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Prúdiaca živá voda na 
POŽEHNANIE

J 7,38

Ako Písmo hovorí: Prúdy živej vody  
budú tiecť z vnútra toho, kto verí vo mňa 

Náš Spasiteľ bol na slávnostiach v Jeru-
zaleme v rozhovore s farizejmi a zákon-

níkmi, elitou vtedajšieho židovského národa. 
V posledný deň volal ľudí: Ak je niekto smädný, 
nech príde ku mne a nech sa napije. Následne 
Pán Ježiš vysvetlil, že daruje živú 
vodu, ktorá potečie z vnútra 
veriaceho v Neho. Hovorí 
o Duchu Svätom, ktorého 
mali ľudia prijať, ktorý je tá 
živá voda a ktorý bude prúdiť 
z veriacich ľudí.

Voda je základ života. Na jar 
a v lete sme prežívali veľmi 
suché obdobie. Záhradkári 
a poľnohospodári mali veľ-
ké problémy niečo dopes-
tovať. Sme vďační, že, na-
priek suchu, priniesla zem 
úrodu a máme postarané 

o živobytie. Je to veľká Božia milosť. Ďakujme 
vždy za vodu i za potravu, lebo to nie je samo-
zrejmosť. Stará sa o nás Pán Boh.

O vode veľa rozmýšľam pri mojej záľube 
v plávaní a otužovaní. Chodím aj do Kvetni-
ce a tam minulý rok urobili z jazera odtok, 

aby hladina vody nestúpala a nezatopila 
cestu. Obraz jazera, ktoré vodu nielen 

zhromažďuje, ale z neho aj odteká, 
nám poukazuje na citát z Biblie 

v úvode tejto úvahy.
Dobré je, keď voda prú-

di a tak sa čistí. Výborné je, 
keď človek je veriaci a má 

Ducha Svätého, ktorý z neho 
prúdi na požehnanie. V prvom 

rade prúdi z nás Duch Svätý no-
vým charakterom Božích synov 
a dcér: láskou, radosťou, pokojom, 
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Zosnulá sestra farárka  
Zuzana Kolárovská

Evanjelista Ulrich Parzany  
a tlmočník M. Lipták

Účastníci na prednáške U. Parzanyho Evanjelizácia v ťažkých časoch

Záver opery Mojžiš – autor V. Kubička je na snímke vľavo dolu  
– v Artikul. kostole v Kežmarku
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zhovievavosťou, nežnosťou, dobrotivosťou, 
vernosťou, krotkosťou, zdržanlivosťou. Samo-
zrejme, Duch Svätý z nás prúdi aj cez mnohé 
duchovné dary na požehnanie spoločenstva 
cirkvi i okolia mimo zboru.

Prajem každému veriacemu v Pána Ježiša 
Krista, aby mal vždy plnosť Ducha Svätého, 

ktorý z neho tečie ako prúdiaca voda na po-
žehnanie nášho časného života. Takto my 
kresťania nadobúdame istotu, že patríme 
Pánovi Ježišovi a radosť, že môžeme poslúžiť 
blížnym na česť a slávu nášho trojjediného 
Pána Boha.

 Michal Findra, zborový farár

Udalosti v cirkevnom zbore
 Zuzana Valeková

V sobotu dopoludnia 2. júla náš kostol 
poctil svojou prítomnosťou svetovo zná-
my nemecký evanjelizátor Ulrich Parzany 
s prednáškou na tému Evanjelizácia v ťaž-
kých časoch. Článok nájdete na inom mieste 
časopisu. Večer tohto dňa sa niekoľko členiek 
nášho zboru zúčastnilo v Artikulárnom kos-
tole v Kežmarku na premiére novej opery 
Mojžiš od hudobného skladateľa Víťazoslava 
Kubičku s libretom od Daniely Lozanovej. Je 

to hudobné spracovanie obrazov zo života 
sochára Michelangela Buonarrotiho a huma-
nistky Vittorie Colonny v rokoch 1538 – 1541 
v Ríme. Toto predstavenie bolo v predvečer 
Evanjelického dňa 2022, tohtoročného celo-
cirkevného stretnutia evanjelikov.

Tretia nedeľa po Svätej Trojici 3. júla 
mala tému Nájdenie strateného. Brat zbo-
rový farár Michal Findra odcestoval do part-
nerského zboru v maďarskom Sarvaši, kde si 
pripomínali 125. výročie posvätenia Nového 
evanjelického kostola. Preto ho zastupoval 

Modlitba Martina Luthera (1530)
Či nie si naozaj neobyčajný a láskyplný Boh, ktorý nám vľúdne 

a podivuhodne vládne?! Ty počuješ naše modlitby i keď si nás 
najskôr ponížil. Ty nás ospravedlňuješ i keď si z nás najskôr urobil 
hriešnikov. Ty nás vedieš do nebies i keď si nás najskôr poslal do pe-
kiel. Ty nám dávaš víťazstvo aj keď si nás nechal padnúť. Ty nám 
vraciaš radosť aj keď si nás najskôr nechal plakať. Ty nás potešuješ aj 

keď si nás najskôr nechal žialiť. Ty nám dávaš novú silu aj keď si nás najskôr nechal 
trpieť. Ty z nás robíš múdrych aj keď si z nás najskôr urobil bláznov. Ty nám dávaš 
bohatstvo aj keď si z nás najprv urobil chudobných. Ty z nás robíš slávnych aj keď 
si z nás najprv urobil otrokov.

To všetko sme v Kristovi, ktorý sa ponížil, stal sa hriešnikom, zostúpil do pekiel, 
padol, plakal, žialil, trpel, bol blázon v očiach ľudí, chudobný i otrok. To všetko, 
aby sme v Kristovi dosiahli vypočutie, ospravedlnenie, nebesá, víťazstvo, radosť 
a potešenie, novú silu i múdrosť, bohatstvo i slávu. Vďaka, Hospodine, že si naozaj 
neobyčajný a láskyplný Boh, ktorý nám vľúdne a podivuhodne vládne! Chválime 
Tvoje meno odteraz až naveky. Amen.
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brat farár Vladimír Maťaš riaditeľ Medziná-
rodného evanjelického mládežníckeho cen-
tra Ichthys vo Veľkom Slavkove. Pre kázeň si 
vybral biblický text L 15,1-7 a začal ju príbe-
hom zo svojej praxe. Keď v katolíckom far-
skom úrade rodičia novorodenca neuspeli 
so žiadosťou o jeho pokrstenie, požiadali, či 
by sviatosť Krstu svätého mohol prislúžiť on 
evanjelickým spôsobom. Bol tak postavený 
pred dilemu: rešpektovanie cirkevných pred-
pisov versus Ježišovo konanie a učenie ako 
je zaznamenané aj vo vybratom kázňovom 
texte. Z neho vyvstáva otázka či je normálne 
nechať 99 poslušných oviec a zachraňovať 
jednu, ktorá si, možno sama, mohla za svoj zlý 
stav? Z ľudského hľadiska sa nám to normálne 
nezdá. Ale: sme schopní a ochotní prijať, že 
Pán Ježiš staval hriešnikov na roveň veriacich? 
Áno, sú cirkevné predpisy, ktorými sa riadime, 
ale uvedomuje si, že aj keď je farár – a celú 
svoju rodinu vychováva v evanjelicko-kres-
ťanskom duchu – predsa cíti, že je hriešny 
a aj potrebuje to isté, čo všetci veľkí hriešnici. 
Jedine Božia milosť zachránila a zachraňuje 
všetkých hriešnikov. Z toho potom vyplýva – 
a platí to aj pre cirkev – že je normálne nechať 
stádo oviec pre jednu hriešnu/stratenú. Ra-
dosť v Božom kráľovstve je vtedy, keď hriešnik 
robí pokánie a keď sú hľadané stratené ovce. 
Tak na to poukázal Pán Ježiš v kázňovom tex-
te, tak to robil kým žil v tomto svete a robí tak 
stále aj keď je v nebesiach.

V stredu 6. júla sme sa zišli na večerných 
službách Božích, aby sme si pripomenuli pa-
miatku Jana Husa, ale i kresťanských vieroz-
vestov Cyrila a Metoda. Brat zborový farár 
M. Findra si pre kázeň vybral biblický text L 
12,47-48. Je to Ježišovo vyučovanie o dobrom 
a zlom sluhovi voči svojmu pánovi. V prvom 
rade ide o poznávanie Božej vôle. Dobrý sluha 
sa snaží vo všetkom vyhovieť svojmu pánovi 
a tak podobne máme robiť aj my. Aj pred-
reformátor Jan Hus rešpektoval Božiu vôľu 
podľa Biblie a videl, že cirkev blúdila. Ďalej sa 
poučme, že keď poznáme vôľu Boha, dôležité 

je podľa nej aj konať. Pán Ježiš na adresu zlých 
sluhov povedal, že budú bití pre neplnenie 
vôle svojho pána. Majster Jan Hus nedbal 
na poblúdenú vrchnosť a otvorene hovoril, 
že cirkev prestala žiť podľa Božej vôle. Na-
pomínanie je potrebné v každej dobe a Pán 
Ježiš napomína aj nás neignorovať Božiu vôľu. 
Napokon je zdôraznená aj vernosť. Nesmieme 
prekrúcať Božie pravdy a nesmieme od prav-
dy odstúpiť, hovorí Ježiš. Jana Husa upálili, 
ale on neodvolal pravé učenie, hoci ho vyzý-
vali. Mysleli si, že ho umlčia a bude pokoj, ale 
nestalo sa tak. Aj my pevne stojme v Božej 
pravde ako Hus či Cyril-Konštantín a Metod. 
Svedčme verne a všade, kde je na to príleži-
tosť, počnúc svojou rodinou.

Štvrtá nedeľa po Svätej Trojici bola 10. 
júla a jej téma bola Milosrdenstvo a od-
pustenie. Brat farár M. Findra kázal na text 
J 8,3-11. Povedal, že ako ľudia sme často zlí, 
odsudzujeme iných a potom sa ten odsúdený 
chce pomstiť. Oboje je hriešne konanie. Pán 
Ježiš chce v nás zmeniť zlé na dobré. Skú-
majme sa či aj my nie sme moralisti ako židia 
v podobenstve, keď chceli, aby Ježiš potvrdil 
rozsudok, ktorým Mojžiš prikázal ukameňo-
vať cudzoložnú ženu. Nevšimli si však svoju 
hriešnosť, keď sa nezmieňovali o spoluvinní-
kovi a súdili len ženu. Nemoralizujme ani my, 
lebo často tým chceme ukázať seba v dobrom 
svetle. Pán Ježiš v podobenstve vyzýva židov 
zamyslieť sa či oni, keď odsudzujú hriešni-
ka, nie sú rovnako hriešnici. Nesúďme, lebo 
ani my nie sme bezhriešni. Pán Ježiš vedel, 
že odsúdenie žene nepomôže a videl, že sa 
chce zmeniť. Pán Ježiš neschvaľuje hriech, ale 
chce zachrániť hriešnika aby mal šancu zme-
niť sa. Odpustenie je ‚atómová‘, teda veľká sila 
pre život. Odpúšťajme aj my. Tak môže hrieš-
nik zažiť dar pokánia skrze Ducha Svätého. 
Žena prešla pokáním a Ježiš ju prepustil. Dar 
pokánia zažívame aj my pri každej sviatos-
ti Večere Pánovej a to je to veľké posilnenie 
do nášho ďalšieho života! Duch Svätý pozýva 
k pokániu, aby nám mohlo byť odpustené 
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a aby sme mohli vykročiť do života pod ve-
dením Ducha Svätého. Musí to byť skutočné 
pokánie, meniace náš život, aby sme s Pánom 
Ježišom kráčali s očisteným srdcom do več-
ného života.

Piata nedeľa po Svätej Trojici bola 17. 
júla s témou Nasledovanie a učeníctvo. Text 
pre kázeň si brat farár M. Findra vybral z 1M 
12,1-4 o povolaní Abraháma a jeho rodiny. Aj 
my sa v živote rozhodujeme či konáme v sú-
lade s Božou vôľou. Abrahám odišiel podľa 
Božieho príkazu napriek tomu, že v Ure mal 
zázemie a bol už 75-ročný. Aj dnes, asi v kaž-
dej rodine a najmä mladí, sa rozhodujú opus-
tiť svoju krajinu. Treba dbať či je to v súlade 
s Božou vôľou a nasledovaním Boha. Musí-
me byť na to citliví a počúvať Ducha Svätého 
cez čítanie Biblie, modlitby, rozhovory s inými 
Bohu oddanými ľuďmi. Niekedy Boh žiada ísť 
aj proti prúdu. Nehromaďme hmotné statky. 
Lepšie je žiť skromne, lebo statky nás viažu, 
berú čas a žiaľ, najmä čas pre Boha. Abrahám 
dostal zasľúbenie požehnania, hoci mnoho 
z neho za svoj život nevidel: ako vznikol ži-
dovský národ a štát a najväčšie požehnanie, 
že Mesiáš vyšiel z toho národa. My máme za-
sľúbenú večnosť v Božom kráľovstve. Boh za-
sľubuje odmenu či pomstu tým, ktorí žehnajú 
či zlorečia židom, tento národ má v špeciálnej 
ochrane. Aj nám Boh žehná, keď žijeme v súla-
de s Jeho plánmi, keď sme citliví na Jeho hlas, 
keď berieme vážne Jeho pozvania a Jeho vôľu.

Na 24. júl pripadla Šiesta nedeľa po Svä-
tej Trojici s témou Život v Kristovi. Pripome-
nuli sme si 20. výročie od založenia modli-
tebného spoločenstva v našom zbore a pri 
tejto príležitosti sme privítali návštevu z Košíc, 
vedúceho MoS ECAV brata farára Stanislava 
Kocku. Podrobnejšia informácia je na inom 
mieste.

Vo štvrtok 28. júla sme sa v príjemnom 
spoločenstve stretli v Kaviarni MoS.

Na 31. júl pripadla Siedma nedeľa 
po Svätej Trojici a mala tému Božie požeh-
nanie zachraňuje. Brat farár M. Findra kázal 

na biblický text J 6,1-6, pozývajúci nás vnímať 
osobu Pána Ježiša Krista. On vnímal ľudské 
potreby, lebo Pán Ježiš je Boh a vie čo je pod-
statné. Je iný ako my. Nevyužíval popularitu 
pre seba, ale najskôr sa modlil a až potom sa 
venoval zástupom, ktoré prišli za Ním. Keď sa 
pýtal Filipa o strave pre ľudí, vedel čo treba 
i čo bude robiť, ale chcel dať veciam správne 
miesto. Telesné potreby sú dôležité aby sme 
prežili, ale nie je to najdôležitejšie. Ako Filip, 
aj my sa zameriavame na telesné veci, napr. aj 
pri dovolenkách vymýšľame, čo ešte by sme 
mali vidieť, zažiť. Pán Ježiš inak myslí aj v prí-
pade, keď ľud Ho zástup chcel urobiť kráľom 
– On sa utiahol do samoty. Ľudia by sa takej 
šance chopili, lebo moc je lákavá. Ježiš však, 
podľa Božej vôle, prišiel slúžiť, nie vládnuť. 
To je vzor pre nás všetkých: ak niečo robíme, 
má v tom byť služba a pomoc pre blížnych. 
Ježiš nám chce dať večný život, On povedal 
„usilujte sa o večný život, ktorý nie je jedenie 
a pitie“. Vo sviatosti Večere Pánovej je sám 
Spasiteľ pokrm a nápoj pre nás a tak záchrana 
od hriechu a záchrana pre večnosť. Všetko je 
nič v porovnaní s večnosťou a nik a nič nie je 
dôležitejšie ako Pán Ježiš Kristus!

Ôsma nedeľa po Svätej Trojici bola 7. au-
gusta a jej téma bola Výstraha pred zvodmi. 
Brat farár M. Findra kázal na biblický text Mk 
12,41-44 o chudobnej vdove, ktorá do chrá-
movej pokladnice prispela darom v hodnote 
všetkého čo mala. My, aj keď poznáme Božie 
prikázania, často podľa nich nedokážeme, 
nevieme či nechceme konať (napr. ohová-
ranie, závisť, hnev) a odolávať diablovi, aby 
sme žili podľa svätého príkladu Pána Ježiša. 
A On, keď videl spravodlivé konanie a úplné 
spoľahnutie sa na Boha pri chudobnej vdove, 
vyzdvihol to a dal za príklad všetkým, teda 
i nám. Ježiš pri pokladnici videl do sŕdc ľudí. 
On vyžaduje plnú oddanosť, teda dať Bohu 
do správy aj celý náš majetok. My vieme, že 
od Neho všetko máme, ale ľuďom – i v súčas-
nosti – je neprijateľné takto myslieť a veriť, 
my sa bojíme, že Boh nám nič nenechá. To 
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však nie je pravda! Naopak, my podliehame 
satanskej túžbe mať čo najviac. Keď Ježiš 
chvíľu predtým učil v chráme, videl majet-
ných na popredných miestach i to, že zbož-
ní boli len naoko... a dodnes je mnoho ľudí 
na tejto zlej, diabolskej ceste. Ježiš nás učí 
úplnej oddanosti Bohu. A vdova je príklad – 
a to i v oblasti fyzického pozemského života. 
Duch Svätý nech aj nás vedie k tomu, že sa Je-
žišovi treba dať pod vládu so všetkým čo nám 
požehnal. Naozaj nám netreba toľko vecí ako 
si myslíme... v pokore, skromnosti a oddanosti 
Bohu sa nám bude žiť oveľa lepšie.

Deviata nedeľa po Svätej Trojici bola 14. 
augusta s témou Prezieravá múdrosť. Za zá-
klad kázne bratovi farárovi M. Findrovi poslú-
žil biblický text Mt 25,14-30 o sluhoch, ktorým 
pán zveril talenty-peniaze veľkej hodnoty. Ak 
hovoríme o veľkej hodnote, my-kresťania ju 
máme vo večnom živote. Zabezpečil nám 
ho Boží Syn Ježiš Kristus, keď za naše hrie-
chy zaplatil svojím životom. Áno, Bohu sme 
veľmi vzácni a už teraz môžeme byť s Pánom 
Ježišom v spoločenstve v cirkvi. Ako v podo-
benstve, každý človek je obdarovaný a každý 
v inej miere. Nie je však namieste porovná-
vanie či závisť; ale radosť, že všetci spoločne 
môžeme mať veľa. Aj prijať dar – najmä dar 
života – je veľké šťastie. Ale mnohí neveriaci 
sú nešťastní a nevedia sa tešiť zo života. Tiež 
sa poučme, že talenty máme rozvíjať ako prvý 
a druhý sluha z podobenstva, aby sme žili 
na Božiu slávu. Kresťan vie komu uveril a vie 
pre koho žije – pre Krista a nie pre mrzký zisk. 
Aj v spoločenstve cirkvi máme slúžiť podľa 
svojho obdarovania, lebo je hriech ‚zakopať 
talent‘, neposlúžiť, či odťahovať sa od služ-
by. Majme na pamäti, že druhý príchod Pána 
Ježiša znamená účtovanie. Rozhodujúce je, 
či sme sa usilovali zveľaďovať obdarovania 
na službu Bohu. Odmenení v Božom kráľov-
stve budú tí, čo tak robili.

Desiata nedeľa po Svätej Trojici/Nedeľa 
pokánia bola 21. augusta a jej téma bola 
Neprijatá milosť Božia. Základ kázne brata 

farára M. Findru bol biblický text Mt 5,17-20. 
Povedal, že Nedeľu pokánia máme na pripo-
mienku zničenia Jeruzalema. Prišlo k nemu, 
lebo židia nerešpektovali Boží zákon a potom 
boli rozprášení po celom svete. Poučme sa 
z toho, lebo aj my sme nevšímaví či ľahostajní. 
Napríklad, ako dlho, či skôr krátko, si zapamä-
táme vyučovanie počuté v kázni? V texte Pán 
Ježiš zdôraznil vážnosť a nemennosť Božích 
zákonov. Berme aj my Bibliu vážne a pozná-
vajme svoju hriešnosť, robme pokánie a na-
právajme svoj život podľa Božej vôle. Sám Je-
žiš nás napomína, aby sme neboli falošní ako 
zákonníci a farizeji, ktorí k Božím prikázaniam 
pridali nepodstatné veci a vypustili čo sa im 
nehodilo či nepáčilo. Vidíme, že dodnes tak 
ľudia robia. V zmysle slov Pána Ježiša, berme 
vážne Božie slovo, aby sme neboli zničení ako 
Jeruzalem. Sám Ježiš nám hovorí, že Biblia 
je nemenná. On plne rešpektoval Božiu vôľu 
a dal nám tak príklad. Tu máme dve mož-
nosti. Prvá je život podľa Božej vôle, končiaci 
v Božom kráľovstve a druhá je nerešpektovať 
Božie slovo a minúť ten krásny cieľ. Podľa Je-
žišovho príkladu si zvoľme tú prvú možnosť.

V utorok 23. augusta sa sedem členiek 
zborového MoS zúčastnilo výletu do Lip-
tovského Mikuláša; opis výletu je na inom 
mieste v časopise.

Vo štvrtok 25. augusta sme sa v príjem-
nom spoločenstve stretli v Kaviarni MoS.

Jedenásta nedeľa po Svätej Trojici bola 
28. augusta s témou Pýcha a pokánie. Brat 
farár M. Findra kázal na text 2Sam 12,1-15. 
V ňom prorok Nátan karhá kráľa Dávida 
za pyšné konanie s dôsledkom hriechu cu-
dzoložstva a vraždy. Božie dielo voči nám je 
veľkolepé a to si, počas cirkevného roka, pri-
pomíname v jeho ‚slávnostnej polovici‘. V tej 
‚bezslávnostnej‘ sa učíme, ako máme Bohu 
na to odpovedať. Pri kráľovi Dávidovi Boh po-
užil proroka Nátana. My, na poučenie, máme 
svedectvo Písma svätého a jeho vysvetľova-
nie Božími služobníkmi, modlitby proti zlé-
mu, životné situácie, ktoré nás smerujú hľadať 
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Boha – a to všetko preto, aby sme zmenili pý-
chu na pokánie. V pýche kráľ Dávid spáchal 
proti Uriášovi zlo nielen hriechom cudzolož-
stva, ale dal ho až usmrtiť. Hriech je hrozný, 
zaslepuje človeka. Boh cez Nátana ukázal Dá-
vidovo hriešne konanie. Nás usvedčuje Písmo 
sväté a ukazuje aj na dôsledky hriechu. My si 
myslíme, že Boh je ďaleko a že sa nič nede-
je, keď hrešíme. Utekajme od hriechu(!) lebo 
nie je dobré svoje hriechy ospravedlňovať, 

zakrývať či bagatelizovať. Naopak, hľadajme 
cestu od hriechu ku svätosti. Vyznajme Bohu 
svoje hriechy, robme pokánie – aj podľa prí-
kladu kráľa Dávida – kajajme sa a prosme 
o Božiu milosť skrze Ježišovu obeť na kríži, 
ktorú priniesol aj za naše hriechy. Boh kráľa 
Dávida prijal na milosť a nakoniec mal uzna-
nie ako veľký kráľ v histórii židovského náro-
da. Obráťme sa chrbtom k hriechu, prijmime 
Božie posvätenie a žime podľa Božej vôle.

Ulrich Parzany – Evanjelizácia v ťažkých časoch
 Zuzana Valeková

V sobotu dopoludnia 2. júla bol náš kos-
tol, i všetci zúčastnení, poctení prítomnosťou 
známeho nemeckého evanjelizátora Ulricha 
Parzanyho s prednáškou na tému Evanjelizá-
cia v ťažkých časoch.

Na úvod poďakoval Bohu za možnosť byť 
s nami. Potom položil otázku čo a aké sú ťažké 
časy a čo je evanjelizácia. Povedal, že evanje-
lizácia je misia a musí sa meniť v čase a podľa 
podmienok. Inakšia bola pred 32 rokmi a te-
raz treba za ťažké časy považovať pandémiu 
COVID-19 či vojnu na Ukrajine. Špecifické sú 
aj podmienky v jednotlivých krajinách a v na-
šej krajine treba zistiť čo je, z nášho pohľadu, 
problém u nás. Aký dôležitý je Ježiš Kristus 
pre nás... čo je dôležité pre Ježiša Krista... či to 
v zboroch berieme na vedomie... čo chceme 
pre to urobiť?

Pán Ježiš po vzkriesení oslovil ustrácha-
ných učeníkov pozdravom Pokoj vám! Po-
dobne aj dnes sú ľudia v obavách, zatvárajú 
dvere, nechcú, aby iní videli, akí sú v skutoč-
nosti skleslí a utrápení. Ježišovo Pokoj vám! je 
zmierenie s Bohom, je to výsledok Ježišovho 
diela spasenia a je to radosť z ukrižovaného 
a zmŕtvychvstalého Božieho Syna. On prináša 
radosť a ak nás z toho nenaplní radosť v srdci, 
nepomôže žiadny program v cirkvi.

Pán Ježiš ešte dodal: Ako mňa poslal Otec 

aj ja posielam vás. On je misionár a misia je 
poslanie Ježiša Krista. A dôvod, prečo prišiel 
na svet je, aby nás láskou získal späť Bohu. 
Všetci ľudia sa obrátili Bohu chrbtom, lebo my 
chceme byť ako Boh. Sekularizácia je v tom, 
že ľudia sa chcú oslobodiť od Boha a tak aj 
od cirkvi. Rozhodujeme o živote nenarode-
ných detí i o svojom vlastnom živote – a toto 
je problém ľudí od raja! A práve pre toto je 
tu Kristova cirkev, ponúkajúca Spasiteľovu 
záchranu pre večný život. Žiaľ, ľudia nechcú 
aby im bolo pomožené, vystačia si vraj sami.

Každý človek však bude raz stáť pred 
Bohom, a to všetci bez rozdielu! V jednom 
chorvátskom meste sa brat Parzany rozprával 
s tamojším milým primátorom a na záver na-
vrhol, aby sa spolu modlili. Primátor súhlasil, 
ale povedal, že je neveriaci a Boha nepozná. 
Ulrich mu odvetil: „O 50 či 60 rokov určite 
spoznáte Boha, keď sa pred Neho postavíte.“ 
Aj toto svedčí, že ľuďom sa páči ‚široká cesta‘ 
a nechcú Boha, ani im nechýba, lebo si chcú 
sami určovať aký bude ich život. Mnohí ľudia 
ani nevedia kto je Ježiš, keď im Ho ponúkame.

Osoba Ježiša rozdeľuje, preto sa o ňom 
radšej nehovorí. Jediný spoľahlivý zdroj in-
formácií o Pánovi Ježišovi Kristovi je Biblia. 
Tá bola najskôr dlho zakazovaná a až Luthe-
rova reformácia umožnila vedieť informácie 
aj o Ježišovi Kristovi. V súčasnosti sú ľudia 
ovplyvňovaní v tom zmysle, že Biblia sa nemá 
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brať doslovne a že ‚bez farára tomu aj tak ne-
porozumieš‘, takže potom radšej Bibliu nečíta-
jú. Biblia hovorí, že Ježiš Kristus je Pán v nebi 
s Otcom. A táto zvesť rozdelila ľudí. Židia ve-
rili, že Adonai, je jediný Boh. Všetci však mu-
sia vedieť a veriť, že Ježiš Kristus je Boží Syn 
a je teda Pán a Boh. Keď bolo v Rímskej ríši 
kresťanstvo zrovnoprávnené s inými ďalšími 
náboženstvami, vtedy bolo ľuďom dovolené 
veriť v čo a v koho chceli, avšak s výhradnou 
podmienkou, že jediný pán je cisár. A aj dnes 
si ľudia chcú vyberať komu a čomu budú veriť 
a kto bude ich pán.

Ďalej brat Parzany hovoril o krste v tom 
zmysle, že kto krstí deti, musí robiť aj misiu. 
Samotný krst neznamená, že automaticky 
sme na večnosť Boží, ale treba k tomu úprim-
nú vieru, ako to zdôraznil aj reformátor Luther. 
Tiež povedal, že on, ako farár, pri pohreboch 
neklame prítomných, že všetci pôjdeme 
do neba, ale príhovor zacieľuje viac na živých 
a s otázkou či sú zmierení s Bohom. Na záver 
spomenul, že v prvej cirkvi uverili a dali sa 
pokrstiť tri tisícky ľudí, ale naďalej ich prena-
sledovali aj zabíjali, napríklad Štefana uka-
meňovali. A tak je to dodnes, že Ježiš Kristus 
rozdeľuje ľudí a zbor je rozprášený... aj dnes 
to Boh dopustí.

Ľudia sa ďalej pýtajú: prečo máme veriť 
v Boha, keď dopúšťa zlé veci a či nie je po-
hodlnejšie sledovanie online služieb Božích 
doma. Ale my máme Boha oslavovať v spo-
ločenstve osobne, telom a krvou! A potom, 

podľa vzoru Ježiša Krista, máme aj my ísť a pl-
niť svoje poslanie-misiu, tak ako On poslúchol 
Otcovo poslanie na misiu aj napriek ťažkým 
časom.

Brat Ulrich Parzany nakoniec dal priestor 
na otázky poslucháčov a v ňom zazneli aj tieto 
myšlienky: pri misii-evanjelizácii treba využí-
vať všetky dostupné spôsoby, teda aj virtuálny 
priestor; aj starí ľudia majú úlohu evanjelizo-
vať, odovzdať vieru (Ž 71 od 17 v.); najdôleži-
tejší je Ježiš Kristus, my nedokážeme ‚vyrobiť‘ 
veriaceho, len hovoriť o Spasiteľovi a prosiť 
Ducha Svätého o pomoc (bohatý mládenec 
odišiel smutný, hoci evanjelizátor bol sám Pán 
Ježiš); my máme urobiť všetko čo je v našich 
silách ako apoštol Pavol: ...na mieste Krista vás 
prosíme, verte v Boha a Ježiša Krista a potom 
sa modliť o pomoc Ducha Svätého; čo má ro-
biť neveriaci? – apoštol Pavol hovorí: prijmete 
Ježiša Krista, keď vyznáte hriechy a vieru v troj-
jediného Boha; v zmysle všeobecného kňaz-
stva sme aj my – v Ježišovom mene – splno-
mocnení odpustiť hriechy tomu, ktorého sme 
pre Neho získali; iba a jedine vierou a skrze 
Kristovu obeť za hriechy sa človek stáva Božím 
dieťaťom; potom veľa čítať Bibliu, oslavovať 
Boha v spoločenstve a modliť sa.

Vzácny Boží evanjelizátor Ulrich Parzany 
neobišiel skutočnosť, že ECAV na Slovensku 
má, z Božej milosti, 100. výročie ustanovenia 
a pri tej príležitosti odporučil nám všetkým 
dať si záväzok, že budeme veriť a slúžiť Bohu 
stoj čo stoj!

125. výročie posvätenia  
Nového chrámu Božieho v Sarvaši

 Michal Findra, zborový farár

Náš cirkevný zbor prijal pozvanie od nášho 
partnerského zboru zo Sarvaša na 1.-3.7.2022, 
kde sa konali slávnostné podujatia pri 125-
tom výročí posvätenia Nového evanjelického 

kostola. Mali sme sa zúčastniť brat farár a brat 
dozorca s manželkami, a napokon vycestoval 
len brat farár s manželkou.

V Sarvaši sme boli veľmi milo prijatí 
a zúčastnili sme sa veľmi pestrého progra-
mu. Hneď v piatok to bol otvárací koncert 
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v kostole, a potom výstava o stavbe a spra-
vovaní kostola v zborovej miestnosti. Človek 
je potešený, keď môže skúmať staré dobové 
fotografie a materiály.

V sobotu boli viaceré možnosti v rámci Sar-
vaša, lebo sa konali nielen slávnosti pri Novom 
evanjelickom kostole, ale aj slávnosti počas 
dňa Slovákov v Maďarsku. Mali sme možnosť 
navštíviť Tešedíkovo múzeum s mnohými ex-
ponátmi zo života v Sarvaši a okolí. Pred mú-
zeom sme si mohli obzrieť prezentácie rôz-
nych regiónov z Maďarska, kde žije slovenská 
národnostná menšina. Tiež sme navštívili starý 
slovenský gazdovský dom v Sarvaši, v ktorom 
je zriadené múzeum s expozíciou ako sa ke-
dysi žilo na dolnej zemi. Večer sme boli ešte 
na koncerte v Novom evanjelickom kostole 
pri spomienke na operného speváka Juraja 
Melisa, ktorý pochádzal zo Sarvaša

V nedeľu nás čakali slávnostné maďar-
sko-slovenské Služby Božie, kde liturgovali do-
máci brat farár Pál Zahorecz s naším bývalým 
bratom farárom Liborom Bednárom. Slovom 
Božím slúžili brat biskup Južného dištriktu 
Evanjelickej cirkvi a.v. v Maďarsku Péter Kon-
dor a brat farár Michal Findra s partnerského 
zboru ECAV v Poprade. Pri tejto príležitosti 
sme za náš zbor odovzdali, ako dar, dva sviet-
niky so sviecami na oltár a Bibliu v slovenskej 
reči v koženej väzbe pre liturgické účely. Brat 
farár sa prihovoril slávnostnému zhromažde-
niu na Biblický text o stratenom peniazi z Lu-
kášovho evanjelia 15,8-10, kde zdôraznil ako 
Pán Boh všemocne hľadá strateného človeka. 
Pán Ježiš hľadá strateného človeka a keď ho 
nájde, vráti ho späť ku Sebe do Božieho krá-
ľovstva. Napokon sa z nájdenia strateného 
radujú anjeli v nebesiach. Ako praktický prí-
klad hľadania strateného a nájdenia pre Božie 
kráľovstvo boli predložené požehnané životy 
manželiek Samuela Tešedíka ml. Išlo o Teré-
ziu r. Makovičovú a Karolínu r. Lišovínyovú. 
Tieto ženy veľmi pomáhali manželovi v jeho 
národno-buditeľskej činnosti hlavne v orga-
nizovaní poľnohospodárskeho vzdelávania. 

Hľadali stratené deti v svojom okolí. Dávali im 
šancu vzdelávať sa. Pomáhali ľuďom prečkať 
aj ťažké časy neúrody zefektívnením hospo-
dárenia v domácnosti a na poliach. Napokon 
tieto ženy zažili popri mnohej práci a námahe 
aj radosť, keď boli za svoju záslužnú činnosť 
odmenené samotným cisárom.

Počas Služieb Božích sme mali prislúženú 
sviatosť Večere Pánovej, kde prisluhovali všet-
ci liturgovia a kazatelia. Po skončení Služieb 
Božích sme sa presunuli ešte pred kostol, kde 
brat farár Findra a brat biskup Kondor odhalili 
pamätnú tabuľu stavbárov Nového evanjelic-
kého kostola a bratia farári Zahorecz a Bednár 
položili veniec pri tabuli nebohých farárov, 
ktorí slúžili v tomto kostole a cirkevnom zbore.

Na ukončenie slávností sme ešte pobudli 
na agapé v záhrade pri kostole. Agapé sa po-
níma, podľa Písma Svätého, ako hody lásky. 
Ľudia v prvej cirkvi počas agapé zasadli spo-
ločnému stolu, aby sa najedli a aj vzájomne 
zdieľali. Niekedy mali spoločne aj Večeru Pá-
novu. Nejako podobne sme sa ešte na záver 
spolu s našimi bratmi a sestrami zo Sarvaša 
porozprávali a spoločne občerstvili pred na-
šou cestou domov.

Počas celého pobytu nás sprevádzal hlavne 
brat Tibor Mótyán a domáci brat farár Pál Za-
horecz. Brat Tibor nám robil výborného tlmoč-
níka a sprievodcu. Poslúžil aj prekladom kázne 
do maďarčiny a jej simultánnym čítaním 
v kostole. Brat Tibor nám mnohé povysvetľo-
val a doplnil, aby sme čo najlepšie rozumeli, čo 
sa deje okolo nás. Prijali sme od partnerského 
zboru aj od brata Tibora určité knižné publi-
kácie, a hlavne mnohé pozdravy pre členov 
nášho zboru. Do zborovej knižnice pribudla 
knižka aj s CD o opernom spevákovi Jura-
jovi Melisovi v maďarčine a knižka od Tibo-
ra Mótyána s CD o Tranovského kancionáli 
Cithara sanctorum v dvojjazyčnom prevedení, 
v slovenčine i maďarčine.

Ďakujeme Pánu Bohu za milé stretnutie 
v Sarvaši s prianím, aby sme sa opätovne stretli 
a povzbudili či v Sarvaši alebo v Poprade.
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Dvadsať rokov MoS v našom zbore
 Zuzana Valeková, MoS ECAV

V Šiestu nedeľu po Svätej Trojici 24. júla 
sme si pripomenuli 20 rokov od vzniku Mod-
litebného spoločenstva (MoS) v našom zbore. 
Pri tejto príležitosti sme boli poctení návšte-
vou vedúceho MoS ECAV brata farára Stanisla-
va Kocku, ktorý na službách Božích poslúžil 
kázňou na základe textu 2K 10,3-6.

Ten hovorí o zbraniach od Boha, ktorými 
rúcame ľudské výmysly a povýšenosť, aby 
sme sa nasmerovali k poslušnosti a úplnej ra-
dosti. Brat farár ocenil dlhoročné fungovanie 
a aktivitu zborovej skupiny MoS – cez modlit-
by i ďalšie služby v zbore – a poďakoval zaň 
Bohu. Povedal, že aj modlitba je dôležitá Božia 
zbraň. Prítomné zhromaždenie viedol k za-
mysleniu čo je pre nás modlitba, či v nej po-
čujeme Boží hlas a Jeho odpoveď. Modlitba je 
blízky vzťah s Bohom a dýchanie duše. Dobré 
je nájsť si čas na Boha a modliť sa častejšie 
cez deň podľa vzoru reformátora Luthera: čím 
náročnejšie úlohy, tým viac modlenia.

Treba si uvedomiť, že nič na svete nie je 
naše, že svet na nás útočí, aby sme nemali 
čas, priestor a ani chuť počúvať Boha. Ako 
nám záleží na vzťahu s Bohom? Vieme, že je 

náš milujúci Pán, lebo sme vstúpili do vzťa-
hu s Ním? Dnes je málo lásky aj v rodinách, 
mnohé deti nepočuli od rodičov slová ‚ľúbim 
ťa‘; satan nás ohlupuje, ľudia veria lžiam, nie 
sú schopní dať ani prijať lásku...

Ale Boh nás miluje a všetko už Kristus 
pre nás vybojoval. Touto Božou zbraňou aj 
učeníci rúcali ľudské výmysly, aby ľudia po-
čuli premieňajúce evanjelium. Náš boj nie je 
proti telu, ale proti diablovi! Zamyslime sa či 
neveríme lžiam a uvedomme si, že sa oplatí 
veriť jedine Bohu a žiť v Kristovi.

Príhovor sestry presbyterky a koordinátor-
ky zborového MoS Zuzany Valekovej a zboro-
vý spev piesne Modlitbou každý deň začínať 
v podaní členov MoS – s hudobným sprievo-
dom zborového farára M. Findru – ozvláštnili 
tieto služby Božie. K spevu sa pripojilo i celé 
zhromaždenie, keďže pieseň mali k dispozí-
cii spolu s príležitostne vydanou skladačkou 
k 20. výročiu MoS.

Po službách Božích bola ešte pre všetkých 
možnosť stretnúť sa s oboma duchovnými – 
hosťom S. Kockom a domácim M. Findrom – 
v zborovej miestnosti pri malom občerstvení.

Nech náš láskavý Pán požehná službu zbo-
rového MoS aj v ďalších rokoch.

Výlet MoS do Liptovského Mikuláša
 Božena Balogová, MoS ECAV

Po dvoch rokoch, keď sme zažívali pande-
mické obmedzenia, si naše MoS naplánovalo 
výlet do Liptovského Mikuláša na utorok 23. 
augusta. Bolo nás sedem – päť členiek MoS 
a dve ďalšie sestry.

Vycestovali sme do neďalekého Liptovské-
ho Mikuláša, aby sme si uctili velikánov evan-
jelickej cirkvi, spätých s týmto mestom, a pri 
týchto ich výročiach: Juraj Tranovský sa naro-
dil pred 430 rokmi 27.3.1592 a zomrel pred 

385 rokmi 29.5.1637 a Martin Rázus zomrel 
8.8.1937, teda pred 85 rokmi vo veku 49 rokov.

Výlet sa nám začal ráno na stanici. Rých-
lik nás pohodlne odviezol a aj počasie bolo 
priaznivé.

V centre mesta sme najskôr zašli do rím-
sko-katolíckeho Kostola Svätého Mikuláša, kde 
je pochovaný Juraj Tranovský. Farár Tranovský 
viedol mikulášsky evanjelický cirkevný zbor, 
ktorému tento kostol slúžil ako bohoslužobný 
priestor, a v ňom bol napokon i pochovaný. 
Kostol bol otvorený a mladá sprievodkyňa 
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nás ním previedla. Na záver sme ju poprosili, 
aby nám ukázala miesto hrobky, kde sú ulo-
žené Tranovského pozostatky. Bolo nám ľúto, 
že v kostole ho nič nepripomína, hrobka je 
pod dlaždicovou podlahou a nie je prístupná.

Po prehratej bitke na Bielej Hore (r. 1620) 
boli evanjelici prenasledovaní a aj Tranovský bol 
vo Veľkom Mezříči niekoľko mesiacov väzne-
ný. Počas morovej epidémie pochoval dvetisíc 
členov tamojšieho zboru a medzi nimi i svo-
je tri deti. Utekal pred prenasledovaním a tak 
v r. 1632 prišiel do Liptovského Mikuláša. Tu sa 
zrodil evanjelický kancionál Cithara sanctorum 
– Tranoscius s 1148 piesňami, z ktorých 90 zložil 
Tranovský. Bol to prvý tlačený evanjelický spev-
ník na Slovensku a mal minimálne 200 vydaní 
až do r. 1992. Dnes je považovaný za súčasť kul-
túrneho dedičstva Slovákov. Tranovský vydal aj 
knihu svojich modlitieb Phiala odoramentorum. 
Preto je Tranovský označovaný aj ako ‚slovanský 
Luther‘. Zomrel predčasne vo veku 45 rokov, keď 
po roku na lôžku podľahol zákernej chorobe. 
Bol pochovaný v neoznačenom hrobe vo svo-
jom kostole. Málo známa skutočnosť je, že Ju-
rajov syn Samuel Tranovský sa potom v roku 
1665 stal evanjelickým farárom v tom istom 
kostole. Bol verný a dobrý nasledovník svojho 
otca a stal sa aj seniorom Liptovského bratstva 
(teraz seniorát). Ale zastihlo ho 10-ročné pre-
nasledovanie evanjelikov za cisára Leopolda I.: 
jezuiti ho vyhnali z fary i kostola a v roku 1673 
bol predvolaný pred mimoriadny prešporský 
súd. Samuela Tranovského donútili podpísať 
reverz a zriecť sa kňazského povolania, aby si 
zachránil holý život. Zomrel v roku 1684.

Na Námestí osloboditeľov neďaleko kos-
tola je Múzeum Janka Kráľa. Keďže vstup 
do múzea bol až o pol druhej, vybrali sme sa 
do Vrbice, dnes je to mestská časť Liptovského 
Mikuláša. Tam sme navštívili Rázusovie dom. 
Z výkladu sme sa dozvedeli fakty o živote Mar-
tina Rázusa i jeho sestry, spisovateľky Márie 
Rázusovej Martákovej. Bolo to veľmi zaujíma-
vé rozprávanie sprievodcu, ktorý je srdcom 
zžitý s touto historickou pamiatkou.

Martin bol najstarší syn Rázusovcov a už 
v škole sa ukázalo, že je veľmi nadaný. Keďže 
rodina bola chudobná, nemali peniaze na sy-
nove štúdiá. Jeho učitelia však chceli pomôcť 
a to sa aj podarilo. Zistili adresu rodiny, vy-
sťahovanej do USA, ktorá bola k Rázusovcom 
v príbuzenskom vzťahu a za morom sa im 
darilo. Láskavo prijali taký záväzok a posielali 
financie na celé Martinkovo ďalšie štúdium. 
Z pomaďarčeného banskobystrického gym-
názia ho vylúčili, lebo bol Slovák-vlastenec. 
S vynikajúcim prospechom potom pokračo-
val v stredoškolskom štúdiu na evanjelickom 
gymnáziu v Kežmarku. Aj vysokoškolské štú-
dium teológie skončil s vyznamenaním. S ro-
dinou, ktorá ho zo zámoria financovala, bol 
v písomnom kontakte, ale nikdy sa mu nepo-
darilo osobne sa s nimi stretnúť. Martin Rázus 
bol náš významný teológ, spisovateľ a básnik. 
Jeho knihy sú obľúbené dodnes a viaceré die-
la boli sfilmované.

Od sprievodcu sme sa dozvedeli ešte veľa 
zaujímavých informácií o ňom, o jeho rodičoch, 
štyroch bratoch i o najmladšej a jedinej sestre 
Márii Razusovej Martákovej, tiež významnej 
spisovateľke a poetke, tvoriacej najmä pre deti, 
ktoré si ako učiteľka veľmi zamilovala.

Vo Vrbici ešte žije synovec Martina Rázusa 
Ondrej – dnes už 80-ročný – a pri Rázusovie 
dome je stará jabloň. Tú zasadil otec Ondreja, 
tiež Ondrej, najmladší z piatich bratov Rázusov-
cov, keď sa mu narodil syn. Sprievodca povedal 
príbeh, ako zachraňoval chorú jabloň. Keď sa ju 
podarilo po ošetrení zachrániť, vyzdravel z cho-
roby aj chorý Ondrej, ktorý cíti, že je bytostne 
spojený s touto rázusovie jabloňou.

Odpoludnia sme sa v Múzeu Janka Kráľa do-
zvedeli o histórii a živote viacerých význam-
ných osobností, pôsobiacich v Liptovskom Mi-
kuláši: Juraj Jánošík, Janko Kráľ, Aurel Stodola 
a ďalší.

Napokon sme si chceli pozrieť ešte výstavu 
bohuslužobnych predmetov v starej evanjelickej 
fare. V evanjelickom kostole sme si užili ‚orga-
novú polhodinku‘ v podaní domácich umelcov, 
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ktorá tam býva každý prázdninový utorok 
od 16:00 h. Kostol majú cez prázdniny pre ve-
rejnosť otvorený denne, dopoludnia i odpolud-
nia a pri tom slúžia sestry a bratia cirkevného 
zboru. Túto aktivitu zabezpečujú v spolupráci 
s mestským informačným centrom.

Ochotne nám otvorili i výstavu Spolku Tatrín 
v starej fare. Sú tam sprístupnené také unikáty, 
ako sú vzácne výtlačky Cithary sanctorum, his-
torické oltárne rúcho, či vyšívaný ručník ku ka-
lichu z roku 1693. V druhej miestnosti boli ob-
razy slovenských dejateľov zo štúrovskej doby, 
keď sa zišli pri príprave Žiadostí slovenského 
národa. Veľké zásluhy mal Michal Miloslav 
Hodža, farár v Liptovskom Svätom Mikuláši 
od roku 1837. Zariadenie miestnosti tvorí stôl 
so stoličkami a na ich operadlách sú ‚návleky‘ 

so symbolickým zobrazením a menami slo-
venských evanjelických dejateľov, ktorí sa tu 
v roku 1848 zúčastnili prípravy a vyhlásenia 
Žiadostí slovenského národa. Tento dôležitý 
dokument aj udalosť v dejinách nášho národa 
zaradil Slovákov medzi národy Európy a práve 
vtedy sa zrodil moderný slovenský národ.

Pred kostolom sme sa ešte odfotili a keďže 
už bol pokročilý čas, naše kroky sme nasmero-
vali na vlakovú stanicu. Celý výlet bol požeh-
naný, stretli sme veľa dobrých ľudí, dozvedeli 
sme sa veľa zaujímavostí a aj počasie bolo celý 
deň super! Boli sme vďačné za dobrý nápad 
ísť na tento výlet a tiež za sestru Anku, kto-
rá mesto pozná a spoľahlivo nás ním viedla. 
Predovšetkým však Pánu Bohu sme ďakovali 
za krásny a požehnaný deň.

Kostol Svätej Trojice otvorený pre verejnosť
 Zuzana Valeková, MoS ECAV

Aj cez tohtoročné prázdniny sme mali 
otvorený kostol pre verejnosť, aby doň mohli 
vojsť okoloidúci turisti i Popradčania.

Áno, dosť často sa stáva, že na kostol sú 
zvedaví aj obyvatelia nášho mesta. Hovoria, 
že náš kostol ešte zvnútra nevideli. Ale väč-
šina návštevníkov sú turisti. Mnohí sa prišli 
do kostola stíšiť v modlitbe k nášmu Pánovi, 
iní sa viac zaujímali o jeho históriu a interiér. 
Návštevníci majú k dispozícii list so stručnými 
dejinami nášho zboru vo viacerých jazyko-
vých mutáciách, ktorý si, v prípade záujmu, 
môžu zobrať so sebou.

Odozvy sú priaznivé a jeden z návštevní-
kov, pán V. Tomko nechal aj zápis v našom 
zošite návštev v tomto znení: Nech vám 
Všemohúci pomáha napĺňať srdcia návštev-
níkov pokojom. V rozhovore nám povedal, 
že je hudobník-trubač a v našom kostole 
aj vystupoval, keď sa tu pred tromi rokmi 
konal ekumenický program a má naň milú 
spomienku.

Pripájame aj štatistiku návštevnosti nášho 
Kostola Svätej Trojice cez prázdniny 2022. Kos-
tol si počas 18 dvojhodinových služieb prišlo 
pozrieť spolu 535 osôb a podľa národnosti 
bolo 341 Slovákov, 97 Poliakov, 71 Čechov, 
20 Nemcov, 3 Maďari, 3 Ukrajinci.

Nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni 
slúžte Pánovi.(R 12,11) – Tak nielen kresťa-
nov v Ríme, ale aj nás nabáda apoštol Pavol 
a je fajn a dobre, keď poslúchneme a rôzne 
poslúžime. Vďaka Bohu za všetkých, ktorí 
sa rozhodli obetovať na to svoj voľný čas. 
Tak sme spoločnými silami aj cez tohtoroč-
né prázdniny zabezpečili dohľad v kostole, 
aby sme ho otvorili pre verejnosť. Náš Pán 
prisľubuje, že ani najmenšia služba nebude 
zabudnutá a že má svoju odmenu.

Vo viere, že aj táto aktivita je milá Bohu, ďa-
kujeme členkám modlitebného spoločenstva 
i všetkým ďalším, ktorí sa zapojili do služieb 
a rovnako aj sestre Alene Chlebovcovej z far-
ského úradu za koordinovanie služieb – Boh 
nech všetkým žehná!
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Fotopríloha

Odhalenie tabule stavbárom kostola        Kladenie venca pri tabuli farárov zboru

Sarvaš – Slávnostné Služby Božie – 125. výročire posvätenia  
Nového evanjelického kostola
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Brat farár S. Kocka, 
vedúci MoS ECAV

Brat farár Stanislav Kocka,  
stretnutie v zborovej miestnosti

Sestry nášho MoS spoločne zaspievali pieseň Modlitbou každý deň začínať

Júlové posedenie v kaviarni KaMoS
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Výlet MoS, Rázusovie dom          Výlet MoS, po návšteve kostola

Výlet MoS, miestnosť spolku Tatrín a Žiadostí slovenského národa
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Augustové posedenie v kaviarni KaMoS

Detská besiedkárska párty - Cestuj s nami

Výlet MoS: Rázusovie dom, evanjelický kostol, Múzeum Janka Kráľa
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Spomíname na farárku Zuzanu Kolárovskú
 Zdroj: EPST 13/2022

Pán života a smrti 9. júna odvolal z časnosti 
do večnosti sestru farárku Zuzanu Kolárovskú. 
Narodila sa v Silbaši vo vtedajšej Juhoslávii. 
V r. 1965 začala štúdium na Slovenskej evan-
jelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. 
Tam sa zoznámila so svojim manželom a tiež 
farárom Pavlom Kolárovským a tak zostala žiť 
na Slovensku.

Mala túžbu pracovať so ženami vo Vojvo-
dine, ale tá sa nenaplnila. Po Nežnej revolúcii 
sa aktívne zapojila do organizovania práce 
so ženami v ECAV i v ekuméne. V roku 1989 ju 
generálny konvent oficiálne poveril rozbiehať 
prácu žien v ECAV. Neskôr sa jej aktivita kryšta-
lizovala smerom k diakonii. V r. 1991 bola po-
verená obnovením práce diakonie vo funkcii 
riaditeľky Evanjelickej diakonie do roku 1998. 
Stála pri vzniku viacerých zariadení Evanje-
lickej diakonie ako sú: Evanjelická špeciálna 
škola internátna pre hluchoslepé deti v Červe-
nici, Doškoľovacie stredisko Agapé vo Svätom 
Jure, Domov dôchodcov v Horných Salibách, 
Košeci, Kšinnej, či Domov detí v Ľubietovej.

V rokoch 1998 – 2003 pracovala ako vedú-
ca referátu ‚zborová diakonia‘. Rozvoj zboro-
vej diakonie v cirkevných zboroch jej veľmi 
ležal na srdci. Ťažisko jej práce boli školenia 
a kurzy zamerané na opatrovanie seniorov 
v domácom prostredí. Diakonisy z Nemec-
ka, sestry Marie Luise Rieger a Barbara Haug, 

spolupracovali so sestrou Kolárovskou 
na knihe kurzov s názvom Staroba a choroba 
– umenie chápať a vedieť pomáhať. V r. 2002 
navštívila s Marie Luise Rieger aj náš cirkevný 
zbor aby aj nám poslúžili radami ako v zbore 
organizovať diakonickú službu.

Sestra Kolárovská doopatrovala aj svoju 
mamičku, keď sa v dôchodkovom veku pre-
sídlila na Slovensko. V r. 2007 sa spolu nasťa-
hovali do novozriadeného Strediska Evanjelic-
kej diakonie Eden pri cirkevnom zbore ECAV 
Galanta, poskytujúceho byty pre seniorov.

Od r. 2019 sa na nej začali prejavovať 
známky choroby. V období pandémie sa jej 
stav zhoršil, najmä po dvojnásobnom preko-
naní COVID-19. Jej životná púť sa skončila 9. 
júna.

Brat generálny biskup Ivan Eľko v poh-
rebnej kázni vyzdvihol jej obetavú službu 
v cirkvi a charakterizoval ju textom Písma: Ja 
tak bežím, nie ako na neisto, tak zápasím, nie 
ako by som vzduch rozrážal... Sestra farárka 
Zuzana Kolárovská žila, verila, pracovala, slú-
žila ozajstne, nie naoko. Všetko v jej podaní 
bolo ozajstné a nepredstierané.

V modlitbách úprimne ďakujeme za ses-
tru farárku, lebo mali sme sa od nej čo učiť 
– ako žiť pre iných, pre blížnych odkázaných 
na pomoc. Na záver generálny biskup prosil: 
Nech ju Pán zaodeje večnosťou. Jeho chválime 
a uctievame. Jemu ďakujeme a s dôverou sa 
vkladáme do Jeho rúk.

Synoda ECAV na Slovensku
 Zdroj: EPST 14/2022

V Banskej Bystrici v priestoroch Hotela 
Dixon zasadala 24. – 25. júna synoda ECAV. 
V prvom rokovacom dni sa zaoberala prob-
lémami v Evanjelickej diakonii a v Reformate, 
s.r.o., ktorá spravuje majetok vo vlastníctve 

ECAV. Počas druhého rokovacieho dňa pri-
jala viacero uznesení a rozhodnutí, ktorými 
doplnila alebo upravila cirkevnú legislatívu, 
s cieľom efektívnejšie riadiť život cirkvi.

Generálny biskup Ivan Eľko zhodnotil rok 
2021. Konštatoval, že to bol rok pokračujúcej 
pandémie. Tá nás mentálne značne ubíjala, 



18

Z b o r o v ý  l i s t

zdalo sa, že sa okolnosti nemenia, že cirkev 
žije vo vynútenom útlme a nedá sa veľa plá-
novať. Týmto všetkým sme boli preskúšaní 
vo vytrvalosti a trpezlivosti a to tak jednot-
livci, ako aj celé spoločenstvo cirkvi. Bol to 
rok jednoznačného udomácnenia sa nových 
digitálnych médií v cirkvi. Tie ovplyvnili i krí-
zové fungovanie väčšiny orgánov a rovnako 
aj službu Slova, ktorá bola bez slávenia svia-
tostí, najmä Večere Pánovej, čo mnohí členo-
via cirkvi niesli veľmi ťažko. Po pandémii tak 
pre cirkevné zbory vyplynula úloha volať svo-
jich členov naspäť do zhromaždení a menších 
spoločenstiev, budovať nanovo ich otrasené 
štruktúry a vlievať do nich entuziazmus viery.

Správa bola rozsiahla a dotýkala sa každej 
oblasti činnosti cirkvi. Rozoberala výučbu žia-
kov, službu pracovníkov v diakonických za-
riadeniach, tému zákona o financovaní cirkvi 
a napĺňania Fondu finančného zabezpečenia 
a neobišla ani voľby generálneho dozorcu 
s ich nepriaznivými dôsledkami.

Z hľadiska cirkevnej histórie to bolo: jubile-
um 500. výročia konania snemu vo Wormse, 
100. výročie existencie ECAV, 70. výročie prvej 
ordinácie ženy-farárky. Zo zahraničných kon-
taktov spomenul návštevu sesterskej ECAV 
v Maďarsku, rok mnohých online pracov-
ných i priateľských kontaktov s partnermi 

z Nemecka a ELCA. Bol to rok, v ktorom sa 
nemohol uskutočniť trojdňový Evanjelický 
festival a mnohé tradičné podujatia dištrik-
tov, seniorátov aj cirkevných zborov a ich 
spoločenstiev.

Zdôraznil dôležitú pozíciu duchovného 
v cirkevnom zbore a jeho obrovskú zodpo-
vednosť. Ústup pandémie neznamená úľavu 
ani pre cirkev, ani pre svet. Na naše zdesenie 
24. februára tohto roka Rusko vojensky na-
padlo Ukrajinu. Spoločnosť i cirkev odvtedy 
žijú témami spojenými s vojnou, utečeneckou 
vlnou a snahou o pomoc utečencom. Pri všet-
kom zle vidíme ako úžasnú Božiu milosť to, že 
pandémia v súčasnosti už tak nezúri a pohyb 
utečencov i poskytovanie pomoci pre nich 
je možná.

Ako posolstvo pre cirkev generálny biskup 
Eľko vyslovil túžbu, aby sme boli navzájom 
spojení priateľstvom, spoluprácou, a normál-
nymi vzťahmi. Túžme spoločne prinášať ovo-
cie na dobro našej drahej cirkvi a na záchra-
nu ľudských duší pre život s Bohom. Buďme 
s Kristom a navzájom spolu! Túžme po jed-
note, rozvoji a po dobrom ovocí na osláve-
nie Boha. Buďme vytrvalí a trpezliví. Dovoľme 
Pánovi, aby sme boli posilňovaní mocou Jeho 
slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. (Vý-
ber zo správy Predsedníctva ECAV.)

Bohoslužby vo Svätom Kríži
 Zuzana Hybenová

V nedeľu 28. augusta som sledovala tele-
vízny prenos služieb Božích z Artikulárneho 
kostola vo Svätom Kríži, ktoré sa konali pri prí-
ležitosti 40. výročia posvätenia chrámu 22. 
augusta 1982.

Pri výstavbe Liptovskej Mary aj Paludza, kde 
pôvodne artikulárny chrám stál, patrila do záto-
povej oblasti. Kostol, kultúrna pamiatka, mal tri 
možnosti: zbúranie a zatopenie, premiestnenie 
do skanzenu v Pribyline, alebo premiestnenie 

do Svätého Kríža, aby aj naďalej slúžil na boho-
služobné účely. Cirkevníci so svojou farárkou 
ThDr. Irenou Devečkovou strážili kostol aby ho 
nezbúrali, ale, vďaka Pánu Bohu, vtedajší mocní 
rozhodli o jeho premiestnení do Svätého Kríža.

Na prenášaných službách Božích účinkovala 
aj dychová hudba Ministerstva vnútra SR a v li-
turgii účinkovali duchovní, pôsobiaci v Eku-
menickej pastoračnej službe OS a OZ SR, brat 
Milan Petrula a Ján Paciga. Slávnostnú kázeň 
mal generálny biskup Ivan Eľko na text z Lis-
tu apoštola Pavla Efezanom 2,1-9. V úvode sa 
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venoval histórii chrámu, rozhodovaniu o jeho 
osude a tomu, že vtedajší mocní súhlasili za-
chovať ho a premiestniť. Ďakoval za to Pánu 
Bohu, sestre farárke Devečkovej a cirkevníkom, 
ktorí o jeho zachovanie bojovali.

Prečítaný biblický text rozdelil na dve časti. 
V prvej Pavol hovorí o človeku, ktorý vykonáva 
žiadosti a vôľu svojho tela, lebo od prírody sme 
deti hriechu. Kostol, ktorý ‚prekážal‘, mal byť 
ponorený do vôd Váhu. Aj človek sa má pono-
riť do pokánia. V druhej časti Pavol hovorí: „ale 
Boh zachránil človeka a dal mu večnosť v Kris-
tovi pre svoju veľkú lásku. Veď milosťou sme 
spasení.“ Aj vtedajší mocní sa zľutovali nad kos-
tolom, ktorý mal byť zatopený, ale bol Kristom 
zachránený. Brat generálny biskup v modlitbe 
prosil, aby sa v ňom ešte dlho mohlo kázať 
a počúvať Božie slovo a obdivovať jeho krása.

Potom zaznel sólo spev sestry Anny Droppo-
vej a brat farár prečítal históriu chrámu. Počas 
protireformácie boli evanjelikom odobraté 
všetky chrámy a farárov vláčili pred súdy. Pod-
ľa artikúl (článkov zákona) dovolili postaviť 
dva kostoly: v Hybiach a v Paludzi. Na mieste 
pôvodného artikulárneho kostola z r. 1693, 
tento – najväčší evanjelický drevený chrám – 
postavil tesársky majster Jozef Lang v r. 1773 
– 74 pre veriacich z 23 obcí a má kapacitu 6-ti-
síc veriacich. Pritom museli rešpektovať prísne 
predpisy: základy z kameňa mohli byť vysoké 
len jednu stopu a zvyšok musel byť z dreva. Po-
stupom času sa cirkevné zbory osamostatňovali 
a kostol sa v čase socialistického budovania do-
stal do zátopovej oblasti vodnej nádrže Liptov-
ská Mara. Prenesenie a prestavba kostola trvala 
osem rokov a v r. 1982, pri účasti 12-tisíc ľudí, ho 

slávnostne posvätil biskup Ján Michalko.
Po kázni dychovka zahrala Jubilejnú pieseň 

a potom sa ujal slova PhDr. Ladislav Vrtel, pred-
seda evanjelickej heraldickej komisie, ktorý in-
formoval, že cirkevný zbor požiadal o priznanie 
erbu. Pri schvaľovaní skonštatovali, že pre ude-
lenie erbu boli splnené všetky podmienky 
a tak na tejto slávnostnej udalosti mohol byť 
erb odovzdaný spolu s listinou. Pri odovzdá-
vaní listiny špeciálnou palicou požehnal brata 
farára Miloslava Gdovina. Ten za všetko po-
ďakoval a vyslovil želanie, aby sa Biblia, ktorá 
je aj na erbe kostola, stala pre ľudí najväčším 
prameňom viery, lásky a nádeje.

Nasledovali príhovory viacerých význam-
ných osobností. Emeritný generálny biskup 
Július Filo povedal, že pred 40-timi rokmi bol 
medzi účastníkmi posvätenia tohto chrámu, 
ktorých bolo 12-tisíc a skonštatoval, že vtedy 
sa plne prejavila Božia moc pri záchrane tejto 
vzácnej stavby. Prihovorila sa tiež pani Erika 
Jurinová predsedníčka Žilinského samospráv-
neho kraja a medzi iným povedala, že z piatich 
artikulárnych kostolov v našej vlasti sú tri práve 
v Žilinskom kraji.

Po záverečnej liturgii boli služby Božie 
ukončené spevom evanjelickej hymny Hrad 
prepevný.

Po živom vysielaní RTVS ešte zaradila film 
o tomto Božom chráme. Je vyzdobený ‚ľudo-
vou Bibliou‘, teda maľbami biblických výjavov 
s dôrazom na dielo spásy Pána Ježiša. O zacho-
vaní kostola sa rozhodlo v r. 1972, posledné 
služby Božie sa v ňom konali v r. 1974, prestav-
ba trvala osem rokov a veľa drevnej hmoty mu-
seli nahrádzať novými kusmi.

Zo života cirkvi
 Zuzana Hybenová

Pod týmto názvom EPST uverejňuje zaují-
mavé udalosti zo života našej cirkvi a niektoré 
vyberáme:

Európske kultúrne dedičstvo v našej 
cirkvi. Dvanásť kostolov na Gemeri a v Ma-
lohonte zapísali do zoznamu Európskeho kul-
túrneho dedičstva (EKD). Odborníkov zaujali 
najmä vďaka stáročným freskám, ktoré nesú 
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podpis talianskych majstrov a ich učiteľov. 
Unikátne maľby zdobia steny kostolov už 700 
rokov. Nachádzajú sa v troch tzv. okruhoch: 
štítnickom, jelšavskom a rimavskom. Histo-
rici konštatovali, že koncentrácia kostolíkov 
so vzácnymi nástennými maľbami na takom 
malom území je svetový unikát. Medzi kos-
tolmi, ktoré získali prestížnu značku EKD je 
aj osem evanjelických kostolov – v Koceľov-
ciach, Ochtinej, Štítniku, Kameňanoch, Krasko-
ve, Kyjaticiach, Rimavskej Bani a Rimavskom 
Brezove.

Pod názvom ECAV-SK 1921-2021 vyšla 
koncom roka 2021 vo Vydavateľstve Tranoscius 
publikácia ponúkajúca prehľad dejín evanjeli-
kov na našom území. Kolektív autorov na čele 
s Martinom Kováčom, vedúcim Ústredného ar-
chívu ECAV, prináša pestrý prehľad udalostí, 
ktorými cirkev prešla za posledných 100 ro-
kov. Publikácia pritom neponúka kompletné 
dejiny. Dodnes sú mnohé udalosti a príbehy 
nespracované a úloha spísať odbornú publi-
káciu o tomto období čaká na svojich autorov. 
Avšak, ako uvádza vo svojej recenzii Miloslav 
Gdovin, táto publikácia významne zapĺňa 
mnohé biele miesta v našej historickej pamäti. 
(Cirkevné listy č. 5-6/2022)

Svetový luteránsky zväz (SLZ) je celosve-
tová spoločnosť cirkví nadväzujúcich na uče-
nie Martina Luthera a reprezentuje viac ako 74 
miliónov evanjelikov zo 145 členských cirkví 
v 98 krajinách sveta. SLZ sídli v Ženeve vo Švaj-
čiarsku a ECAV na Slovensku je jedna zo za-
kladajúcich členských cirkví. SLZ vystupuje 
v mene členských cirkví v oblastiach spoločné-
ho záujmu, napr. v oblasti ekumenických vzťa-
hov, teológie, humanitárnej pomoci, ľudských 

práv, komunikácie, misie a rozvojových aktivít. 
Trojčlenná delegácia SLZ absolvovala v apríli 
aj návštevu Bratislavy, kde rokovala so zborom 
biskupov ECAV a s pracovníkmi zodpovedný-
mi za pomoc utečencom. Reč bola o aktivi-
tách SLZ a zvlášť o dlhoročných skúsenostiach 
s humanitárnou pomocou v odpovedi na krí-
zy, vojenské konflikty, katastrofy a prírodné 
pohromy v rôznych častiach sveta. Táto služba 
začala po Druhej svetovej vojne ako odpoveď 
na obrovskú utečeneckú krízu v Európe. Pred-
stavitelia SLZ prejavili obdiv a hlbokú vďaku 
za pomoc, ktorú v krátkom čase a vo veľkom 
objeme zorganizovala naša cirkev. Členské 
cirkvi SLZ, ich partnerské misijné a diakonické 
organizácie i donori, odsúhlasili poskytnúť fi-
nančné prostriedky na projekty, ktoré pomôžu 
evanjelickým cirkevným zborom, inštitúciám 
a zariadeniam, vytrvať v poskytovaní pomoci 
utečencom z Ukrajiny. V najbližšom období 
bude možné žiadať o schválenie projektov 
v štyroch oblastiach: podpora zariadení v ob-
lasti vybavenia, podpora integrácie utečencov 
v spoločnosti, pastorálna starostlivosť o ute-
čencov a podpora diakonie.

Služby Božie v prírode. Západný dištrikt 
ECAV spolu so Zvolenským seniorátom a cir-
kevným zborom Kremnica usporiadali 18. 
júna služby Božie v prírode. Boli v obci Krem-
nické Bane. Takéto podujatie pravidelne býva 
na Branči, ale tento rok sa rozhodli uskutočniť 
stretnutia na troch miestach – 18. júna v strede 
Európy, teda v Kremnických Baniach, 5. júla 
na Branči a 10. septembra v amfiteátri v Ga-
lante. Pri príležitosti týchto podujatí brat farár 
Jozef Pacek napísal báseň s desiatimi slohami, 
z ktorej časť uverejňujeme:

Či takto vyzerá nebeský raj?
Dnes zasa vyšlo slnko nad ránom, svit rannej zory zlatom zalial kraj,
lásky rosou krytý jak zamatom – či takto vyzerá nebeský raj?
Navôkol ticho, vzácny dar Boží, obloha čistá, belasé nebo,
slnečných lúčov stále sa množí, do nového dňa vykročme smelo.
Či takto vyzerá nebeský raj? Či aj tam kvitne láska a šťastie
ako tu na zemi v mesiaci máj? Túžba už byť tam v srdci mi rastie.
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V Jeho šľapajach
 Zuzana Hybenová

Dobre je znovu si prečítať dávnejšie čítané 
knihy a oživiť si príbehy z nich. Vrátila som sa 
k malej knižke od Charlesa Sheldona V Jeho 
šľapajach. Formou príbehu autor ukazuje čo 
by sa mohlo stať s cirkvou a spoločenstvom, 
ak by ľudia začali konať tak, ako by na ich 
mieste konal Ježiš.

Na nedeľných službách Božích cirkevného 
zboru v Raymonde spevom oslavovali Ježiša: 
Ježiš, beriem svoj kríž a zanechávam všetko aby 
som Ťa nasledoval... a potom odznela hodnot-
ná kázeň. Po nej prišiel nečakane dopredu 
ošumelý muž a začal hovoriť: Som povolaním 
tlačiar a pred desiatimi mesiacmi som prišiel 
o prácu v dôsledku zavedenia nových tlačiaren-
ských strojov. Pred štyrmi mesiacmi mi zomre-
la manželka, dievčatko mám u priateľov a ja 
si hľadám prácu. Duchovný kázal, že Ježišov 
služobník musí kráčať v Jeho šľapajach, ktorými 
sú poslušnosť, viera, láska a napodobňovanie. 
Nepovedal čo je to napodobňovanie. Neviem 
čo konkrétne máte na mysli, keď hovoríte že na-
sledujete Ježiša. Potom sa zatackal a spadol. 
Odmietol ísť do nemocnice, preto ho odniesli 
na faru, kde sa oňho staral lekár a zdravot-
ná sestra. Chcel vidieť svoju dcérku, ale skôr 
ako prišla, ďakoval kazateľovi, že bol k nemu 
dobrý a že cítil, že to je to, čo by urobil Ježiš 
a dokonal.

V nedeľu po kázni reverend predstúpil 
pred prítomných a s dojatím konštatoval, že 
cudzinec a jeho následná smrť ho donútili 
pýtať sa: čo to v skutočnosti znamená nasle-
dovať Ježiša? a cítil, že to, čo minulú nedeľu 

cudzinec povedal, bolo pravdivé a musia si 
priznať zlyhanie v úlohe kresťanských uče-
níkov. S dojatím navrhol: Prosím dobrovoľní-
kov z radov cirkevného zboru, ktorí sa úprimne 
a čestne na celý jeden rok zaviažu neurobiť nič 
bez toho, aby si najskôr nepoložili otázku čo by 
urobil Ježiš? Na záver služieb Božích pozval 
všetkých, ktorí sa chcú pridať k tejto skupin-
ke, aby zostali a prediskutovali podrobnosti 
plánu v modlitebni. Bolo ich tam okolo päťde-
siat. Pri úvodnej modlitbe cítili, že miestnosť 
je naplnená Božou prítomnosťou. Povedal, 
že všetci chápeme na čo sme sa podujali – 
neurobiť žiadne rozhodnutie bez toho, aby si 
pred tým nepoložili otázku čo by urobil Ježiš? 
Dohodli sa, že sa budú stretávať každý týždeň 
a hovoriť o tom, čo dosiahli vo svojom snaže-
ní. Po modlitbe sa rozišli.

Plniť to, k čomu sa zaviazali, nebolo jedno-
duché. Medzi nimi boli významní predstavite-
lia mesta a plniť sľub bolo ťažké. Ich konanie 
často viedlo k nepochopeniu okolia, ba aj kra-
chu v ich činnosti. Ale, so vzájomnou ochotou 
pomáhať si, to vydržali. Publikácia obsahuje 
mnoho zaujímavého na čítanie.

V lete 3. júla sa konal Evanjelický deň v kež-
marskom artikulárnom kostole a mal tému 
„Hľaďme na Ježiša“. Kázeň tohto dňa, založe-
ná na texte apoštola Pavla z Listu židom (12,1-
3), bola akoby pokračovanie publikácie v Jeho 
šľapajach. Brat biskup ZD Ján Hroboň upria-
mil našu myseľ na príklad biblickej postavy 
Jóba ako on veril Bohu. Generálny biskup Ivan 
Eľko vyzdvihol, že autor listu vidí celý oblak 
biblických svedkov, ktorí dôverovali Bohu. 
Spomenul aj Martina Luthera, ktorý pred 505 

Ak aspoň takto to vyzerá tam, kde mojej cesty smer i večný cieľ,
kde dokorán otvára krídla brán, pozýva zo všetkých strán Spasiteľ,
spolu Ho chváľme, Otca na nebi, spievajme pieseň víťaznú, slávnu
za spásu danú v Kristovej krvi. V ústrety poďme, k nebesám, k raju!
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rokmi pochopil, že spasenie máme z milosti. 
Spomenul aj farárku Darinu Bancíkovú – ona 
bola prvá žena pri oltári aj prvá žena vo vä-
zení pre vieru. Naši starí rodičia a rodičia tiež 
prispeli k tomu, že sme poznali Ježiša a s Ním 
sme zostali doteraz. Brat biskup VD Peter 
Mihoč prízvukoval, že obklopení oblakom 

svedkov chceme vykročiť do budúcnosti, lebo 
len tak môžeme poraziť zlo. Kristus nám dal 
príklad a aj dnes je potrebné zápasiť o dobro. 
Ľudia ostávajú vzdialení cirkvi, vyprázdňujú 
sa kostoly, uprednostňujú sa online vysiela-
nia. Hľaďme však na Ježiša s oblakom svedkov 
a nasledujme ich príklad!

60. výročie smrti Jozefa Roháčka
 Zdroj: EPST 15/2022

Jozef Roháček zasvätil svoj život štúdiu sta-
rých biblických jazykov len preto, aby mohol 
svojmu národu preložiť najdôležitejšiu knihu 
sveta.

Prvé boli preklady Biblie do bernolákov-
skej slovenčiny: Kamaldulská Biblia v r. 1756, 
Prvá Prešporská Biblia v r. 1787 a Svätováclav-
ská Biblia v r. 1829 od Juraja Palkoviča. A práve 
preklad Jozefa Roháčka v r. 1926 bol prvou 
slovenskou Bibliou preloženou z pôvodných 
jazykov do štúrovskej slovenčiny. Je dobré, 
že v slovenčine máme viacero novších pre-
kladov, ale aj to, že naďalej máme možnosť 
„čítať aj Roháčka“. A to napriek tomu, že jeho 
text kladie značné nároky na čitateľa: nielen 

starou, gramaticky odlišnou slovenčinou, 
ale aj používaním špecifických pojmosloví 
prekladateľa. Jeho dcéra MUDr. Viera Roháč-
ková na oteckov preklad spomínala s úctou. 
Vedela, že to bola práca sprevádzaná mno-
hými modlitbami a zápasmi za každé slovo. 
Keď ju neskôr, ako majiteľku autorských práv, 
žiadali o úpravy do modernej slovenčiny, 
nesúhlasila.

Jezef Roháček zomrel 29. júla 1962. Pri prí-
ležitosti 60. výročia jeho úmrtia spomíname 
na írečitého prekladateľa Biblie, ktorý upred-
nostňoval „vládu originálu“ biblických ruko-
pisov. Aj keď to v postkresťanskej ére nevzbu-
dzuje veľký obdiv, predsa si uvedomujeme, že 
Jozef Roháček zanechal nezmazateľnú stopu, 
veľmi dôležitú pre duchovný rast našej ECAV.

Dovolenka
 Časopis SCEAV ‚Přítel-Przyjaciel‘, 8/2O22

V júli a auguste vrcholil čas dovoleniek. 
Dovolenka nie je len prestávka od práce. Je 
to čas pre obnovenie síl, čas odpočinku. Rov-
nako aj čas uvedomiť si a prežiť šírku a boha-
tosť života.

Ježiš nás volá, aby sme si odpočinuli. Volá 
nás do svojej blízkosti, aby sme si odpočinuli 
u Neho, a u Neho načerpali silu a pokoj. Do-
volenka je príležitosť zastaviť sa s Ježišom, 
nechať sa Ním uzdraviť, jemu zveriť všetko, 
čo nás ťaží, čo nás vyčerpáva. Z odstupu sa 

s Ním môžeme pozrieť na svoj život: chce 
nám ukázať čo je naozaj dôležité a, naopak, 
čo môžeme opustiť. Chce nám dať prežiť, že 
na nič nie sme sami.

Máme vôbec nejaký voľný čas? Niektorí 
ľudia majú toľko práce, že voľný čas vôbec 
nemajú. V človeku, ktorý len pracuje, narastá 
pocit dôležitosti a nenahraditeľnosti. Keď 
však niekedy prácu nemôže robiť, ukáže sa, že 
mnohé sa bez neho obíde, že sa svet nezrúti.

To by malo viesť ku hodnoteniu, či prácu 
nemožno robiť aj trochu inak. To sú často 
nepríjemné otázky ale vedú nás k podstate: 
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v čom je skutočne dôležitosť a hodnota nás 
samých.

Voľný čas máme na to, aby sme si odpoči-
nuli a mohli sa rozvíjať aj v iných oblastiach 
života ako je práca. Väčšinu času robíme to čo 

musíme. Pri odpočinku však môžeme robiť to 
čo chceme a dopriať si pocit slobody a voľby. 
Tak sa nám otvára i cesta k poznaniu seba 
samých, našich túžob a potrieb.

Luther a jeho chorál  
„Hrad prepevný je Pán Boh náš“

  Zdroj: Martin Vargovčák (27.10.21), 
www.ecav.sk

S Pamiatkou reformácie, a s kaž-
dou cirkevnou slávnosťou, sa 
nám v mysli vybavuje záverečný 
spev našej evanjelickej hymny 
„Hrad prepevný“ (ES 263). Určite 
to patrí k silnému duchovnému 
aj umeleckému zážitku. Lutherov 
chorál je spev reformácie, plný nádeje 
a odvahy. Ale skrýva sa za ním oveľa viac.

Lutherovo hľadanie útechy v núdzi. Mnoho 
ľudí si dnes pod pojmom „Hrad prepevný“ 
predstavuje akúsi „bojovnú hymnu reformá-
cie“. Heinrich Heine, slávny nemecký básnik 
devätnásteho storočia nazval túto pieseň „Mar-
seillaisskou hymnou reformácie.“ Je pravda, že 
žiadna iná pieseň sa tak nespája s protestant-
skou reformáciou ako „Hrad prepevný“. Pieseň 
je jeden z najprekladanejších chválospevov 
v histórii celej kresťanskej cirkvi, ktorý bol pre-
ložený do viac ako 200 jazykov. Avšak, mnohí 
z nás si možno ani neuvedomujú, že tak ako 
tento chorál, ani samotný sviatok reformácie 
sa za Lutherovho života neslávil.

Pieseň nevznikla na oslavu reformácie. Pa-
miatka reformácie je spomienka na 95 téz, kto-
ré Dr. Martin Luther zverejnil 31. októbra 1517. 
Až neskôr, bolo to po skončení Tridsaťročnej 
vojny (1618-1648), sa deň Pamiatky reformácie 
začal sláviť najprv v Sasku, v Lutherovom rod-
nom kraji, a tak sa aj jeho chorál začal spájať 
s týmto sviatkom.

Je zaujímavé a prekvapujúce, že aj keď je 
„Hrad prepevný“ najznámejšia Lutherova 

pieseň, vieme o jej vzniku pomer-
ne málo. Hymnológovia si nie 

sú istí v ktorom roku ju Luther 
napísal. Pieseň bola vytlačená 
v Erfurtskom spevníku Andreasa 
Rauschera (1531). Keďže pieseň 

je zaradená do vydania Klugovho 
spevníka z roku 1533, predpokladá 

sa, že vyšla aj v stratenom prvom vy-
daní tohto spevníka z roku 1529, možno 

už v roku 1528 v rovnako stratenom spevníku 
Hansa Weissa. Všetky tieto staršie originálne 
vydania spevníkov boli zničené pri bombar-
dovaní Drážďan počas Druhej svetovej vojny. 
Väčšina hymnológov sa zjednotila v presved-
čení, že Martin Luther napísal svoj chorál me-
dzi rokmi 1521 – 1529, pričom drvivá väčšina 
zúžila toto obdobie na roky 1527 – 1528. Má to 
svoje opodstatnenie.

Roky 1527 – 1528 boli totiž jedny z najtem-
nejších v Lutherovom živote. Aj keď sme si nie 
istí, čo presne podnietilo Luthera napísať tento 
chorál, hymnológovia a Lutherovi životopisci 
navrhli a ponúkli viacero udalostí, ktoré možno 
považovať za inšpiráciu pre vznik piesne.

V auguste 1527 bol umučený jeden z na-
sledovateľov učenia Martina Luthera. Na jeseň 
1527 vypukol vo Wittenbergu mor. V decem-
bri 1527 Luther napísal svojmu kolegovi list, 
v ktorom uviedol, že je síce navonok zdravý, ale 
vnútorne ho trápi celý svet, diabol a všetci jeho 
„anjeli“. O niekoľko dní neskôr, v januári 1528 
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Luther píše, že prechádza obdobím pokušenia, 
ktoré bolo najhoršie aké v živote doposiaľ zažil. 

Keď Luther v liste hovorí o „pokušení“, me-
nuje ho ako „Anfechtung“, t. j. „pokušenie“ ale-
bo „skúška“. Určite sa to vzťahuje na čokoľvek, 
čo v živote človeka spôsobuje úzkosť, pochyb-
nosti, strach, utrpenie alebo hrôzu. V decem-
bri 1527 sa Lutherovcom narodila chorá dcéra 
Alžbeta, ktorá už v máji nasledujúceho roka 
zomrela. V modlitbách Luther zápasil s Pánom 
o záchranu svojej chorej dcéry šesť mesiacov. 
To bolo pre neho určite ťažké obdobie poku-
šenia. Bol duševne aj duchovne vyčerpaný. Bol 
„pod krížom utrpenia“. Potrebnú útechu nachá-
dzal v žalmoch a učil sa dôverovať Ježišovým 
zasľúbeniam. Samotný chorál je veľmi voľné 
prebásnenie 46. žalmu.

Boje v cirkvi. Okrem silných momentov – 
ktoré priniesol mor, choroby i tragédia v jeho 
osobnom živote – sa v tom čase rozmohli veľké 
nepokoje a hnutia v cirkvi. Medzi rokmi 1517 – 
1525 išlo o konflikty medzi Lutherom a rímskou 
cirkvou. Po roku 1525 sa začali konflikty a boje 
na viacerých frontoch. Luther cítil, že v stávke 
je jeho rodina, povesť a práca pre dielo refor-
mácie – teda celá jeho existencia.

Keďže si pieseň „Hrad prepevný“ mnohí spá-
jajú s reformáciou, myslia tým aj na to, že obsah 
bojovej piesne je namierený hlavne na boj pro-
ti pápežovi a Rímu. Treba si však uvedomiť, že 
v čase, keď Luther písal svoj slávny chorál, po-
vstali viaceré skupiny, ktoré sa odtrhli od Ríma. 
Boli to konkrétne osoby alebo skupiny ľudí, 
ktorí tvrdili, že nasledujú Bibliu (a Luthera), 
ktorí sa chceli vzbúriť proti vláde, čo však Lu-
ther zásadne odmietal. Iní sa pýtali, či sú vôbec 
potrební kňazi, lebo verili, že ktokoľvek môže 
hlásať Božie slovo. Niektorí začali spochybňo-
vať krst malých detí. Najväčšia polemika – kto-
rá neskôr vyústila do rozkolu medzi vetvami 
reformácie a oddelila reformátorov Nemecka 
a Švajčiarska – bola polemika sviatostná, teda 
teologické a vieroučné boje o chápanie svia-
tosti Večere Pánovej.

Už 1500 rokov cirkev chápala a vyznávala, 

že Ježiš dal jesť a piť pri svätom prijímaní svo-
je pravé telo a pravú krv. Počas tejto doby to 
nikto v cirkvi nespochybnil. V rokoch po začatí 
reformácie sa objavovali rôzne výklady o Večeri 
Pánovej. Ľudia začali tvrdiť, že Ježiš nemohol 
skutočne myslieť vážne to, čo povedal, a že slo-
vá: „toto je moje telo“... a „toto je moja krv“ treba 
chápať iným spôsobom. Napríklad, švajčiarsky 
reformátor Ulrich Zwingli tvrdil, že „je“ nezna-
mená „je“, ale skôr „symbolizuje“. Iní tvrdili, že 
je nemožné, aby Ježiš položil svoje telo a krv 
na viacero oltárov súčasne. Ďalší hovorili, že 
keďže Ježišovo telo je teraz v nebi, nemôže byť 
súčasne aj na zemi. Celkovo sa v tomto obdo-
bí objavilo niekoľko stoviek rôznych výkladov, 
ktoré všetky popierali, že Ježiš skutočne dal jesť 
svoje telo a piť svoju krv pri sviatosti oltárnej.

Luther cítil túto polemiku ako priamo sú-
visiacu s ohlasovaním evanjelia. Veril, že do-
slovné Ježišove slová treba vyznávať a brániť. 
V tejto polemike Luther tvrdil, že neexistuje 
nič pravdivejšie, istejšie alebo mocnejšie ako 
Božie slovo. Skutočne, Pánovo slovo je „hrad 
prepevný“. V boji medzi Lutherom a tzv. sakra-
mentármi (popierateľmi reálnej prítomnosti 
Ježiša v sviatosti) bolo Pánovo slovo „dôvery-
hodný štít“ („zbroj výborná i sila“, ES 263, v. 1). 
Štít na obranu pred ich chybou a „zbraňou“ po-
užitou na boj proti nim. Zlý nepriateľ používal 
„veľkú moc a klam“, aby zakryl Ježišove slová.

V 3. verši sa spieva: „Hoc diablov plný bol 
by svet“. Luther skutočne veril, že žije v posled-
ných dňoch, pretože kázanie Evanjelia – že sme 
ospravedlnení milosťou skrze vieru – a Písmo 
boli jasne vyučované a pritom stále a stále vy-
chádzali na povrch spory a kontroverzie. Svet 
sa zdal naozaj plný „diablov“, ktorí prekrúcali 
Ježišovo učenie. Tento verš končí nádejou, že 
„slovíčko ho porazí“. V prípade sporu o Večeru 
Pánovu, to malé slovo, ktoré diabla „porazí“ je 
z Ježišových slov pri Večeri Pánovej: „toto je 
moje telo... toto je moja krv.“

Lutherov chorál končí vyznaním, že Pánovo 
Slovo zostáva naveky, aj keď nepriatelia budú 
stále útočiť. Za Lutherových čias hrozilo veľmi 
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reálne nebezpečenstvo, že by mohol prísť o ži-
vot, všetok majetok, povesť a rodinu. Napriek 
tomu sebavedomo spieva, že víťazstvo bolo 
vybojované a kráľovstvo neba nám zostáva. 
Lutherov chorál „Hrad prepevný“ je tak chvá-
lospev útechy a nádeje uprostred životných 
skúšok, rôznych pokušení a sporov v cirkvi.

Hymnus, ktorý spája. Lutherov chorál (nem. 
originál: „Ein feste Burg ist unser Gott“) sa v ne-
meckých luteránskych zboroch spieva nielen 
v deň Pamiatky reformácie 31. októbra, ale je ur-
čený aj ako hlavná pieseň na Prvú pôstnu nede-
ľu. Evanjelium tejto nedele totiž hovorí o Ježišo-
vom pokúšaní na púšti (Mt 4,1-11). Po 40-tich 
dňoch na púšti bol Ježiš pokúšaný všetkými 
spôsobmi, ktorými budeme aj my vždy pokúša-
ní. Bol v pokušení spochybňovať a pochybovať 
o samotných Božích zasľúbeniach.

Uprostred svojho pokušenia Ježiš „porazil“ 
diabla jediným „maličkým“ Slovom. Vzýval Bo-
žie zasľúbenia zaznamenané v Písme. Pretože 
Ježiš porazil diablove pokúšania, vieme, že 
v Ňom aj my prekonáme diablove pokúšania 
a skúšky.

Môj priateľ navštívil ostrov Madagaskar 
a tam vyhľadal evanjelický zbor. Luteránsky 
zbor je veľmi aktívny. Má vyše milióna ľudí. Bola 
práve Prvá pôstna nedeľa a v preplnenom kos-
tole sa, po prečítaní spomínaného evanjelia, 
rozozvučala melódia Lutherovho chorálu. Tam 
na Madagaskare, tisíce kilometrov od našich 
kostolov, spievali Malgaši tento veľký chorál. 
Prostredníctvom spoločnej liturgie, kázne 
a slávneho Lutherovho chorálu sa luteráni 
na celom svete zjednotili vo vyznávaní pravdy, 
že Pán je náš prepevný hrad, výborná výzbroj 
a znamenitá sila.

Pevnosť žitia. Myslime na to, keď budeme 
na Pamiatku reformácie spievať „Hrad prepevný 
je Pán Boh náš“. Lutherova pieseň nie je len „bo-
jová hymna reformácie“, ona znamená pre nás 
oveľa viac. Je to nádherný hymnus útechy 
uprostred skúšok, utrpenia a pokušení. Pripo-
mína nám, ako reformátor Dr. Martin Luther 
a iní hlásali v ťažkých dobách pravdu v láske 

napriek mnohým prekážkam a ťažkostiam. 
V živote nášho reformátora mor, smrť dieťaťa, 
spory v cirkvi a iné boje spôsobili, že Luther 
ešte viac priľnul k svojmu Pánovi, ktorý je ten 
mocný hrad-pevnosť pre všetkých, ktorí Mu 
dôverujú.

Spievajme preto tento veľký Lutherov chorál 
nielen raz v roku, ale vždy, keď potrebujeme 
útechu a potešenie, povzbudenie a posilnenie 
pre naše životné putovanie.

Verím
  Martin Rázus

Ja verím v Boha...
keď vidím šíre nebesá,
či slnko z výše zaskvie sa,
či mesiac nôti pesničky
a tančia drobné hviezdičky,
či černie mrak a búrno vrie,
či dúha hrá na obzore,
či zora slávne vychodí
a sype ruže na vody...

Ja verím v Boha...
keď vidím siať a vidím rásť,
i seno brať a kríže klásť,
chlieb ťahať z pece voňavý,
keď sadám k stolu vo zdraví,
mám odev, všetko k potrebe,
i milých svojich pri sebe,
i zač krv tiekla: práce znoj,
vlasť, cirkev svoju, národ svoj!

Ja verím v Boha...
keď vidím pravdy Jeho jas,
i čo tá pravda robí v nás:
z nej nový život pramení,
jak dodáva síl v trápení.
V chalúpke mojej On mi hosť,
ja cítim Jeho prítomnosť
a niekdy v smrti pomlku
chcem sa Ho držať za ruku...
Nuž, verím v Boha!
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Vypísané z matrík za mesiace júl – august

Pozvania, informácie
  Detská párty ‚Cestuj s nami‘ bude v nedeľu 4. 
septembra v zborovej miestnosti o 15:00 h. 
Pri príležitosti konca prázdnin pozývame všetky 
deti mladšie i staršie – aj s rodičmi. 

  September je prvý jesenný mesiac a pre deti 
a rodičov je to i čas začiatku nového školského 
roka. Popri získavaní nových poznatkov o sve-
te a spoločnosti je však rovnako dôležité (iste 
však omnoho viacej – z hľadiska večnosti!!!) 
školiť sa a vyučovať aj v Božích pravdách, teda 
nezanedbávať ani duchovné vzdelávanie. V zá-
kladných či stredných školách, preto využite 
možnosť prihlásiť svoje deti na náboženstvo. 
S dôverou môžete kontaktovať farský úrad, ak 
potrebujete radu či pomoc.
  Pozývame všetky deti vo veku do 11 rokov 

na detskú besiedku, ktorá býva každú nede-
ľu počas služieb Božích v Poprade a Strážach. 
Pre prihlásenie detí využite kontakty na farský 
úrad alebo osobne. 
  Spomienková tryzna ‚Nezabudnutí suse-
dia‘, bude vo štvrtok 9. septembra o 10:00 h 
v našom evanjelickom Kostole Svätej Trojice 
na Námestí sv. Egídia.
  V nedeľu 18. septembra budeme v našom zbo-
re, v rámci služieb Božích, voliť generálneho 
dozorcu ECAV.
  V nedeľu 2. októbra o 9:00 h budú služby Božie 
s Poďakovaním za úrody zeme.
  Na sobotu 15.októbra pozývame na zbo-
rový výlet do Rožňavy. Po ceste navštívime 
zaujímavé miesta zviazané s nami evanjelikmi. 

September
Lengyelová Simona
Slavkovská Anna
Bendíková Anna
Mlynárová Zuzana
Nitsch Róbert
Vojsová Ľudmila
Bozáň Jaroslav
Jacko Ján
Levocká 0ľga
Šivecová Janka
Vašková Viera
Skokan Milan
Šeďo Peter
Dudová Zuzana, Ing.
Samiec Ernest
Alexy Róbert
Liptáková Alena

Október
Copušová Lýdia
Timčáková Alžbeta, Ing.
Gašparíková Mária, Bc.
Leštach Jaroslav
Hanzelyová Katarína, Ing.
Korubová Lýdia
Didová Jana
Lištiaková Stanislava
Ilavská Viera, Ing.

Blahoželáme jubilantom

Sviatosť Krstu svätého prijali: Ema Mlynárová, Markus Mikolaj
Manželstvo pred Bohom uzavreli: Katarína Kremnická a Mário Molnár
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie nás predišli: Ferdinand Korub (70 r.), Mária Baburová 
(58 r.), Miroslav Vrbičan (54 r.)
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Zborový list popradských evanjelikov. Pre vnútornú potrebu Cirkevného zboru ECAV v Poprade. Adresa: Námestie sv. Egídia 
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Jazyková úprava: Mgr. Zuzana Valeková 
Spolupráca: Ing. Zuzana Hybenová, Alena Chlebovcová.

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

Pobudneme a zoznámime sa s cirkevným zbo-
rom v Rožňave. Spevokolisti nám budú môcť 
ukázať ako sa pripravujú. Budeme mať spoločný 
obed. Navštívime Banské múzeum v Rožňave. 
Výlet by trval o od 7:30 do cca 18:00. Je po-
trebné sa na výlet prihlásiť na farskom úrade 
do 30.9.2022 so zaplatením zálohy, aby sme 
vedeli podľa počtu účastníkov organizovať spô-
sob dopravy. V cene je zahrnutá doprava, obed 
a vstupné. Pre členov zboru je cena 10,- € (zálo-
ha 5,- €) a pre nečlenov zboru 20,- € (záloha 10,- 
€). Tešíme sa po rokoch pandémie na spoločné 
výletné chvíle.
  Náš CZ pripravuje stretnutie jubilantov v ok-
tóbri, mesiaci úcty k starším. Oznamujeme, že 
tohtoročné stretnutie bude v nedeľu 23. ok-
tóbra a začne sa popoludní o 14:00 h v kostole 
prislúžením sviatosti Večere Pánovej. Po tomto 
duchovnom začiatku bude mať stretnutie po-
kračovanie v zborovej miestnosti.
  505. výročie Lutherovej reformácie si pripo-
menieme a oslávime v pondelok 31. októbra. 
Ako pokračovatelia v Lutherovom diele sa teší-
me na účasť na službách Božích na Pamiatku 
reformácie, ktoré sa budú konať v našom kos-
tole Svätej Trojice v tento posledný októbrový 
deň o 17:30 h. Opäť je to pracovný deň, zariaďme 
si teda svoje povinnosti (i tie, súvisiace s Pamiat-
kou zosnulých) tak, aby sme mohli byť v kostole.

  VMV podujatia VD ECAV
8.10.2022 10:00 Nitra – spoločný festival chrá-

movej piesne ZD a VD,
22.10.2022 9:00 a 15:00 Prešov – Deň otvore-

ných dverí a slávnostné otvorenie Diakonického 
domova ELIM,

23.10.2022 10:00 a 16:00 Prešov – Slávnost-
né Služby Božie pri príležitosti 100.výročia prvej 
inštalácie dištriktuálnych biskupov a Slávnostná 
akadémia „Listáreň služby a Ducha“,

27.-29.10.2022 – Rodinná konferencia v Tatran-
ských Matliaroch – téma Teplo domova.

  Veľmi rýchlo sa míňajú mesiace roka a jeho ko-
niec je už na dohľad. Kresťan-evanjelik by mal 
myslieť aj na svoje podlžnosti a snažiť sa ich 
vyrovnať. V tejto súvislosti dávame do pozor-
nosti aj cirkevný príspevok na tento rok, ktorý 
je v hodnote 10,00 €/osoba. Okrem úhrady 
v hotovosti vo farskom úrade, je možná aj 
bezhotovostná platba cez účet v banke – v tom 
prípade do správy pre prijímateľa uveďte mená 
osôb, za ktoré platbu uhrádzate.
  Svoju vďaku voči Pánu Bohu (za prežité roky, 
za zdravie, uzdravenie z choroby, a i.) mnohí čle-
novia zboru vyjadrujú tým, že radi prinesú aj 
milodary na cirkevné ciele, teda na Božie dielo 
medzi nami. Dobre je, keď aj na to myslíme, keď 
sa modlíme a aj finančne či inak pomáhame ... 
lebo ochotného darcu miluje Boh (2Kor 9,6).

Všetkým žiakom a študentom
Božiu ochranu a múdrosť v novom škol-
skom roku, rodičom veľa trpezlivosti 

a lásky k svojim deťom želá

redakčný kolektív
Zborového listu popradských evanjelikov

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

konfirmandi –  utorok o 15:00 h 1. ročník; o 15:30 h  
2. ročník

spevokol – každú stredu o 17:00 h
modlitebné spoločenstvo – každý štvrtok o 16:15 h
biblická hodina – každý štvrtok o 17:30 h
dorast a mládež – každý piatok o 17:00 h
detská besiedka –  každú nedeľu počas služieb  

Božích v Poprade a Strážach



Rozpis služieb Božích 
a ďalších cirkevno–zborových aktivít

SEPTEMBER

4. NED
9:00 12. nedeľa po Sv. Trojici,

začiatok školského roka
Poprad, kostol

10:30 Stráže, kostol

8. ŠTV 17:30 Biblická hodina Poprad, zborová miestnosť

11. NED
9:00 13. nedeľa po Svätej Trojici

Poprad, kostol
10:00 Sviatosť Večere Pánovej

18. NED 9:00 14. nedeľa po Svätej Trojici 
+ voľba generálneho dozorcu ECAV Poprad, kostol

22. ŠTV 17:30 Biblická hodina Poprad, zborová miestnosť

25. NED
9:00

15. nedeľa po Svätej Trojici
Poprad, kostol

10:30 Spišská Sobota, kostol

29. ŠTV 17:30 Biblická hodina Poprad, zborová miestnosť

OKTÓBER

2. NED
9:00 16. nedeľa po Svätej Trojici, 

Poďakovanie za úrody zeme
Poprad, kostol

10:30 Stráže, kostol

6. ŠTV 17:30 Biblická hodina Poprad, zbor. miestnosť

9. NED
9:00 17. nedeľa po Svätej Trojici

Poprad, kostol
10:00 Sviatosť Večere Pánovej

13. ŠTV 17:30 Biblická hodina Poprad, zbor. miestnosť

16. NED 9:00 18. nedeľa po Svätej Trojici Poprad, kostol

20. ŠTV 17:30 Biblická hodina Poprad, zbor. miestnosť

23. NED 9:00 19. nedeľa po Svätej Trojici Poprad, kostol

27. ŠTV 17:30 Biblická hodina Poprad, zbor. miestnosť

30. NED
9:00 20. nedeľa po Svätej. Trojici, Poprad, kostol

10:30 20. nedeľa po Svätej. Trojici, 
Pamiatka posvätenia chrámu Spišská Sobota, kostol

31. PON 17:30 Pamiatka reformácie Poprad, kostol

Aktuality a oznamy sú na webstránke nášho cirkevného zboru 
www.ecavpp.sk 

a tam aj v podcastoch nájdete aj záznamy zo služieb Božích  
asi po 6 hodinách po ich skončení.


