarnej zbrojnici.
Na Smrtnú nedeľu sa v evanjelickom kostole v Partizánskej Ľupči konal slovensko-ukrajinský modlitebný večer, aby sa spoločne modlili
k Pánu Bohu. Otvorilo ho predsedníctvo Liptovsko-oravského seniorátu. Ako hostia sa ho
zúčastnili biskup VD ECAV P. Mihoč, či primátor
Liptovského Mikuláša J. Blcháč. Senior S. Grega citoval slová 43. žalmu, ktoré boli mottom
stretnutia: Prečo si skleslá duša moja a zmietaš
sa vo mne? Očakávaj Boha, lebo ešte ďakovať
budem jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu!
Uistil, že to, čo je nad naše sily a schopnosti,
Boh vezme do svojich rúk, zastaví zlo a požehná to, čo je dobré.
Z úst konseniorky K. Hudákovej zazneli
slová básne Všetkým čo vojnu chcú od Márie
Rázusovej-Martákovej, ktorými reagovala
na Druhú svetovú vojnu. Teraz zazneli s novou aktuálnosťou: Ó, spýtajte sa materí, či túžia
za vojnou, keď deti uspávajú, či túžia zas blúdiť
od dverí s batôžkom perín k tým, čo strechu dajú!
Biblické texty čítali striedavo v slovenčine
a ukrajinčine. Pri modlitbách sa striedali dve
ukrajinské panie učiteľky a mikulášsky farár
M. Bochnička.
Zaznelo aj niekoľko osobných svedectiev
ľudí, ktorí na vlastnej koži zažili hrôzy vojny:
„Sme tu, pretože nás vyhnali! My sme nechceli
ísť. Hrozné je, keď počujete sirénu nad hlavou,
keď prežívate hrôzu, keď lietajú rakety i bomby a vybuchne dom vedľa vás! Hrozné je, keď
matka stráca svoje deti a deti svoju matku! Jeden päťročný zranený chlapček v Mariupole sa
pýtal svojej mamy: Prečo ma to tak bolí, veď som
bol poslušný? O dve hodiny zomrel. Modlíme sa
aj za vás, ktorí ste nám otvorili svoje srdcia, aby
vám Pán Boh dal šťastie.“

Cirkevný zbor ECAV Partizánska Ľupča vyniká v rámci seniorátu prvenstvom nielen v rýchlosti, akou zareagoval na potrebu pomoci, ale
aj v počte ubytovaných. Je to podmienené aj
cirkevnými priestormi ktoré má.
Vďaka pomoci generálneho biskupa ECAV
I. Eľka a zahraničného oddelenia GBÚ sa podarilo zariadiť, že zo záznamu sa zhromaždeným
prihovoril biskup Nemeckej evanjelicko-luteránskej cirkvi na Ukrajine Pavlo Schwarz,
pôsobiaci v Charkove a povedal: „Charkov je
krásne mesto na východe Ukrajiny neďaleko
hranice s Ruskom. Teda, bol také prekrásne
mesto ešte pred vyše mesiacom. Žiaľ, stovky domov boli zničené, tak ako aj veľa škôl,
škôlok, nemocníc, administratívnych budov,
ulíc a, žiaľ, zomrelo tu tiež veľa ľudí. Väčšina,
alebo značná časť obyvateľov, bola nútená
opustiť mesto po tom, čo Rusko rozpútalo
vojnu proti Ukrajine a ruské rakety zasiahli
mesto. Prosíme vás preto, modlite sa za nás,
modlite sa za spravodlivý mier – nie za to aby
sme sa vzdali do moci okupantov, ale aby sme
mohli byť nezávislí, slobodní a žiť vo svojej
krajine. Aby sme aj my, evanjelici, mohli slobodne chodiť do kostola, čo by nebolo možné,
keby bola Ukrajina okupovaná. Modlite sa aj
tých ľudí, ktorí opustili svoje domovy a hľadajú pre seba nové miesto. A aj za tých, ktorí
tu zostali.“
Biskup P. Mihoč sa vo svojom príhovore
vrátil k slovám 43. žalmu. Povedal, že každý
z nás má očakávania, ale tie často zostanú
nenaplnené a spôsobujú tak bolesť a skleslosť. Žalmista hovorí, že sú očakávania, ktoré
by skutočne mohli byť naplnené. A to práve
vo chvíľach, keď sa zdá, že všetko je zničené, že
už nádej neexistuje. Žalmista ukazuje, že je to
možné tam, kde ľudia začínajú očakávať nové
svetlo a Božiu pravdu. Všetci sa máme skloniť
pred Božím majestátom, lebo všetci sme Božie
deti – bratia a sestry – stvorenia toho istého
Stvoriteľa.
Stretnutie uzavreli ukrajinské deti básňou
a spevom ukrajinskej hymny.
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Po vojne sa musíme naučiť odpúšťať
je pokoj spravodlivý. Tam, kde má obeť právo
byť vypočutá a agresor sa nazýva pravým menom, má znášať trest a byť vyzvaný k pokániu. Len vtedy, keď hovoríme o spravodlivom
pokoji a modlíme sa zaň, môžeme skutočne
dospieť ku zmiereniu medzi národmi. Teraz je
čas, keď môžeme o tento pokoj a mier prosiť.
Všetci ho tak veľmi potrebujeme. Vkladajúc
svoju nádej do všemohúceho Boha veríme, že
tento mier konečne nastane, ako aj čas, keď
sa všetci budeme môcť posunúť k ďalšiemu
kroku - naučiť sa, s pomocou Božou, odpúšťať.
Nech nás náš Pán, trojjediný Boh, žehná
a dá nám silu byť tvorcovia pokoja. Nech nás
požehná, aby sme obraňovali slabých a nech
nás požehná, aby sme boli kresťania nielen
slovami, ale aj skutkami milosrdenstva. Nech
v našich srdciach prebýva Boží pokoj! Amen.

Pavlo Shvarz, biskup Nemeckej evanjelicko-luteránskej cirkvi na Ukrajine
Prijmite slová vďačnosti od ľudu Ukrajiny,
ľudí trpiacich vojnou a bojujúcich za jej nezávislosť. Ako národ sme vďační všetkým, ktorí
sa za nás v týchto ťažkých časoch modlia. Sme
tiež vďační tým, ktorí sa snažia zastaviť túto vojnu, ako najlepšie vedia. Sme vďační tým, ktorí
svojimi skutkami milosrdenstva dokazujú, že
sú kresťania a pomáhajú utečencom z Ukrajiny.
Dnes sa modlíme za mier, ktorý naša krajina tak veľmi potrebuje. Mier však potrebuje
nielen naša Ukrajina, ale celá Európa. Náš Pán
Ježiš Kristus zomrel na kríži, aby nás zmieril
s Bohom a vo svojej kázni na vrchu nás vyzval,
aby sme boli tvorcovia pokoja.
Ale pokoj, ku ktorému sme všetci povolaní,

2022 - Rok Biblie
počas celého roka vydávať a zdieľať publikácie, záznamy i naživo vysielané biblické štúdiá, spustiť kampane v sociálnych médiách,
či prostredníctvom rozhovorov skúmať spôsoby, akými súčasní luteráni na celom svete
čítajú Písmo a žijú s ním. Súčasťou osláv Roka
Biblie, ktorý sa oficiálne začal počas Veľkého
týždňa, bude aj špeciálny program na Deň
reformácie 31. októbra, s online bohoslužbou a seminárom s poprednými odborníkmi
v biblistike.
Na čele projektu Biblického roka stojí
evanjelický farár Szabolcs Nagy z Maďarska.
Poznamenal, že, podľa Lutherovo príkladu, by
„každé čítanie Biblie malo vychádzať z nikdy
nekončiaceho hľadania Krista a jeho spásonosného diela. Tento rok je dobrá príležitosť
pre všetkých veriacich, usilovať sa o tento
životne dôležitý zdroj a tým oživiť náš vzťah
so živým Bohom.“

EPST 9/2022
V septembri tohto roka si pripomenieme
500. výročie jedného z najvýznamnejších
počinov Martina Luthera - vydanie nemeckého prekladu Novej zmluvy, ktorý je známy
ako ‚Septembrový testament‘. Dielo, vydané
na jeseň 1522, pripravilo pôdu pre ďalšie preklady Biblie do ľudovej reči a sprístupnilo ju
tak ľuďom nielen v kostoloch, ale aj priamo
v domácnostiach.
Pre Luthera, a ostatných reformátorov,
prístup k Biblii podčiarkol ich základné teologické presvedčenie Vieru – že Ježiš Kristus
je Slovo, ktoré nám Biblia zjavuje. Prostredníctvom kázania evanjelia sú tak všetci ľudia a všetky generácie pozvaní na stretnutie
so živým Božím slovom.
Na oslavu a pripomenutie si tohto významného výročia, plánuje Svetový luteránsky zväz
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Most zmierenia
rodinou do mesta na nákupy. Keď sa večer vrátil, tesár mal prácu hotovú.
Farmár ostal stáť s ústami otvorenými dokorán a s nechápavým pohľadom. Nestál tam
žiadny dvojmetrový plot. Namiesto neho sa
cez potok klenul most, ktorý spájal obe farmy.
Bola to jemná práca, ktorá nádherne zapadla
do panorámy krajiny.
Vtedy vyšiel v ústrety obom mužom mladší
brat, objal svojho staršieho brata a povedal: „Si
vzácny brat. Postavil si most – po tom všetkom,
čo som ti povedal a urobil...“ Bratia sa objali a odpustili si. Keď videli, ako si tesár zbiera
svoje náradie, prosili ho, aby ostal. Ale on im
odpovedal: „Rád by som zostal, ale musím ešte
postaviť veľa mostov!“
Poznámka: Odpoveď tesára nás nabáda zamyslieť sa, kde by stavbu mosta zmierenia bolo
dobré postaviť. Ako prvé nám možno napadne:
postaviť mosty zmierenia na hraniciach Ruska
a Ukrajiny, keďže tieto štáty sú vo vojnovom konflikte. Možno by bolo treba mosty na podanie rúk
pre krajiny Európy, Ameriky, Austrálie aj Afriky
či Ázie. Prosme v modlitbách za takéto mosty
zmierenia, aby sa skončili boje, zabíjanie civilistov i vojakov a búranie toho, čo je potrebné
pre plnohodnotný život. Veríme, že Pán Boh to
chce a vypočuje aj naše prosby.

Časopis MoSt 1/2022
Dvaja bratia žili v susedstve. Bok po boku
obrábali polia, požičiavali si navzájom rôzne
náradie, delili sa o úrodu a majetok. Všetko
inak sa začalo malým nedorozumením, keď
si mladší myslel, že starší si vzal viac úrody.
Neskúmal skutočnosť, ale zaumienil si, že on
má pravdu. A tak spolu časom prestali hovoriť.
Raz ráno na dvere staršieho brata niekto zaklopal. Pred dverami uvidel muža s tesárskym
náradím. „Hľadám na niekoľko dní prácu“ povedal cudzinec. „Možno potrebujete na svojej
farme urobiť nejaké opravy a úpravy a môžem
vám s tým pomôcť.“
„Áno, mám pre vás prácu“ povedal starší
brat. „Pozrite sa na druhú stranu potoka. Vidíte
ten dom a statok? Žije tam môj mladší brat.
Ešte do minulého týždňa sa tu rozprestierala
nádherná lúka, ale brat upravil koryto potoka
tak, aby tiekol medzi nami a rozdelil pozemky.
Urobil to preto, aby ma nahneval. Ale ja mu vyvediem niečo ešte horšie. Pozrite sa, tu je kopa
dreva. Chcem, aby ste postavili plot vysoký dva
metre. Brata už nikdy nechcem vidieť.“ Tesár
odpovedal: „Myslím, že situácii rozumiem.“
Starší brat pomohol mužovi pozbierať potrebný materiál a na zvyšok dňa odišiel s celou

Ten, ktorý je oddelený pre duchovnú službu
pojmoslovia označujúceho úrad farára. Iná
otázka je, či sa podarí dohodnúť sa na jednom
výraze a aký by to mal byť.
Označenie evanjelický „kňaz“ nájdeme
často a v rôznych kontextoch. Na základe učenia o „všeobecnom kňazstve“ vyznávame, že
pokrstený kresťan je kňazom. To znamená, že
má priamy prístup k Pánu Bohu a nepotrebuje
sprostredkovateľa, ktorý by jeho prosby a vďaky prednášal Pánu Bohu a prinášal zaňho obete.

Ľubomír Batka
V médiách sa môžeme často stretnúť
s oslovením duchovných ako „kňaz“ respektíve „kazateľ“ a niekedy aj s prívlastkom evanjelický. Vysvetlime si aký je význam týchto
pojmov, vhodnosť, charakteristika, hierarchia
a odlišnosť od iných cirkví.
Na úvod treba povedať, že v našej cirkvi
nemáme jednotnú terminológiu používania
15
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Pre poriadok v cirkvi sa však títo „všeobecní kňazi“ dohodli, že poveria spravovaním
duchovnej služby jedného spomedzi seba.
Nositeľ tohto úradu by mohol byť označený
ako kňaz vo význame „delegovaný (všeobecný) kňaz“. Takýto význam sa jasne odlišuje
od všeobecného chápania sviatostného kňazského úradu s charakterom indelebilis (teda
s charakterom/znakom nezmazateľným),
ktorý žiadny z laikov nemá. Z tohto pohľadu môže pojem „kňaz“ pôsobiť zavádzajúco
a vytvárať dojem, akoby bolo evanjelickému
farárovi pripisované niečo, čo ostatní nemajú. Mohli by sme dokonca argumentovať, že
v pôvodnom zmysle kňazský úrad prestal
existovať Kristovým ukrižovaním a vzkriesením. Keďže Kristus predstavuje koniec obetovania na oltároch jeruzalemského chrámu,
mali by byť aj pojmy ako „kňaz“, „oltár“, „chrám
Boží“ chápané len obrazne.
Pojem „farár“ (pravdepodobne z nem. Pfarr
Herr = pán/správca farnosti) je teda významovo bližší reformačnému chápaniu úradu. Tu
by sa, možno, dal použiť aj pojem „duchovný“,
a to v zmysle „ten, ktorý je oddelený na duchovnú službu medzi nami“. Určité úskalia
tohto vysvetlenia však tkvejú v tom, že vytvára obraz farára ako človeka, ktorý žije len „duchovne“ a záležitostiam tohto sveta je a má
byť vzdialený. Čo však nie je ani možné, ani
nutné, lebo – či už v osobnej alebo úradnej
rovine – je farár okolnosťami nútený byť aj
„svetský“, teda žiť vo svete ako ostatní.
Pojem „pastor“ sa u nás zaužíval v denomináciách. V Nemecku je používaný

v severských spolkových krajinách. „Pastor“
je vlastne „pastier“ a myslím si, že je správny. Farár je poverený starať sa o duchovné
záležitosti jemu zvereného spoločenstva –
je „dušpastier“. Zmeniť však jazykový úzus
z „farára“ na „pastora“ je, podľa mňa, veľmi
náročné a možno to ani nie je nutné.
Z hľadiska reformácie považujem za najkrajší, najvýstižnejší a najhodnotnejší pojem
„minister verbi divini“, to znamená „služobník/
správca Božieho slova“. Jeho najdôležitejšia
úloha spočíva vo zvestovaní Božieho slova a prisluhovaní sviatostí. Z tohto vyplýva
všetka úcta, ktorú mu ostatní preukazujú,
ale i veľká zodpovednosť pred cirkvou a predovšetkým pred Pánom Bohom – tak, ako
každý minister nesie zodpovednosť za svoj
úrad. Jediný problém tohto pojmu spočíva
v jeho ťažko predstaviteľnej uplatniteľnosti
v reči zákonov a právnych úprav.
Takže: asi zostaneme aj naďalej v situácii plurality pojmov s tým, že ako základné
pomenovanie zostane „farár“. Prihováram sa
však za to, aby sme sa, namiesto pomenovania „evanjelický kňaz“ (čo, za určitých okolností, môže byť až pleonazmus = nadbytočné
hromadenie slov), snažili čím častejšie nazývať našich farárov: služobník Božieho slova.
(Nemčina prísne rozlišuje medzi „Priester“
ako rímsko-katolícky kňaz a „Pfarrer“ – „Pastor“ ako evanjelický farár.) V pojme „služobník
Božieho slova“ je prejavená najvyššia pocta,
akú môžeme bratovi farárovi preukázať, a obsiahnuté to najvznešenejšie, čo služba farára
obsahuje.

Podpora tých, čo úprimne zvestujú Božie slovo
prikázal prostredníctvom Mojžiša dať nám
mestá na obývanie aj ich pasienky pre náš dobytok. Izraelci dali Lévíjcom zo svojho dedičného vlastníctva podľa rozkazu Hospodinovho
tieto mestá a ich pasienky…
Takto bolo uprostred vlastníctva Izraelcov

Elena Bruncková, Tesnou bránou 2022
Tu pristúpili predstavení rodov Léví ku kňazovi Eleázárovi a k Józuovi, synovi Núnovmu,
i k predstaveným kmeňov Izraelcov a hovorili s nimi v Šíle v Kanaáne takto: Hospodin
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spolu štyridsaťosem lévíjských miest s ich
pasienkami. Každé toto mesto pozostávalo
z mesta a pasienku okolo neho. Tak to bolo
pri všetkých týchto mestách. Vtedy dal Hospodin Izraelcom celú krajinu, ktorú prísahou
zasľúbil dať ich otcom; zabrali ju a usadili sa
v nej. Hospodin dal im odpočinutie zo všetkých
strán, celkom tak, ako prisahal ich otcom, a nikto z ich nepriateľov neobstál pred nimi; všetkých
nepriateľov im dal Hospodin do rúk. Nič nevystalo z tých zasľúbení, ktoré Hospodin dal domu
Izraela. Všetko sa splnilo. (Józua 21,1-3.41-45)
Máme sa čo učiť! Až 48 miest aj s okolím! Nestačilo by im menej? Nijaké protesty sa však nekonali. Čítame, že Izraeliti dali
Lévíjcom tieto mestá zo svojho dedičného
vlastníctva na príkaz Hospodinov (v. 3). Úloha
Lévíjcov bola konať rôzne služby vzťahujúce
sa na stánok Hospodinov. Niektoré boli jednoduchšie, iné významnejšie. Dôležité však
bolo, že ako Lévíjci, tak aj ostatné kmene považovali túto službu za potrebnú.

Služba zákona bola slávna, ale oveľa slávnejšia je služba ducha, služba Evanjelia (2Kor
3,7-8). Otázka materiálneho zabezpečenia
tých, ktorí pracujú na vinici Pánovej, je aktuálna stále a nikdy nebola bez problémov.
Apoštol Pavol od niektorých zborov prijal
podporu, od iných nie. Zrejme to súviselo
s ich duchovnou zrelosťou a ochotou podporovať misijnú prácu.
Spomínam si na jeden detský tábor,
na ktorý sme zobrali aj zopár detí z detského
domova. Nenašiel sa nikto, kto by im zaplatil
pobyt, zostalo to na vedúcich. Preto sa máme
čo učiť! Bolo by tragické, keby materiálny nedostatok pochoval to duchovné. Naučme sa
spolu zdieľať radosti aj starosti, veď aj to je
ovocie osobnej viery a zodpovednosti!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za všetkých,
čo úprimne zvestujú Tvoje slovo! Odpusť, že ich
málo podporujeme! Klaď nám na srdce, komu
z Tvojich služobníkov poslať peniaze, lebo ich
potrebuje! Amen. Pieseň: ES 553

Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi?
Niet Ho tu, ale vstal (L 24,5-6)
Keď na seba dobrovoľne vzal to, aby na kríži
Golgoty vošiel do smrti, „nemohol zostať v jej
moci“ (Sk 2,24) ako to vyhlásil sám Peter.
V Osobe Ježiša Krista máme pred sebou
viditeľné zjavenie samého Boha Stvoriteľa.
Kto berie do úvahy túto skutočnosť, môže
pochopiť, že aj prírodné zákony, na ktorých
sú založené naše skúsenosti, musia ustúpiť
pred takouto Osobou. Stvoriteľ, ktorý uviedol
všetky veci do existencie, môže konať zázraky, ktoré sú pre nás nevysvetliteľné.
Nuž, ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych
ako prvotina tých, čo zomreli. (1Kor 15,20)
Všetci, ktorí v Neho veria ako vo svojho Vykupiteľa a Pána, Ho budú nasledovať a budú
mať účasť na vzkriesení života. (J 5,29)

Zdroj: Dobrá sejba
Božie svedectvo o vzkriesení Ježiša Krista
bolo cieľom útokov mnohých pochybovačov
a kritikov od nepamäti. Aj pravosť citovaného
biblického textu bola spochybňovaná.
Ale skúmanie textu Písma svätého, ktoré
vzalo do úvahy rôzne nálezy starých rukopisov až podnes, nepochybne potvrdzuje,
že táto časť bola už v originálnom texte. Tak
môže byť vždy a stále povedané: „Vskutku
vstal Pán!“ (L 24,34)
Kľúč k porozumeniu zázraku vzkriesenia je
sama Osoba Pána Ježiša. On je Syn Boží, ten
Živý, ktorý ako pravý Človek mohol o sebe
povedať: „Lebo, ako Otec má život v sebe, tak
dal aj Synovi, aby mal život v sebe.“ (J 5,26)
17

Zborový list

Už nie dve, ale jedno telo
Dobrá sejba

zdalo, že tvoria jeden strom.
Niečo podobné môžeme pozorovať aj
pri starších manželských pároch. Môžeme
cítiť, ako počas rokov vnútorne zrástli. A to je
tiež to, čo si Boh pre manželstvo praje: muž
a žena majú byť jedno, spojení Jeho vedením
v Božom manželskom zriadení. A v praktickom manželskom živote majú rásť do stále
hlbšieho harmonického spoločenstva.
Byť jedno a už nie dvaja, to je skutočnosť
a súčasne úloha, pri ktorej nám Kristus rád pomôže. V manželstve pod Jeho požehnaním sa
môžu nielen schopnosti, ale dokonca aj nedostatky jedného stať podnetom pre pozitívny
spoločný vývoj. Pán nás totiž chce učiť spoločne sa modliť, spoločne Ho milovať a spoločne
Ho s radosťou nasledovať.

Preto muž opustí svojho otca i svoju matku
a priľne k svojej žene a budú jedným telom.
(1M 2:24)
Chceli sme v našej záhrade zasadiť dve
mladé briezky. Tu nám jeden známy poradil:
Zasaďte ich blízko seba! Uvidíte, aké to bude
krásne. A tak sme to potom aj urobili. Na začiatku nerástli bez komplikácií. Jedna breza
na jar rýchlo vyrástla, ale v letných horúčavách žltla. Druhá vyzerala byť slabšia, ale počas celého leta zostala zelená.
Na začiatku rástli tieto dva stromy nezávisle na sebe. Ale po niekoľkých rokoch bolo
vidieť, že sa dotýkajú nielen ich vetvy, ale tiež
aj ich korene sú do seba zapletené. Teraz sa

Modlitba optimistu
v kostole, ktorá má dráždi svojím neladným
spevom, pretože to znamená, že počujem.
Ďakujem za stohy bielizne na vypratie
a vyžehlenie, pretože to znamená, že mojich
milých mám pri sebe v rodine.
Ďakujem za budík, ktorý ráno čo ráno počujem, pretože to znamená, že žijem.
Ďakujem za únavu a boľavé svaly na konci
dňa, pretože to znamená, že som mohol byť
aktívny.

Zdroj: internet
Ďakujem za neporiadok, ktorý musím
upratať po návšteve, pretože to znamená, že
mám priateľov.
Ďakujem za dane, pretože to znamená, že
mám prácu.
Ďakujem za trávnik, ktorý musím pokosiť,
za okná, ktoré treba umývať, za ríny, ktoré vyžadujú čistenie a údržbu, pretože to znamená,
že mám dom.
Ďakujem za oblečenie, ktoré mi je trochu
tesné, pretože to znamená, že mám čo jesť.
Ďakujem za tieň, ktorý má sprevádza, pretože to znamená, že svieti slnko.
Ďakujem za neustále sťažnosti na vládu
a na politiku, pretože to znamená, že máme
slobodu slova.
Ďakujem za veľký účet za kúrenie, pretože
to znamená, že máme doma teplo.
Ďakujem za paniu, sediac za mnou
18
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Mama

Požehnanie z chrámu

Vie o nás všetko. Viac než mnohí iní.
A napriek tomu nikdy nesklame.
A nespomína dlho na prečiny.
O kom to vravím? Predsa o mame.

Pokorne vstúpiš do chrámu,
sadneš si ticho medzi ľud,
ruky si zložíš modlitbe,
dušu zaplaví blahý kľud.
Obzrieš sa vôkol po tvárach,
ktoré vídavaš deň čo deň.
Máš radosť z toho, že tvoj brat
nezhasol v srdci pochodeň.
Všetci sme ako lampáše –
vo víchre mnohé pohasnú.
Ak olej viery minie sa,
svietime iba do času.

Milan Rúfus

Vincent Blažko

Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí,
keď ublížia mu jeho najbližší.
Po každom páde znovu chodiť učí.
Po každom plači znova utíši.
Mama. Tá večná diakonka skromná.
Vyperie, vyžehlí, sedí nad šitím.
Takejto službe sa nič nevyrovná.
No iný život bol by nebytím
pre ňu, čo tŕpne pre každý náš krôčik.

Kto meria cestu do chrámu
a túži počuť Boží hlas,
ten stavia dom svoj na skale
a dozrie časom v plný klas.

A dá aj to, čo sama postráda.
Srdcom je pri nás, kam nevidia oči.
Nechce nás stratiť. Veľmi nerada.
Preto sa bojí snáď viac, než by chcela.
Hádam viac než my sami o seba.

Náručie chrámu dokorán
otvára svoju svätyňu,
ktorí s dôverou vkročia dnu
ani vo vyhni nezhynú.

Snáď myslíme si, že by nemusela
a že nám toľkej lásky netreba.
Nech neradí a nech sa nevyzvedá.
A vtedy mnohý z nás sa poraní,
keď rady matky za lesk sveta predá.

Viera sa teší volaniu:
Do chrámu poďte, túžiaci!
Tam Božia láska posilní
i zotrie slzu na líci.
Nie je tam premárnený čas,
v ňom večné slovo zneje nám!
To k živej vode prišli sme,
z kríža ju núka lásky Pán.
Poď k Jeho nohám, Boží ľud,
a tvoj dom bude Betániou!
Tam Lazár bude znova žiť
a Marta spolu s Máriou.

Mama vždy chcela iba ochrániť.
Potom snáď tuší utajenú bolesť,
ukrytú hlúpo za drzosť a chlad.
Pridobre pozná naše srdce holé.
Mama. Ten človek, čo vždy vie mať rád...
Milan Rúfus (1928 – 2009), básnik, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg, evanjelik, je
známy svojím citlivým vzťahom k žene, matke
a materstvu.
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Blahoželáme jubilantom
Máj

Jún

Jablonovská Anna
Klimicová Kvetoslava
Jarabák Roman
Ďumbala Róbert
Danielčáková Anna
Ružička Miroslav
Satoris Vladimír
Mlynár Ondrej
Faixová Ľubomíra
Šeďo Miroslav
Hucko Martin

Sochorová Drahoslava
Kucová Žofia, Ing.
Turzák Stanislav
Fabínyová Viera
Balážová Božena
Brndiar Ján

Modlitba dieťaťa

Vypísané
z matrík za mesiace
marec – apríl

Martin Rázus, Zo zbierky To je vojna

Milý Otče z neba! Prosím ponížene,
pozri – mama zase obrátená k stene
plače! Ja viem prečo, vieš to aj Ty iste,
že nám otec musel kamsi na bojište,
bez neho nám smutno – ani na pohrebe...

Sviatosť Svätého krstu prijal:
Samuel Dindoš

Preto prosím pekne ja, ja, dieťa slabé,
vráť nám ho, vráť, aby mama nežialila!
Pohroz! Predsa veľká – veľká Tvoja sila,
mama vraví, keď chceš – skrotíš každú šiju,
a verʼ mrzko i len, keď sa chlapci bijú!

Do večnosti nás, v nádeji vzkriesenia,
predišiel: Peter Štelbaský (49)

Povedz to tým veľkým, musí prestať zvada,
otca pustia domov, mama bude rada,
a ja ešte ako! Dám mu i čo nemám,
veru si ho nikdy – nikdy nenahnevám;
Teba ale za to chváliť neprestanem...
Sprav to, sprav, a daj nám dobrú nôcku!
Amen.
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Informácie a pozvania
 d 21. apríla už nie je povinnosť nosiť
O
respirátory v interiéroch (s výnimkou
zdravotníckych a sociálnych zariadení), nie
sú ani kapacitné obmedzenia, teda nič nám
nebráni prichádzať na služby Božie či na iné
aktivity – situácia sa vrátila ‚do normálu‘ ako
pred pandémiou. A tak s vďačnosťou k Bohu
využime možnosť osobne byť súčasťou spoločenstva sestier a bratov na službách Božích
Na webstránke nášho zboru www.ecavpp.
sk alebo aj v podcastoch si naďalej môžete
vypočuť záznam zo služieb Božích.

Do vašej pozornosti dávame úhradu cirkevného príspevku na rok 2022, ktorý je
10,00 €/člen/rok, ako to schválil minuloročný konvent CZ. Svoju podlžnosť môžete
vyrovnať v hotovosti vo farskom úrade
alebo bankovým prevodom na účet cirkevného zboru (číslo bankového účtu CZ
ECAV Poprad: SK87 1100 0000 0026 2721
4159. Pritom, do správy pre prijímateľa
treba uviesť mená osôb, za ktoré je platba
posielaná a príslušný rok). 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 viacerých 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).

V
 šetkých členov zboru pozývame a radi srdečne privítame 26. mája (ŠTV) o 14:00 h
v KaMoS v zborovej miestnosti na posedení s rozhovormi pri káve.
Srdečne všetkých členov pozývame na zborový deň 25. júna (SOB). Začne sa o 10:00
h v zborovej miestnosti. Prednáškou o reformačných ženách nám poslúži sestra
Vlasta Okoličányová, a potom bude pokračovať vo farskej záhrade pohostením
a rozhovormi.

V
 opred ďakujeme aj za milodary na cirkevné
ciele, teda na Božie dielo medzi nami. Dobre
je, keď aj na to myslíme, keď sa modlíme a aj
finančne či inak pomáhame ... lebo ochotného darcu miluje Boh (2Kor 9,6).

V
 gescii zborového MoS, plánujeme v lete
sprístupniť náš popradský kostol verejnosti od 1. júla do 31. augusta. Privítame
pomoc sestier a bratov pri tejto službe –
kontaktujte členky MoS alebo farský úrad.

Zo svojej štedrosti a lásky prispejme aj
do zbierky na pomoc vojnou trpiacej Ukrajine. ECAV vyhlásila zbierku. Transparentný
účet nájdete na webe ecav.sk, finančný dar
možno tiež odovzdať v kancelárii farského
úradu alebo v kostole vložiť do ‚oferových
kasičiek‘ v obálke s poznámkou ‚Ukrajina‘.

V
 nedeľu 3. júla sa v Kežmarku bude konať
Evanjelický deň, ktorému 2.júla o 19,00
bude predchádzať premiéra opery Mojžiš
od režiséra Víťazoslava Kubičku.

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.
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Rozpis služieb Božích
a ďalších cirkevno–zborových aktivít
MÁJ
1. NED
5. ŠTV

9:00
10:30

Druhá nedeľa po Veľkej noci

Poprad, kostol
Stráže, kostol

17:30

Biblická hodina

9:00

Tretia nedeľa po Veľkej noci

10:00

Sviatosť Večere Pánovej so spoveďou

12. ŠTV

17:30

Biblická hodina

Poprad, zborovka

15. NED

9:00

Štvrtá nedeľa po Veľkej noci, Deň matiek

Poprad, kostol

19. ŠTV

17:30

Biblická hodina

Poprad, zborovka

8. NED

22. NED

9:00
10:30

Poprad, zborovka

Piata nedeľa po Veľkej noci

Poprad, kostol

Poprad, kostol
Spišská Sobota, kostol

26. ŠTV

17:30

Vstúpenie Krista Pána na nebo

Poprad, kostol

29. NED

9:00

Nedeľa po Vstúpení, Slávnosť konfirmácie

Poprad, kostol

JÚN
2. ŠTV
5. NED

17:30
9:00
10:30

Biblická hodina

Poprad, zborovka

Prvá slávnosť svätodušná

Poprad, kostol
Stráže, kostol

6. PON

17:30

Druhá slávnosť svätodušná

Poprad, kostol

9. ŠTV

17:30

Biblická hodina

Poprad, zborovka

9:00

Svätá Trojica, Pamiatka posvätenia chrámu

10:00

Sviatosť Večere Pánovej so spoveďou

16. ŠTV

17:30

Biblická hodina

Poprad, zborovka

19. NED

9:00

Prvá nedeľa po Svätej Trojici, Záver škol. roka

Poprad, kostol

23. ŠTV

17:30

Biblická hodina

Poprad, zborovka

12. NED

26. NED
29. STR

9:00
10:30
17:30

Druhá nedeľa po Svätej Trojici
Sviatok apoštolov Petra a Pavla
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Poprad, kostol

Poprad, kostol
Spišská Sobota, kostol
Poprad, kostol
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Zborové popoludnie 24. apríla

Posedenie v KaMoS 28. apríla
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Veľkonočná detská párty

Veľkonočná detská párty

