
Adventné očAkávAnie

„Na Pána čaká moja duša...“ Ž 130,6

Nepotrvá dlho a my vstúpime do obdobia adventu. Advent je obdobie, kedy 
si so zvláštnym dôrazom pripomíname Boží príchod k nám. Sprítomňujeme si 
chvíle, keď v betlehemskom dieťati vstúpil Boh v ľudskom tele do našich de-
jín. Prišiel ako bezbranné dieťa, ktoré prináša radosť a lásku. Keď hľadíme na 
Neho, spoznávame v Ňom, aký je Boh – On je láska, ktorá sa obetuje za nás.

Ale advent je aj obdobie, kedy si pripomíname, že betlehemské dieťatko vy-
rástlo a stalo sa naším Pánom a Spasiteľom. Pán Ježiš Kristus zomrel za nás, ale 
Boh Ho vzkriesil z mŕtvych a On vstúpil k svojmu Otcovi. Vo viere všeobecnej 
kresťanskej vyznávame, že oslávený Pán „sedí na pravici Boha Otca všemohú-
ceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych“. Advent, to je aj očakávanie druhého 
príchodu Pána Ježiša Krista, ktorý bude spravodlivo súdiť každého človeka. A 
my chceme byť na toto stretnutie pripravení.

A preto využime aj tohtoročný advent, aby sme nielen my prechádzali ad-
ventom, ale aby advent svojou zvesťou prechádzal cez nás, prinášal nám radosť 
z Božej blízkosti, prečisťoval nás a posilňoval v nádeji na večný život.

Dr. Libor Bednár, zborový farár
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MOdlitBA

K lutHerOVeJ deKáde 2008 – 2017

Zuzana Valeková

drahý Otče, ďakujeme ti z celého 
srdca za tvoje slovo, ten vzácny pra-
meň živej vody, z ktorého sa smieme 
kedykoľvek napiť, aby sme mohli žiť.

Nauč nás prijímať tvoje slová, za-
chovať v mysli tvoje prikázania, na-
chýliť svoje ucho k tvojej múdrosti 
a srdce nakloniť k rozvahe, hľadať to 
všetko ako striebro a zlato, ako skry-
té poklady, aby sme pochopili bázeň 
pred Hospodinom a našli poznanie 
Boha.

Posväť nás, pokorne prosíme, v 
pravde tvojho slova, aby zostávalo v 
nás a pri nás a v moci ducha Božie-
ho nás premieňalo. Aby sme sa smeli 

tvojmu Synovi a nášmu Pánovi stále 
viac a viac podobať v krotkosti, poko-
re, nesení kríža a bremien, v dobroti-
vosti, milosrdenstve, zaujme o iných, 
nasledovaní, odovzdanosti a posluš-
nosti pred tvojou tvarou, Bože. Aby 
sme sa od Neho nielen učili, ale i na-
učili milovať a odpúšťať. Aby sme tak 
smeli žiť v jednote s tebou Otče, tvo-
jim Synom a duchom Svätým, a po-
tom i v jednote medzi sebou navzá-
jom v našich rodinách pokrvných, ale 
i tých duchovných, v cirkvi i národe.

Zmiluj sa nad nami, Otče, a vypo-
čuj nás, prosíme, keď v mene tvoj-
ho Syna, Pána Ježiša ku tebe voláme. 
Amen. ■

Štefan Kiss, Výbor misie ECAV 
Publikované na www.ecav.sk 

Na roky 2008 – 2017 vo Wittenber-
gu vyhlásili tzv. lutherovu dekádu, 
ktorá má pripomínať blížiace sa 500. 
výročie lutherovej reformácie a slú-
žiť ako príprava na oslavu tohto výro-
čia. eCAV na Slovensku sa k tejto ini-
ciatíve pripojila projektom s názvom 
„ecclesia semper reformanda“ (pozri v 
ďalšom materiáli). 

Projekt „ecclesia semper reforman-
da“ schválilo Generálne presbyterstvo 
eCAV na Slovensku na svojom za-
sadnutí 3. októbra 2008. ide o misij-
novzdelávací projekt, ktorého cieľom 

je v ostatných desiatich rokoch pred 
významným 500. výročím reformácie 
pripomínať si dôrazy reformácie a pri-
bližovať ich verejnosti všetkými do-
stupnými prostriedkami.

Zbor biskupov eCAV na Sloven-
sku tento projekt oficiálne vyhlásil v 
pastierskom liste k sviatku Pamiat-
ky reformácie v roku 2008, keď bola 
široká cirkevná verejnosť informova-
ná o tomto projekte. Zároveň tu boli 
vyzvané všetky zložky eCAV, aby už 
pri príprave misijných a vzdelávacích 
programov na budúce roky pamätali 
na tento projekt a využívali jeho témy.

Brat Jaroslav Moncoľ následne vy-
pracoval témy na každý z desiatich ro-



dO SrdCA A MySle

Øivind Andersen
z knihy Pri prameni

“Nedajte sa zavádzať rozmanitým a 
cudzím náukám. Lebo je výborné, keď 
sa srdce posilňuje milosťou a nie pokr-
mami.” List Židom 13,9

učenie a náuka väčšinou nie sú 
hodnotené vysoko u tých, ktorí sa po-
važujú za kresťanov. dôležitý je ži-
vot, hovoria. Keď sa človek priznáva 
ku kresťanstvu, keď sa modlí k Bohu, 
keď pracuje pri získavaní ostatných, 

to je najdôležitejšie. Aká je jeho mien-
ka a učenie, to je druhoradé. toto sa 
odôvodňuje tak, že je nebezpečné 
mať učenie bez života. tu musíme po-
ložiť otázku: neobával sa Pán Ježiš a 
učeníci učenia bez života?

Odpoveď je jasná. Nikto sa toho 
neobával viac ako oni. A nikto iný ne-
dáva taký silný dôraz na učenie ako 
oni! Samozrejme, že môže existovať 
učenie bez života. Ale nikdy neexis-
tuje život bez učenia! Je to také jas-
né, že v prvých časoch kresťanstva 

kov dekády: 2008 – 2017. Nakoľko rok 
2008 sa už chýlil k záveru, jediným 
miestom, kde sa premietla téma deká-
dy na rok 2008, boli adventné príprav-
ky k stredtýždňovým službám Božím.

V prvom čísle štvrťročníka Služba 
slova bol publikovaný krátky úvodník, 
ktorý farársku verejnosť oboznámil s 
celým projektom a vyzval duchov-
ných, aby aj za pomoci Služby slova 
témy spracúvali a dávali im priestor 
vo svojich kázňach.

Výbor misie eCAV na Slovensku 
sa na svojom zasadnutí 24. februára 
2009 uzniesol, že každoročne bude 
vypracovaných 10 prípraviek na bib-
lické hodiny k danej téme. Je na fa-
rárovi, či preberie témy naraz v bez-
slávnostnej polovici cirkevného roka, 
alebo ich bude preberať mesačne po-
čas celého roka. Keďže aj realizácia ta-
kejto úlohy chvíľu trvá, budú príprav-
ky na rok 2009 odoslané do cirkev-
ných zborov v júli 2009. V budúcnos-

ti to už bude v jeseni pred aktuálnym 
rokom. Súčasťou „adventnej“ misijnej 
zásielky do cirkevných zborov v no-
vembri 2009 by teda mali byť aj prí-
pravky na rok 2010.

Zároveň Výbor misie eCAV vy-
zval všetkých svojich spolupracov-
níkov, pracovníkov misie v dištrik-
toch, seniorátoch i cirkevných zbo-
roch, aby témy dekády v rôznych po-
dobách zaraďovali aj do svojich misij-
ných programov.

Veríme, že postupne sa všetky 
výzvy dostanú do každého kúta našej 
cirkvi a že sa spoločne budeme môcť 
pripraviť na výročie reformácie ako 
ľud, ktorý nielen verí, ale ktorý najmä 
vie, komu uveril, a ktorý v čase výro-
čia reformácie bude aj vedieť, čo táto 
udalosť znamenala v dejinách sveta a 
cirkvi a čo má znamenať i dnes v de-
jinách každého zborového či ľudské-
ho života. ■



bolo kresťanstvo jednoducho nazýva-
né učením. Preto je nebezpečné, keď 
sme nastavení len na všetky možné 
kresťanské aktivity a zážitky. Všetko, 
čo tlačí Božie Slovo do úzadia, nie je 
z Boha!

to najdôležitejšie pre kresťana je 
to, čo Biblia nazýva zdravým učením. 
Sme vystríhaní pred všetkými uče-
niami, ktoré toto učenie nepovyšu-
jú. také učenie vedie človeka do zahy-

nutia. Nesmieme sa nechať zviesť na 
scestie rôznymi učeniami. to je Božie 
riadenie pre nás!

dávaj pozor na učenie. dávaj pozor 
na Slovo o Pánovi Ježišovi, na Slovo, 
ktoré svedčí o Ňom ako o Božom Sy-
novi, ktorý prišiel v tele, ktorý nás vy-
kúpil pre Boha svojou krvou a dnes sa 
zjavuje po Božej pravici v nebi ako ten, 
ktorý sa za nás prihovára! ■

Podľa časopisu Ethos spracovala 
Mária Bobovská

Na starnutí je aj niečo dobré. Pís-
mo nám hovorí, že Boh nás neopus-
tí ani v starobe. Viem, že každá nevý-
hoda ma aj svoju výhodu. to, že viem 
lepšie počúvať ako predtým, sa preja-
ví obzvlášť vo vzťahu s Bohom. Moje 
modlitby boli po celý môj život rozho-
vorom, ktorý som viedla ja. Od určité-
ho času v tichosti počúvam a čakám, 
čo mi chce povedať Boh. Čakať na od-
poveď je ťažký proces učenia sa. V ži-
vote však spôsobuje úžasné zmeny.

Spoznávam a rozlišujem lepšie, po-
čúvam Svätého ducha a nechávam 
sa Ním viesť. Nedržím v sebe hlučné 
hlasy tohto sveta, ale nežné a láskypl-
né vedenie Otca. to je niečo v mojom 
duchovnom živote a je to neuveriteľne 
napínavé. Môj postoj k mnohým ob-
lastiam a ešte viac moja rozhodnosť, 
sú pevnejšie a podmanivejšie. Pred 
niekoľkými rokmi to bolo nemysliteľ-
né. Za všetko viem poďakovať, aj za 

utrpenú bolesť, pretože cez Božiu lás-
ku všetko pôsobí mne na dobro. tam, 
kde som ešte pred niekoľkými rok-
mi pociťovala nedostatok, vidím dnes 
ovocie. Je úžasné môcť sa pozerať po-
nad dlhší úsek života, pretože táto 
hodnota skúseností zväčšuje dôveru 
v Boha.

Fázy obnovy sú zrazu dôležitej-
šie a dlhšie, no vnímam to pozitívne. 
Kto je neustále v pohybe, musí si tvr-
do vyhradiť tichý čas s Bohom. dlho 
to tak bolo v mojich uponáhľaných ro-
koch. No už určitú dobu trávim voľ-
ný čas aj doma, a to v mojej „komôr-
ke“. to je miesto, kde môžem byť spo-
lu s Bohom.

Preč od pedantnosti, od vysokých 
nárokov a očakávaní. Odkedy som 
sama odkázaná na prostredie plné mi-
losti, pretože mnohé už nefunguje tak 
ľahko, ako keď som bola mladšia, roz-
hodla som sa, že sa nebudem rozčuľo-
vať nad nepodstatnými vecami. K tým 
nedôležitým veciam patrí napríklad 
zabúdanie, strácanie, oneskorenie sa, 

StArOBA



(Ž 122,1b)
Ing. Zuzana Hybenová

Sviatočne takto pozýval zvon stráž-
skej zvonice veriacich nielen evanje-
lickej cirkvi do vynoveného „domu 
Hospodinovho“ pri príležitosti 225. 
výročia pamiatky posvätenia chrá-
mu a zariadenia v dcérocirkvi Poprad-
Stráže v nedeľu 4. októbra 2009. Hos-
ťom a slávnostným kazateľom bol bis-
kup Vd eCAV Mgr. Slavomír Sabol. V 
kázni slova Božieho na text 122. žalmu 
poukázal, že žalmista sa tešil, keď mal 
ísť do chrámu, pretože chrám a Jeru-
zalem boli miesta, ktoré spájali Boží 
ľud. My tiež patríme k Božiemu ľudu 

a ak neprichádzame do chrámu, na 
našej viere je niečo choré. Je potrebná 
osobná a úprimne žitá viera každého 
z nás. Žalmista vyznáva: „Nech je po-
koj v tvojich hradbách“. Aj my buďme 
tvorcami pokoja, lebo od Boha prichá-
dza pokoj do nášho vnútra.

Posviacku chrámu a zariadenia vy-
konal brat senior Mgr. Ján Matis. Vy-
chádzal z 18. kapitoly Skutkov apošto-
lov.

Slávnostných služieb Božích sa zú-
častnil aj tajomník biskupského úra-
du Vd eCAV Mgr. Peter Mihoč a rím-
sko-katolícky kňaz Mgr. Jozef Kapina, 
ktorý prítomných pozdravil a pochval-
ne sa vyjadril o dobrých vzťahoch cir-

zanedbanie a poruchy v domácnosti.
A ako sa pozerá na starnutie Boh? 

Žalmista sa modlí, aby ho nezavrhol a 
neopustil v čase staroby (Žalm 71:9,18) 
A Boh mu to zasľubuje: „Ja som až do 
vašej staroby ten istý, až do šedín vás 
budem nosiť“ (izaiáš 46:4) Na tomto 
úžasnom uistení smieme stavať. Ostá-
vame pre Boha cenní. Neodvrhne nás, 
neodstaví. Naopak, ráta s nami viac 
ako kedykoľvek predtým. Kto prešiel 
dolinami sĺz a stratil mnoho vecí, za-
žil pritom Boha bližšie, ako kedykoľ-
vek predtým. Pokora, ktorej sa naučí-
me, nás uspôsobuje byť milosrdnými 
voči iným. Pre Boha sme tak vždy viac 
a viac použiteľní.

Ochranou proti útokom je mod-
litba, je to nevyhnutná zbraň. Pomá-
ha v každom desaťročí. Viem, osob-

ne som to zakúsila; bola som pozvaná 
do modlitebného spoločenstva, dote-
raz ho navštevujem. Vykupovať a vy-
užívať čas, dovoliť si mať čas s Bohom 
alebo prísť k Nemu spoločne s bratmi 
a sestrami, je nová kvalita života, kto-
rá mi poskytuje aj potrebnú ochranu. 
tak môžem čeliť útokom, ktorých nie 
je menej ani vo vyššom veku. VĎAKA, 
JeŽiŠ! ■

POĎMe dO dOMu HOSPOdiNOVHO!



kevníkov obidvoch cirkví. Sestra ku-
rátorka Gizka Nitschová vyjadrila po-
ďakovanie predovšetkým Pánu Bohu 
za pomoc, ale aj všetkým, ktorí osob-
ne prispeli k zdarnému priebehu re-
konštrukcie chrámu.

Slávnostnú atmosféru služieb Bo-
žích dotvoril aj spev cirkevného spe-
vokolu, skupiny Agapé a sólospev ses-
try Hanky lichvárovej. Spevokol diri-
govala sestra erika Blažková, na orga-
ne sprevádzala sestra Mgr. Marta Bed-
nárová.

Vzácna bola prítomnosť storočné-
ho cirkevníka Pavla roška s manžel-
kou, ktorý bol v tomto chráme krste-
ný, konfirmovaný, sobášený a tu ďako-
val Pánu Bohu za svoj dlhý vek, keď sa 
v júli dožil vzácneho storočného jubi-
lea.

Chrámové spoločenstvo spolu so 
sestrou kurátorkou mohlo vyznávať: 
„dobroreč, duša moja Hospodinovi, a 
celé moje vnútro Jeho svätému menu! 
dobroreč, duša moja, Hospodinovi a 
nezabúdaj na žiadne Jeho dobrode-
nia!“ (Ž 103,1-2) ■

Spracovala: Ing. Marta Pinzíková, 
rod. Muntagová

Použitá literatúra: Zuzana Kolláro-
vá, Božena Malovcová: Stráže známe, 
neznáme

dejiny obce Stráže pod tatrami sú 
úzko späté s históriou karpatských 
Nemcov. Od doby Štefana, prvého 
uhorského kráľa (1000-1038), boli do 
krajiny pozývaní Nemci ako odbor-
níci: baníci, remeselníci, obchodníci, 
ale aj rytieri a duchovní. Najstaršia pí-
somná zmienka obce Stráže pochádza 
z r. 1276, kde sa spomína aj Gerhar-
dus de Michaellis Villa. Meno richtára 
Gerharda je nemecké, z čoho vyplýva, 
že sa tu už v tom čase usadili Nemci. 
Predpokladá sa, že už v roku 1271 boli 
Stráže súčasťou Spoločenstva spiš-
ských Sasov. Kráľ Štefan V. udelil aj 
Sasom zo Spiša osobnú slobodu. Spra-
vovali sa vlastným právom, pre ktoré 

sa vžil názov Zipser Willkuer. 
do 16. storočia boli Stráže katolícke 

a o náboženskom živote sa zachova-
lo málo spisov. V 14. storočí bol posta-
vený pôvodne gotický kostol sv. Jána 
Krstiteľa. Vďaka reformácii v 16. stor., 
ku ktorej sa spočiatku pripojila väčši-
na karpatských Nemcov, sa spojenie 
s nemeckou materskou krajinou sta-
lo opäť tesnejším. Aj v Strážach preš-
lo obyvateľstvo viac-menej hromadne 
na evanjelické náboženstvo. Význam-
nú úlohu tu zohral levočan Juraj leu-
discher / leutscher, ktorý žil istý čas 
v Strážach. Za prvého evanjelického 
farára v Strážach je považovaný velic-
ký rodák Servác Botzdorfer / Votzdor-
fer, (1566-1573). Posledný reformačný 
kňaz bol Andrej Schwartz, rodák zo 
Žakoviec (eisdorf), ktorý pôsobil v ro-
koch 1650 – 1653. 

Protireformačné hnutie zasiahlo aj 
Stráže. V r. 1671 prišiel do okolia Po-

Z HiStórie eVANJeliKOV  V StráŽACH POd tAtrAMi



pradu cisársky generál Sporek s armá-
dou, ktorá zasiahla aj proti evanjeli-
kom v Strážach a zobrala im kostol. 
evanjelické bohoslužby boli povolené 
na jeden rok až r. 1685 v súkromnom 
dome, ale bez hudby, hlasného spevu 
a v čase, keď nebola katolícka omša. 
toto im a susedným mestečkám bolo 
dovolené až dekrétom z 31. decembra 
1706. V rokoch 1761 – 1792 pôsobil aj v 
Strážach Samuel Augustiny ab Hortis. 
(Bol vnukom známeho kežmarského 
lekára Kristiana Augustinyho, osob-
ného lekára kráľa a cisára Ferdinanda 
ii. Za úspechy pri jeho liečení bol po-
zdvihnutý do šľachtického stavu a za 
starostlivosť o botanickú záhradu vo 
Viedni dostal predikát ab Hortis.) 

Počas pôsobenia Samuela Augus-
tinyho ab Hortis nastali v cirkevnom 
živote veľké zmeny. Náboženskú slo-
bodu pre evanjelikov znamenal tole-
rančný patent Jozefa ii. vydaný 25.ok-
tóbra 1781. Významný medzník v his-
tórií cirkevného zboru Stráže bol 2. 
marec 1784. evanjelici tu získali mies-
todržiteľské povolenie postaviť si na-
miesto schátranej modlitebne mu-
rovaný klasicistický kostol. Stav-
ba bola zverená spišsko-novoveské-
mu murárskemu majstrovi Františko-
vi Bartlovi. Na stavbu kostola prispe-
li okrem iných  aj významné evanje-
lické šľachtické rody – Szakmáryovci 
z lučivnej, Mariášiovci a Horváthov-

ci zo Strážok. Výraznou osobnosťou 
a zároveň posledným predvojnovým 
kňazom v Strážach bol Michal Hol-
ko (1916 – 1944). Pôsobil ako nemec-
ký ev. a v. farár, ale veriacim sa priho-
váral aj v slovenčine. Po vzniku Čes-
ko-Slovenskej republiky v r. 1918 pô-
sobil aj na ev. reálnom gymnáziu v 
Kežmarku. Na prázdniny k Holkov-
com prichádzali aj deti Martina rázu-
sa a župana Fábryho. V roku 1930 pat-
rili Stráže pod Spišský seniorát, bolo 
tu 234 evanjelikov, ktorí používali ne-
mecký tranoscius. Od r. 1921 bol zbo-
rovým dozorcom ludvig Kalix. 

V roku 1930 bola postavená zvonica, 
ktorá dostal meno Augustana. Zvon 
odlial v roku 1931 majster Ján Gedeon 
v Prešove a má nápis: Ver v Pána Ježiša 
Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. 
Volá sa Viera. Obrovskú slávnosť na 
túto počesť si ešte pamätajú najstarší 
členovia cirkvi v Strážach, medzi nimi 
aj môj otec ladislav. 

Vytvorenie samostatného sloven-
ského štátu a politické udalosti v eu-
rópe viedli k zmenám aj v evanjelic-
kej a. v. cirkvi na Slovensku. Na deň 
14. jún 1939 bola zvolaná zákonodarná 
synoda v liptovskom Mikuláši, kto-
rá schválila cirkevný zákon o vypus-
tení všetkých nemeckých zborov zo 
zväzku cirkvi. Synoda zriadila štyri 
nové slovenské cirkevné zbory v spiš-
skej oblasti. Pre zložitú politickú situ-



áciu zostali Stráže na konci vojny bez 
kňaza. V januári 1944 sa začala ces-
ta utrpenia nemeckých evanjelikov v 
Strážach. Väčšina bola nútená evaku-
ovať, medzi nimi aj cirkevný inšpek-
tor ludvig Kalix s rodinou, ktorý ob-
hospodaroval 140 ha pôdy. Niektorí 
boli odvlečení do ruska. (Živý sa vrá-
til môj strýko imrich, ktorý po návra-
te vážil 38 kg.) tí čo zostali, boli zba-
vení majetku a dôstojnosti. 

Mikuláš Adamčík nastúpil za fará-
ra do Popradu 29. septembra 1946. te-
ológiu ukončil v Bratislave v r. 1935, 
rok predtým študoval v Nemecku v 
erlangene pri výborných profesoroch 
Althausovi, elertovi a Prokschovi. do 
pôsobnosti farára Adamčíka patrili aj 
Stráže. Mal neľahkú úlohu v časoch, 
keď totalitný režim pomocou rafino-
vaných foriem skrytého i otvoreného 
nátlaku, vnucoval svoj ateistický sve-
tonázor. V polovici roku 1952 sa stal 
seniorom. Zohral významnú úlohu 
pri povojnovom duchovnom i majet-
kovom usporiadaní cirkevných zbo-

rov. Po vojne sa počet evanjelikov v 
Strážach výrazne znížil. Slovenských 
a zbytok nemeckých evanjelikov spá-
jala silná viera v Boha, odvaha a múd-
rosť, ktorá ich ani v ťažkých časoch 
nezlomila. 

V roku 1980 do duchovnej služ-
by nastúpil Mgr. Ján Pavlovič. Svojou 
ušľachtilou prácou a za pomoci odda-
ných veriacich sa 6. novembra 1988 
o 10:30 h konalo posvätenie obnove-
ného ev. a. v. kostola a zvonice v Strá-
žach. Strážski evanjelici aj napriek ne-
dostatku finančných zdrojov opäť do-
kázali svoju statočnosť a neoblomnú 
vieru v Boha. S radosťou možno kon-
štatovať, že aj ďalšia generácia pod ve-
dením súčasného farára Mgr. libora 
Bednára, Phd., pokračuje v diele na-
šich predkov. Veď 4.októbra 2009 sme 
opäť zažili slávnostné posvätenie opä-
tovne zrekonštruovaného nášho chrá-
mu a zvonice. „Pokoj Kristov nech 
rozhoduje vo vašich srdciach... A buď-
te vďační!“ Kolosenským 3:15 ■

November
Halahijová Zora 7.11.
Krajniaková Mária 11.11.
Konečník Vladimír 22.11.
Melekyová Jana 28.11.
leštachová Oľga 28.11.
Hulejová Mária 30.11

December
Varjuová Hermína 6.12.
Schutz emil  17.12.
Kostrzevová Anna 25.12.
labajová  Božena 27.12.

JuBilANti



Úvod do knihy žalmov
takto možno nazvať tému prvej 

biblickej hodiny po prázdninách dňa 
3. septembra. Prvý žalm, nad ktorým 
sme sa zamýšľali, je úvodom do pia-
tich kníh žalmov. Žalmy sú ako poé-
zia, radi ich na službách Božích po-
čúvame spievané či čítané ako sta-
rozmluvný text. Každý deň by sme 
mali prečítať aspoň jeden žalm. dob-
re je učiť sa ich naspamäť, aby sme sa 
v ťažkých dňoch choroby a staroby 
mohli nimi potešovať. Biblické hodi-
ny pomáhajú lepšie porozumieť Bo-
žiemu slovu, sú pre každého – mla-
dého, stredného veku i staršieho, a to 
pre bratov i sestry. Pozvanie platí pre 
všetkých túžiacich lepšie porozumieť 
Božiemu slovu a všetci sú srdečne ví-
taní na biblických hodinách, ktoré sú 
pravidelne vo štvrtok o 18:00 h v zbo-
rovej miestnosti.

Slávnostný začiatok školského 
roku

Nedeľa 6. septembra bola v našom 
chráme slávnostná. Prispeli k tomu 
traja prítomní farári, každý svojim 
dielom. Najskôr sestra lucka rusnač-
ková pozvala deti, aby prichádzali do 
nedeľnej besiedky a potom sa brat fa-
rár Vincent Blažko prihovoril na za-
čiatku školského roku žiakom slova-
mi učiteľa národov J. A. Komenského.

V kázni slova Božieho (Gal 6:7-9) 
sa hosťujúci brat farár Samuel Mi-
šiak zameral na to, čo chce Pán na za-
čiatku školskej cesty povedať všetkým 
žiakom a študentom. Z textu kázne 

vyplynulo poslanie rodičov, starých aj 
krstných rodičov:

1. Modliť sa za deti, lebo účinok 
modlitby je veľkým tajomstvom, deti 
však prijímajú Božie požehnanie a is-
totu, že ich z Jeho rúk nemôže nič vy-
trhnúť. deti sa potrebujú modliť aj 
sami, preto sa treba modliť za ne a s 
nimi.

2. Pripravovať sa na Božiu žatvu, 
lebo čo človek rozsieva, to bude aj žať. 
Pán Boh dáva rodičom deti ako veľký 
dar, ale dáva aj schopnosť ich vycho-
vávať. V činení dobrého neochabujme 
a na Božiu žatvu sa pripravujme, aby 
deti mohli prospievať vekom a múd-
rosťou u Boha aj u ľudí.

daniel krman a Myjava
Biblická hodina 17. septembra mala 

výnimočný obsah. Hosťom a predná-
šateľom bol myjavský brat farár Sa-
muel Mišiak, ktorý na úvod pripome-
nul biblický text z listu Židom 13:7-8: 
„Spomínajte na svojich vodcov, ktorí 
vám zvestovali slovo Božie. Pozoruj-
te, aký bol koniec ich obcovania a na-
podobňujte ich vieru. Ježiš Kristus ten 
istý včera i dnes i naveky.“ Pokračoval 
spomienkou na tri významné myjav-
ské osobnosti: daniela Krmana, Joze-
fa Miloslava Hurbana a Júliusa Cibul-
ku. Prítomných oboznámil tiež s My-
javou a jej 112-timi kopanicami. Bib-
lická hodina bola zaujímavá a poučná.

udAlOSti V CirKeVNOM ZBOre



Posviacka chrámu a nového za-
riadenia v Strážach

V nedeľu 4. októbra sme si v dcéro-
cirkvi Stráže pripomenuli 225. výročie 
pamiatky posvätenia chrámu. Štyri 
roky trvali práce, do ktorých sa stráž-
ske sestry a bratia s láskou a ochotou 
zapájali, boli to rekonštrukčné práce 
na chráme, zvonici i obnove hrobov 
kazateľov slova Božieho, ktorí spočí-
vajú na cintoríne v Strážach.

Stražania sa prejavili aj ako vzorní 
hostitelia a uctili si všetkých účastní-
kov slávnostných služieb Božích. Že-
láme im, aby tento vynovený chrám 
bol čo najviac naplnený na každých 
službách Božích.

Poďakovanie za úrodu
Nezabúdať ďakovať Pánu Bohu za 

všetko, čo z Jeho milosti máme a do-
stávame, k tomu nás mal povzbudiť Ž 
100, ktorý si, v 19.nedeľu po Sv. trojici 
pri príležitosti Poďakovania za úrodu, 
vybral za kázňový text brat zborový 
farár libor Bednár. tento žalm je ak-
tuálny aj dnes a obsahuje päť výziev: 
zvučne plesaj Hospodinovi celá zem; 
s radosťou slúžte Hospodinovi; s ra-
dosťou a plesaním vchádzajte do jeho 
nádvorí; vedzte, že Hospodin je Boh; s 
vďakou vchádzajte do Jeho brán. toto 
všetko je dôvod na to, aby sme aj my 
vzdali Pánu Bohu vďaku za všetko, čo 
sme v tohtoročnej úrode prijali ako 
dary pre náš život. ■

Zuzana Hybenová

Nedeľa 11. októbra 2009 bola veľ-
mi požehnaná. Z dopoludňajších slu-
žieb Božích mohli veriaci odchádzať 
obohatení o výklad Božieho slova a tí, 
ktorí sa rozhodli pristúpiť k sviatosti 
Večere Pánovej a svoje hriechy úprim-
ne oľutovali, mohli prijať pravé telo a 
krv nášho Pána Ježiša Krista.

Popoludní sa vyčasilo a tak do chrá-
mu mohli prísť naši jubilanti a aj oni 
mohli prijať sviatosť Večere Pánovej a 
potom v zborovej miestnosti pokračo-
vať rozhovormi pri malom občerstve-
ní. Brat farár libor Bednár a zborová 
dozorkyňa Janka Hesová prítomným 
odovzdali aj darček od cirkevného 
zboru a to čítanie tesnou bránou na 

budúci rok 2010. toto čítanie na kaž-
dý deň pomáha lepšie poznávať a pri-
jímať Božie slovo uprostred všedné-
ho dňa a približuje bohatstvo biblic-
kej zvesti každému čitateľovi .

Za všetkých jubilantov sa prihovo-
rila jubilantka sestra Mária Krajniako-
vá textom Ž 40:6 a v modlitbe ďako-
vala Pánu Bohu za milosť, z ktorej sa 
mohla dožiť jubilejných rokov, a tiež 
cirkevnému zboru za prejavenú po-
zornosť jubilantom.

Úprimnú radosť zo stretnutia pre-
javili najmä starší jubilanti. Napríklad 
brat Jozef Fugger ďakoval za dopravu 
a poskytnutú pomoc, vďaka ktorej sa 
mohol dostať do zborovej miestnosti 
pri jeho zdravotnom hendikepe. Veľ-
ká vďaka patrí sestre Alenke Chlebov-

StretNutie JuBilANtOV CZ



covej s manželom za dovezenie a po-
moc spolu so sestrou Žofkou Gajdošo-
vou. Veľmi ochotne a výdatne pomo-
hol aj brat farár, ktorý brata Fugge-
ra a sestru Glatzovú aj odviezol. Me-
novaní, ale aj nemenované ďalšie ses-
try, radostne konali potrebnú službu. 
Vďaka všetkým za zdarný priebeh po-

poludnia.
tohtoročné stretnutie jubilantov 

bolo výnimočné tým, že medzi jubi-
lantov patril aj storočný brat Pavol 
roško. Za všetkých účastníkov stret-
nutia mu blahoželáme a želáme hod-
ne síl a zdravia v ďalšom živote. ■

Si ako starší brat môj –
kostolík rokmi skúšaný.
ty dávaš našim dňom pokoj,
vrúcne žiadaný prosbami.

Na tvoje belostné steny
dýchali duše pod ťarchou.
A v tvojej posvätnej sieni
sa očistili od hriechov.

tu pred obetným oltárom
zneli nám slová milosti.
Z múdrosti duchovných darov
nás Otec lásky uhostil.

Cez tvoje dubové dvere
prešli zástupy veriacich.
i napriek tešiacej viere
stekali slzy po líci.

Avšak i duchovná radosť
cez piesne znela v nadšení.
A zjavená Božia milosť
k nám sa skláňala v žehnaní.

Kto z nás spočíta množstvo chvíľ,
ktoré nám doprial Boží duch!
tu sme čerpali k žitiu síl
a zanikal nám svetský ruch.

dnes pieseň pokornej vďaky
spievame tebe, vekov Pán!
Prosíme – zachovaj z lásky
pre ďalšie časy tento chrám!

Báseň mala byť prednesená na slávnosti 225. výročia pamiatky posvätenia 
chrámu v dcérocirkvi Poprad-Stráže v nedeľu 4. októbra 2009. Pre indispozíciu 
autora sa tak nestalo, preto ju redakcia rada uverejňuje dodatočne.

ViNCeNt BlAŽKO - PieSeŇ O CHráMe



Keď všetky vnemy života
čas zveje ako v hunte,
preds‘ nezabudnem záhradku
na podtatranskom grunte.

Bárs v mojom kraji severnom
nerastú orgovány,
mne skvitli tam pivonky,
ružičky, tulipány,

na hriadkach trochu pažítky
a za tým trúchle vrátka...
Ach, všade chýba, chýba mi
láskavá stará matka...

Vidím ju ešte kutrať sa
V záhradke na priedeli...
dnes som sám a ďaleko
a časy odleteli...

už neviem ako vyzerá
záhradka zasnívaná...
neviem, či malá jedlička
s úsmevom čaká na mňa...

Hej, a tie okná dôverné,
za nimi oči staré
vždy hľadeli mi v ústrety,
či krivkám poza kiare.

Chalúpka, hoc i zhranieš raz
ako čo voda plynie
i ja raz ticho spočiniem
pod vŕškom pri jedline,

pri tých, čo so mnou žili tu
– dnes kryjú ich už rovy –
ja v tebe lásku poznal som
k dobrému Pastierovi.

A v modlitbe tej dojemnej
koľká sa nádej skrýva,
čo mať ma stará učila,
drahá a dobrotivá:

„Prijmiž, Pane, ducha mého
jakos‘ prijal lotrového,
nechť mne ústa tvá volají:
dnes, dnes budeš se mnou v ráji!“

Smutný býva začiatok novembra a aj počasie je už smutno jesenné. Práve vte-
dy prichádzame na cintoríny, aby sme položili kytičku vďaky a v modlitbe ďako-
vali za našich drahých, ktorí nás predišli do večnosti. Spomíname na časy, kto-
ré sme spolu prežili. Bývajú to tie najkrajšie spomienky. Zaspomínajme si spolu 
s autorom básne Jánom Ratajom (rodákom z neďalekých Mengusoviec) na Zá-
hradku starej matky...

K PAMiAtKe ZOSNulýCH



Výber zo SNN č.36/2009 spracova-
la S. Slahová

Juraj langsfeld sa narodil 16. októb-
ra 1825 v Sučanoch, ako prvorodený zo 
šiestich detí rodičom Jánovi langsfe-
dovi a Kataríne rod. rizmanovej. ro-
dičia chceli z neho vychovať kňaza. 
dali ho do školy, ale chudoba mu zne-
možnila dokončiť štúdiá na evanjelic-
kom kolégiu v Prešove, tak sa stal po-
mocným učiteľom. Začal učiť v Ža-
bokrekoch, neskoršie v Martine. 

Jeho národné uvedomenie ovplyv-
nil aj Andrej Hodža, od februára 1848 
sučiansky farár. langsfeld sa stal jeho 
pomocníkom vo veciach národných 
i v buditeľskej práci. Keď Hodžu, za 
šírenie národného povedomia v káz-
ňach, uväznili v Banskej Bystrici, tak 
v sučianskom kostole kázal langsfeld. 
Za poburovanie sa do väzenia dostal aj 
on. Aktívne sa zapojil do šírenia revo-
lučných myšlienok Ľudovíta Štúra a 
burcoval ľudí proti zastaranému feu-
dálnemu poriadku a maďarizačnému 
útlaku.

Často čítal knihy a noviny otcovi 
a bratom a snívali o národe, o slobo-
de, slavianskom bratstve. Jeho matka 
sa bála, že ich budú kvôli tomu pre-
nasledovať a tak sa chystala syna ože-
niť s jeho snúbenicou Zuzkou Hruške 
z dražkoviec. Čakala len na jeho vy-
menovanie za učiteľa.

Keď štúrovci začali organizovať 
dobrovoľníkov – bojovníkov za práva 
slovenského národa, prihlásil sa me-
dzi nich. dňa 17. januára 1949 pri-

šiel na agitáciu do Sučian, ako sloven-
ský dobrovoľník – poručík, s Hurba-
nom, Štúrom a inými. Neveste vrátil 
sľub na dobu svojho dobrovoľníctva, 
aby ak on zahynie, ona sa mohla vydať 
za iného. V Sučanoch k nim pristúpilo 
50 dobrovoľníkov, ktorých viedol pro-
ti gorgeyovským vojskám. V bojoch 
preukázal veliteľské schopnosti, ne-
zlomnosť a odvahu. Na jar roku 1849 
bolo povstanie potlačené. Cisárske 
vojská Maďarom ustúpili. Po bojoch 
pri Košiciach a pod Prešovom, dobro-
voľnícky zbor tiež ustúpil a v polovici 
apríla 1849 bol rozpustený.

Juraj langsfeld, vracajúc sa s ďalší-
mi dobrovoľníkmi z turca a liptova 
na Oravu, pokračovali v boji, ale 28. 
apríla 1849 boli pri dolnom Kubíne 
porazení. Skrývali sa v horách. Cisár 
František Jozef požiadal ruského cára 
Mikuláša o pomoc. Koncom mája 120 
tisíc rusov prekročilo hranice na Šariš 
a Oravu. Keď sa kozáci objavili v trs-
tenej, uhorské vojská sa dali na útek. 
Pri prechode vojsk, ktorým velil Her-
mann Gorgey, ich v kraľovanskom 
priesmyku 12. mája 1849 napadla 
dobrovoľnícka čata Juraja langsfel-
da. Honvédom zasekali cestu, spôso-
bili straty a spomalili ich ústup. Gor-
geyovci ušli na Banskú Bystricu a časť 
na Kremnicu. V polovici júna 1849 po-
slal major Gorgey do turca trestný od-
diel, aby v Sučanoch, turanoch, Šúto-
ve i v Kľačanoch pochytali dobrovoľ-
níkov. uhorské gardy honvédov zača-
li prehľadávať dediny a mestá. Juraj 
langsfeld sa skrýval po lúkach, v obi-

160. VýrOČie POPrAVy JurAJA lANGSFeldA



lí, ale 21. júna 1849 nebol dosť opatr-
ný. išiel si pospať do štála svojho ujca 
Andreja Čabiaka, barónskeho hájni-
ka. ujec bol úplatný pijan. trestný 
oddiel rozhlasoval, že kto mu pomôže 
hurbanistov pochytať dostane odme-
nu 300 zlatých. Na to sa Čabiak ula-
komil a išiel chytať dobrovoľníkov, o 
ktorých ako hájnik vedel, kde sa môžu 
skrývať.

Asi 40 zajatých obyvateľov zo Su-
čian a okolia hnali hore turcom do 
Kremnice, kde prišli 22. júna 1849. 
Gorgey ešte nočnou hodinou naria-
dil vyšetrovanie a na ráno náhly šta-
tutárny vojenský súd, ktorému pred-
sedal. Obžaloba na Juraja znela: bú-
ril slovenský ľud, volal ho do zbrane 
a sám so zbraňou v ruke povstal pro-
ti Maďarom, zákonom a uhorskej kra-
jine. Súdeného Juraja langsfelda vy-
hlásil za vlastizradcu, buriča a vyjad-
ril sa, že guľka by bola pre neho príliš 
čestná smrť, takže bude obesený.

V deň popravy prišla za langsfel-
dom aj jeho nevesta Zuzka, ktorej vrá-
til sľub a snubný prsteň. doniesla mu 
k svadbe vyšitú ľanovú košeľu. V tej-
to svadobnej košeli ho aj popravili a v 
nej sníva aj svoj večný sen o slobode 
slovenského národa. Zuzka mu ostala 
verná aj po smrti a nikdy sa nevydala.

V lete 20. júna 2009 v spolupráci 
s mestom, evanjelickou a. v. cirkvou, 
MO MS, VÚC v Žiari/n. Hronom zor-
ganizovali pietnu spomienku pri 160. 
výročí popravy Juraja langsfelda.

Pietna spomienka bola započa-
tá službami Božími v evanjelickom 
kostole a hymnickou piesňou „Kto 
za pravdu horí“. Pri pomníku Jura-
ja langsfelda, ktorý pomohol oži-
votvoriť v roku 1919 aj spisovateľ Jo-
zef Gregor tajovský, položili veniec 
aj za obec Sučany. rozkazom prezi-
denta Sr bol 17. júla 2007 zapožiča-
ný Základnej výcvikovej škole Martin, 
čestný názov Základná výcviková ško-
la Juraja langsfelda. Pred februárový-
mi udalosťami roku 1948 mali vojen-
ské kasárne na Podháji v Martine čest-
ný názov Kasárne Juraja langsfelda. V 
súčasnej dobe je úsilie, aby bol ude-
lený názov Vojenská posádka Juraja 
langsfelda v Martine obnovený.

Ani po viac ako poldruha storočí 
Slováci a evanjelici nezabudli na Ju-
raja langsfelda, ktorý radšej dobro-
voľne položil svoj mladý život, ako by 
zradil svojich priateľov a ideály rov-
nosti, slobody a bratstva, ktoré hlá-
sal a za ktoré bojoval na čele sučian-
skych dobrovoľníkov v revolučnom 
roku 1848. ■



Kniha múdrosti 9. kap.
Sväté písmo, rok vyd. 2004

1Bože otcov, Pane milosrdenstva, 
ktorý si všetko svojím slovom urobil, 
2človeka si stvoril svojou múdrosťou, 
aby vládol nad stvorenstvom, ktoré si 
ty povolal k jestvote, 3aby spravoval 
svet v svätosti a spravodlivosti, aby vlá-
dol v úprimnosti srdca, 4daj mi múd-
rosť, prísediacu tvojmu trónu, a mňa 
nevylučuj z počtu svojich detí. 5lebo 
ja som tvoj služobník a syn tvojej slu-
žobnice, človek mdlý a kratučkého ži-
tia, ktorý málo chápe, čo je právo a čo 
je zákon. 6lebo aj keby bol niekto z 
ľudí dokonalý, a chýbala by mu tvoja 
múdrosť, nebol by ničím.

7tys‘ ma zvolil kráľom svojho ľudu, 
za vladára tvojich synov a tvojich 
dcér. 8ty si mi dal rozkaz postaviť 
chrám na tvojom svätom vrchu, oltár 
v meste tvojho príbytku: Obraz svä-
tostánku, ktorý si ty od počiatku pri-
pravil. 9u teba je múdrosť, ktorá po-
zná tvoje diela, ktorá bola prítomná, 
keď si tvoril zemský okruh. Ona vie, 
čo tvojim očiam lahodí a čo je správ-

ne podľa tvojich príkazov. 10 Vyšli že 
ju zo svätého neba a zošli ju z trónu 
tvojej velebnosti, aby so mnou bola 
pri mojom konaní a aby som vedel, čo 
je milé tebe. 11lebo ona všetko vie a 
všetko chápe, povedie ma rozvažito 
pri mojich robotách, ochráni ma svo-
jou velebnosťou. 12takto budú moje 
diela príjemné, spravodlivo budem 
vládnuť tvojmu ľudu, hoden budem 
trónu svojho otca.

13lebo, ktorý človek môže poznať 
Božiu vôľu? Alebo, kto sa dokáže do-
myslieť, čo chce Pán? 14Myšlienky 
smrteľníkov sú bojazlivé, naše úvahy 
sú neisté. 15lebo dušu zaťažuje pomi-
nuteľné telo a pozemský stánok stlá-
ča myseľ, ktorá veľa húta. 16ledva po-
znávame to, čo je na zemi, a len na-
máhavo chápeme to, čo je pred naši-
mi očami; ktože teda vládze vyskúmať 
to, čo je na nebi? 17Ktože pozná tvo-
ju vôľu, ak si mu ty nedal múdrosť a 
keď si z výšav nezoslal svojho ducha 
Svätého? 18(len) tak boli vyrovnané 
chodníky pozemšťanov; ľudia, pouče-
ní o tom, čo ľúbi sa tebe, boli zachrá-
není múdrosťou. ■

ŠAlAMÚNOVA MOdlitBA

Kniha múdrosti 1.kap.
Sväté písmo, rok vyd. 2004

12Nehorlite za smrť na bludisku 
svojho života, nepriťahujte si skazu 
činmi svojich rúk, 13pretože Boh ne-

stvoril smrť, neteší sa zo záhuby žijú-
cich. 14Veď On stvoril všetko pre by-
tie: tvory sveta sú tu pre spásu a nie-
to v nich nijakého jedu záhuby, pod-
svetie tiež nepanuje na zemi. 15lebo 
spravodlivosť neokúsi smrť. ■

BOH CHCe, ABy ČlOVeK Žil



Ján Klátik, Biblia – prameň viery

Pavla ako osobu nemožno oddeliť 
od mocného pôsobenia ducha Svä-
tého v ňom. Jeho pôvodné hebrejské 
meno bolo Saul (vytúžený). Narodil 
sa v prvých rokoch nášho letopočtu 
v tarze v Cilícii. Otec bol pravoverný 
Žid – farizej z Benjamínovho kmeňa, 
ktorý nadobudol rímske občianstvo. 
toto sa prenieslo aj na jeho syna. Saul 
mal teda od mladosti aj rímske meno 
Paulus (malý). Na svoje rímske ob-
čianstvo sa Pavol odvolával aj neskôr.

V rodičovskom dome ho prísne 
vychovávali hlavne po náboženskej 
stránke; aby bol bezúhonný, obozna-
moval sa s Mojžišovým zákonom a 
tradíciou predkov. Okrem aramejčiny 
si osvojil aj gréčtinu, ktorou hovorila 
väčšina obyvateľstva tarzu.

Keď mal Pavol pätnásť rokov, otec 
ho poslal do Jeruzalema, kde žila jeho 
vydatá sestra, aby tam v škole Gama-
liela nadobudol vzdelanie a mohol sa 
neskôr sám stať učiteľom. Vyučil sa aj 
za majstra výroby a stavby stanov. V 
Gamalielovej škole bol veľmi svedo-
mitým žiakom v poznávaní Mojžišov-
ho zákona a v jeho dodržiavaní. Nado-
budol tu aj obratnosť v reči, ktorú ne-
skôr uplatňoval v apoštolskej práci. Po 
skončení štúdií sa Pavol vrátil do svoj-
ho rodného mesta.

do Jeruzalema sa potom Pavol vrá-
til v čase, keď Ježiš už bol vstúpil do 
neba. tamojší farizeji Ježiša nenávi-
deli a to sa prenieslo aj na Pavla. Aj 
on považoval Ježiša za odporcu Moj-

žišovho zákona a stal sa horlivým pre-
nasledovateľom Kristových nasledov-
níkov. Nemal v sebe tú umiernenosť, 
akú mal keď bol Gamalielovým žia-
kom a tak ochotne súhlasil s prenasle-
dovaním a kameňovaním Štefana. Vy-
hľadával kresťanov a predvádzal ich 
pred súd. Od Židov si vyžiadal povo-
lenie hľadať kresťanov aj v okolí Jeru-
zalema, ba aj v Sýrii.

tak sa dostal aj do damasku. Ale 
práve na ceste do damasku sa mu 
zjavil Ježiš. Od tohto stretnutia na-
stal u Pavla obrat. tak ako bol zanie-
tený v prenasledovaní kresťanov, tak 
bol po tejto udalosti horlivý pre prá-
cu v cirkvi. V damasku sa Pavol dal aj 
pokrstiť. Bol dotknutý Božou milos-
ťou. Bol ochotný robiť všetko, čo žia-
dal od neho Ježiš Kristus. Od damas-
ku začal Pavol kázať, že Ježiš je Boží 
Syn. Potom sa načas utiahol do seve-
rozápadnej Arábie. tam sa modlit-
bami a pôstom pripravoval na ďalšiu 
prácu. Po troch rokoch sa znovu vrá-
til do damasku. tu kázal tak horlivo, 
že mu Židia strojili úklady a chceli ho 
zabiť. Odišiel do Jeruzalema, aby sa 
tam stretol s Petrom. Keď mu aj tam 
Židia začali strojiť úklady, odchádza 
do svojho rodiska do tarzu. V tarze 
ho našiel Barnabáš, ktorý ho priviedol 
do Antiochie, kde už existoval cirkev-
ný zbor.

Pán mu oznámil, že ho posiela me-
dzi pohanov. Preto odchádza na svo-
ju prvú a druhú misijnú cestu a všade 
zakladá cirkevné zbory. Na tretej mi-
sijnej ceste ich znova navštívil. utvr-

PAVOl – SluŽOBNíK JeŽiŠA KriStA



vypísané z matrík v mesiacoch september – október 2009

Sviatosť krstu svätého prijali: Peter Klas, Martina reščáková  
     a Paulína Hosová
Manželstvo uzavreli: Ľubomír Jurčo a Alica Šimková
do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišla: emília Šeďová (86)

PozvAnie

na organový koncert na Pamiatku reformácie, ktorý sa uskutoční 
dňa 30. októbra (piatok) o 18:00 hod. v našom kostole v Poprade. Účin-
kujú: Klaudiusz Jania (organ), Vladimír Andráš (trúbka), radoslav Bed-
nár (organ), Mateusz Jania (klarinet) a spevokol nášho CZ pod vedením 
dirigentky eriky Blažkovej.

PozývAMe nA PrAvidelné StretnutiA:

• konfirmandi – každý utorok, 1. roč. o 15:00 h a 2. roč. o 16:30 h
• spevokol – každú stredu o 17:00 h
• modlitebné spoločenstvo – každý štvrtok o 17:00 h
• biblická hodina – každý štvrtok o 18:00 h
• mládež – každý piatok o 18:00 h
• detská besiedka – každú nedeľu počas Služieb Božích

dzoval kresťanov vo viere a v zboroch 
usporiadal cirkevnú organizáciu. lis-
ty apoštola Pavla sú výrazom jeho sta-
rostlivosti o cirkevné zbory, ktoré za-
ložil. V Novej zmluve je zachovaných 
jeho trinásť listov. O liste Židom sa 
usudzuje, že ho Pavol nepísal.

Hlavnou témou Pavlových listov je 

Ježiš Kristus. Význam Starého zákona 
hodnotí s uznaním a úctou, ale hneď 
na to poukazuje, že bol len tieňom 
Nového zákona. Vysvetľuje, že Sta-
rý zákon bol len vychovávateľom ku 
Kristovi. Základom tohto hodnotenia 
je tajomstvo kríža. ■



Jolana Janičkárová a Soňa Slahová
Pokračovanie z minulého čísla.

Svetoznámou sa však Kovačica stala 
svojím insitným umením. Ako sedlia-
ci a bez odborného vzdelania vošli Ko-
vačičania v 50-tych rokoch minulého 
storočia do svetových dejín výtvarné-
ho umenia. dnes je Kovačica svetovou 
metropolou insity, má 4 galérie a kvô-
li jej obrazom navštívili Kovačicu vzác-
ni hostia z rôznych krajín sveta, napr. 
francúzsky prezident Francois Mitte-
rand, španielsky kráľ Juan Carlos, the 
rolling Stones, futbalista Pelé, kozmo-
nauti z posádky Apollo, herci Franco 
Nero, Alain delon, ursula Andrews a 
insitní umelci z indonézie, Cypru, Ko-
lumbie, Kuby. uruguaja, Venezuely, a 
tunisu. Plní očakávania sme prekro-
čili prah najznámejšej z nich - Galé-
rie insitného umenia a naša sprievod-
kyňa galériou nás hneď zaskočila ozná-
mením: Pretože ste zo Slovenska, ne-
platíte vstupné. Fíha! také gesto? Sa-
mozrejme, že sme si vstupné pocti-
vo zaplatili, veď sme ho už vopred od 
všetkých účastníkov vybrali, ale to ges-
to v nás rezonovalo po celý čas a dlho 
sme ho v skupinkách rozoberali. Keď-
že si Slovák, brat, podelím sa s tebou o 
to najvzácnejšie, čo mám, len tak, bez 
platenia, lebo ťa mám rád a som šťast-
ný, že si tu, že si na mňa nezabudol, že 
máš záujem vedieť a vidieť, ako žijem. 
V duchu som si položila otázku, či by 
sa aj dolnozemskí Slováci dožili takého 
gesta, keby ako organizovaná skupina 
vstúpili do niektorého múzea, kaštieľa, 

hradu či skanzenu na Slovensku?
Vstúpili sme do prvej miestnosti, v 

ktorej dominuje obraz o veľkosti 5x4 
m. Predstavuje sťahovanie Slovákov 
zo starej vlasti, čo znázorňujú ľudia na 
veľkých vozoch, tiahnuci popod Brati-
slavský hrad, trenčiansky hrad i popod 
tatry, príchod na dolnú zem a prácu 
ľudí na dolnej zemi. Pri rôznej ľudskej 
činnosti je na obraze zakomponova-
ných 200 postáv. V niekoľkých miest-
nostiach galérie nás kovačickí malia-
ri svojou obdivuhodnou predstavivos-
ťou vtiahli do minulosti svojich sta-
rých otcov. Sú tu obrazy najznámej-
ších kovačických maliarov ako je Mar-
tin Jonáš a Zuzana Chalupová, kto-
rých diela obišli celý svet, ale aj obrazy 
Jána Kňazovica, Michala Bíreša, Mar-
tina Palušku, Jána Sokola, Jána Veňar-
ského, Jána Strakúšeka a Alžbety Čiží-
kovej, evy Husárikovej a ďalších. V ga-
lérii je zvykom, že niektorý z umelcov 
si nájde čas a sám podá výklad k svo-
jim obrazom. Aj my sme boli poctení 
osobnou účasťou maliarky evy Husá-
rikovej, ktorá skromne, ale oduševne-
ne a s láskou opisovala svoje modrooké 
krásavice s červenými líčkami, vypará-
dené a so spevníkmi v rukách na ces-
te do kostola. Kostol nechýba na žiad-
nom obraze u žiadneho z kovačických 
umelcov. Je prirodzenou súčasťou ich 
života. druhou najvýznamnejšou galé-
riou v Kovačici je Galéria Babka, ktorá 
vznikla s cieľom pomáhať mladej gene-
rácii kovačických umelcov. Za 17 rokov 
svojej existencie pripravila mnohé vý-
stavy obrazov v Španielsku, Portugal-

ZA SlOVáKMi NA dOlNÚ ZeM (dOKONČeNie)



sku, Nemecku, Japonsku, uSA, Ang-
licku, rakúsku, Švajčiarsku i Francúz-
sku. Aby sme si odniesli kus kovačické-
ho umenia aj na Slovensko, majiteľka 
galérie a insitná umelkyňa pani Klára 
Babková nám ponúkla maličké repro-
dukcie slávnych kovačických umelcov. 
Keď sme pred ňou vyjadrovali neskrý-
vaný obdiv talentu a charakteru dolno-
zemských ľudí, zdvihla hlavu od svoj-
ho pracovného stola a spýtala sa:“ áno? 
Naozaj nás obdivujete? A my zase na-
opak takéto oči upierame na Sloven-
sko.“ A prstami pri očiach naznačila 
túžobný pohľad. Nuž, túžia aj prichá-
dzajú na Slovensko, najmä tí mladší. 
A starší sa aspoň potešia z prítomnosti 
Slovákov. len či by sme nemohli prísť 
častejšie? Veď Vojvodina je nám bližšie 
než Split či dubrovník.

V Kovačici sme mali naplánovanú 
ešte jednu zaujímavú návštevu – man-
želov Nemčekovcov. Pán Nemček je vý-
robca huslí a pani Nemčeková je insitná 
umelkyňa. Skôr ako sme sa k nim do-
stali, museli sme absolvovať ešte náv-
števu Spolku žien, ktoré sa dozvedeli 
o našej návšteve v Kovačici a okamžite 
prišli k našej skupine, aby nás pozvali. 
Namietali sme síce, že nás čas súri, ale 
jedna členka Spolku nás vytrvale čaka-
la pri dverách galérií a jej vytrvalosť nás 
dojala a poslušne sme ju nasledovali do 
kráľovstva kovačických žien. Kráľov-
stva výšiviek, čipiek, čepčekov, kožúš-
kov, obrusov, prestieraní, šatiek, ruční-
kov, vankúšov a ďalších precíznych vý-
robkov ženských rúk, na ktorých mož-
no oči nechať. Vnútri nás čakali ďal-
šie ženy, ktoré nám povedali pár slov o 
svojom Spolku. Spolok žien bol prvým 
spolkom v Kovačici a vznikol už v roku 

1920. Jeho cieľom je zachovávať ľudo-
vé tradície. Všetko, čo sme tam videli, 
vyrobili členky Spolku dobrovoľne a s 
láskou. Ponúkli nám na predaj aj kni-
žočku receptov starodávnych múčni-
kov pod názvom Banátske zlato. Spon-
tánne sme obdivnými slovami oceňo-
vali umeleckú prácu kovačických žien 
a ich oči žiarili šťastím nad uznaním 
krajaniek zo Slovenska. Neľutovali sme 
veru, že sme prijali ich pozvanie, aj keď 
sme manželov Nemčekovcov nechali 
na seba čakať dlhšiu dobu. Slovenský-
mi piesňami za sprievodu našich har-
monikárov sme sa rozlúčili s natešený-
mi kovačickými ženami.

Pán Nemček nás privítal na krásne 
upravenom dvore plnom ozdobných 
kríkov a kvetín a začal nás zasväcovať 
do tajov výroby huslí. Predstavil nám 
rôzne druhy javorového dreva a jem-
ným poklopkávaním na jednotlivé mo-
dely nás upozorňoval na kvalitu dre-
va. Jeho husle kupujú špičkoví huslisti 
sveta. Úspechom pána Nemčeka nie sú 
len desiatky huslí, ale aj takmer stovka 
výrobcov huslí, ktorých vyškolil u nás 
vo Zvolene. Okrem majstrových huslí 
sme obdivovali aj obrazy pani Nemče-
kovej, ktoré ozdobovali ich spoločnú 
pracovňu a napokon aj talent a skrom-
nosť, ktoré sa snúbili v každom jednom 
dolnozemskom umelcovi.   

Plní dojmov z umeleckej Kovačice 
sme sa večer vrátili do Báčskeho Petrov-
ca, kde už prebiehala vernisáž výstavy 
olejomalieb maliarky Zuzky Medveďo-
vej pri príležitosti 20. výročia založe-
nia Galérie Zuzky Medveďovej. Niekto-
rí z nás sa už rovno z autobusu pobe-
rali do Slovenského vojvodinského di-
vadla, kde sa o chvíľu začalo otvorenie 



Slovenských národných slávností hu-
dobno-poetickým pásmom: Videl som 
život v čistej košeli s výšivkou piesne. 
Medzi oficiálnymi hosťami zo Sloven-
ska bol podpredseda slovenskej vlády 
dr. dušan Čaplovič, predseda Matice 
slovenskej ing. Jozef Markuš a sloven-
ský veľvyslanec v Srbsku igor Furdík. 
Čo nás najviac upútalo na tomto otvo-
rení, ale aj pri ostatných stretnutiach 
s jednoduchými ľuďmi, bola ich mäk-
ká, ľubozvučná stredoslovenská slo-
venčina, miestami archaická, ale veľ-
mi pôvabná, takže aj prípadná grama-
tická chyba z ich úst vyznela milo. Báč-
sky Petrovec je intelektuálnym, kultúr-
nym a umeleckým strediskom Slová-
kov vo Vojvodine. Sídli tu Matica slo-
venská, Slovenské vojvodinské diva-
dlo, Slovenské národné múzeum i slo-
venské Gymnázium Jána Kollára. Slo-
venské národné slávnosti, ktoré sa tu 
každoročne začiatkom augusta konajú 
už od roku 1919, svojím významom už 
dávno prekročili hranice Srbska a sta-
li sa jedným z najdôležitejších spolo-
čensko-kultúrnych podujatí, ktoré or-
ganizujú slovenské komunity vo sve-
te. Stretávajú sa na nich folklórne sú-
bory z celého Srbska i okolitých krajín, 
ktoré pestujú tradície Slovákov. V ten 
večer po otvorení slávností sa na ihris-
kách Základnej školy v Petrovci pred-
stavil slovenský folklórny súbor liptov 
z ružomberka. ich koncertom sa ve-
černý program ešte neskončil. Folklór 
vystriedala moderná hudba, ktorá sa 
ozývala z viacerých miest Petrovca do 
ranných hodín. 

Nasledujúci deň sme zostali v Pet-
rovci a každý mohol sledovať aktivity, 
ku ktorým mal blízko. A veru sme tak 

aj urobili. Matičiari vkĺzli potichuč-
ky do Slovenského vojvodinského di-
vadla, kde sa konalo slávnostné zasad-
nutie členov Matice slovenskej, iní sa 
išli pozrieť na súťaž v basketbale. O 10 
hod. sme sa však všetci stretli na ulici, 
kde sa začínal tradičný jarmok. desiat-
ky stánkov postupne odhaľovali svoje 
tajomstvá: košíky, keramické predme-
ty, výšivky, klobúky, kožuchy, píšťaly, 
tričká, knihy. Nechýbali samozrejme 
ani stánky so známou pikantnou pet-
rovskou klobásou, či „pljeskavicami“ a 
stánky s kvalitným vínom.

Jarmočnú atmosféru sme zanechali 
na pár hodín a autobusom sme si od-
skočili do neďalekej Pivnice, ďalšej slo-
venskej evanjelickej obce. O Pivnici 
sme sa dozvedeli, že v roku 1903 mal v 
tamojšom evanjelickom chráme sobáš 
igor Štefánik, ktorý bol kazateľom v 
Báčskej Palanke. Na jeho svadbe sa zú-
častnil aj jeho slávny brat Milan rasti-
slav Štefánik. Milana svadba veľmi ne-
nadchla a bavil sa po svojom. S popred-
ným vojvodinským obchodníkom emi-
lom Geisingerom viedol ohnivú deba-
tu o budúcnosti Slovanstva a všetkým 
svadobčanom venoval prednášku o 
hvezdárstve. Naším cieľom v Pivnici 
bola prehliadka evanjelickému chrámu 
a diakonický dom, ktorý pre Pivniča-
nov kúpil ich rodák Ján Beláni, úspeš-
ný stavebný podnikateľ, žijúci v Mel-
bourne v Austrálii. dom slúži nielen na 
charitatívnu činnosť, ale aj pre potreby 
ženského spolku, ktorý je rovnako ak-
tívny ako Spolok žien v Kovačici. Vďač-
ní Pivničania umiestnili na čelnú ste-
nu domu pamätnú tabuľu Jánovi Belá-
nimu a jeho manželke Anne. Janko Be-
láni si pamätnú tabuľu zaslúži nielen 



pre tento dar Pivničanom. On je známy 
svojou charitatívnou činnosťou v Aus-
trálii aj v Afrike, kde finančne podpo-
ruje mladých evanjelických teológov. 
Aj my všetci sme mali byť za čo vďač-
ní Jankovi Belánimu. Každý z nás, kto 
pred dvoma rokmi navštívil dolnozem-
ských Slovákov v Melbourne, si veľ-
mi dobre pamätá veľkolepé privítanie 
na ranči Janka Belániho. A veľmi dob-
re sme si zapamätali aj jeho obľúbené 
nábožné i ľudové piesne a všetky sme 
ich postupne zaspievali na priedomí 
diakonického domu. Ani pivnické ženy 
nezapreli v sebe príslovečnú slovenskú 
pohostinnosť a pripravili pre nás v di-
akonickom dome malé občerstvenie a 
informácie o ich aktivitách. Pri chrá-
me Božom nás zase privítal pán Mer-
ník, ktorý je synovcom Jána Merníka, 
pokladníka cirkevného zboru v laver-
tone. Voviedol nás do chrámu, ktorý si 
Pivničania postavili v roku 1826. Pri od-
chode z Pivnice sme sa ešte zastavili pri 
rodnom dome Janka Belániho, kde sme 
sa odfotografovali a ešte raz zaspieva-
li jeho obľúbené piesne Po nábreží ko-
ník beží a Slovensko moje. Náš spev vy-
lákal z vedľajšieho domu staršiu suse-
du a jej rodinu. Keď sme jej povedali, 
kto sme a prečo vzdávame poctu Janko-
vi Belánimu, vyhŕkli jej slzy z očú a do-
jatá nám kývala, kým sme jej nezmiz-
li z dohľadu.

Vrátili sme sa do Petrovca pomerne 
skoro, takže záujemcovia sa mohli zú-
častniť na stretnutí učiteľov z celej Voj-
vodiny a na prezentácii kníh ženských 
autoriek. Večer sme sa všetci stretli na 
galakoncerte vojvodinských folklór-
nych súborov s názvom Z čistého pra-
meňa. Predstavili sa súbory zo Srbska, 

Maďarska i rumunska.
Svitlo krásne nedeľné ráno a my sme 

sa ponáhľali na slávnostné služby Bo-
žie do neďalekej dediny Kysáč, kde 
mal kázňou poslúžiť biskup evanjelic-
kej cirkvi v Srbsku, Samuel Vrbovský. 
Pán biskup i kysáčski cirkevníci vedeli 
o našej návšteve a posadili nás do pred-
ných lavíc. Na službách Božích sa zú-
častnil aj podpredseda slovenskej vlá-
dy dušan Čaplovič a náš veľvyslanec v 
Srbsku igor Furdík. liturgoval domáci 
pán farár Marčok. Po službách Božích 
nás domáci pozvali spolu s oficiálnymi 
hosťami do zborovej miestnosti k pre-
stretým stolom. Spolu s inými hosťami 
sme sa aj my prihovorili k našim dol-
nozemským bratom a sestrám. Odo-
vzdali sme im pozdrav od ich krajanov 
z ďalekej Austrálie i od cirkevných zbo-
rov z celého Slovenska. Vyjadrili sme 
im úprimný obdiv nad ich pevnou vie-
rou, vernosťou všetkému slovenskému, 
nad ich talentom, skromnosťou, srdeč-
nosťou a pohostinnosťou. Vyznali sme, 
že sú pre nás duševným osviežením a 
vzpruhou a že sa o svoje mocné doj-
my z návštevy Vojvodiny budeme de-
liť s našimi blízkymi i priateľmi na rod-
nom Slovensku. O chvíľu sa rozprúdi-
la srdečná debata medzi nami a Kysá-
čanmi. V najlepšom sme však museli 
prerušiť svoje rozhovory, lebo nás čakal 
obed v príjemnej horskej reštaurácii a 
po ňom sme sľúbili účasť aj na nešpor-
ných službách Božích v dedine Hloža-
ny. Hložiansky pán farár Jaroslav Kop-
čok a jeho cirkevníci nás privítali pred 
chrámom a spoločne sme vošli dnu. 
O chvíľu sa chrámom niesol mohut-
ný spev a všetci sme dojatí cítili spolu-
patričnosť a potrebu jeden druhého. Po 



nešporoch sme aj tu dostali od pána fa-
rára výklad o histórii osídľovania Hlo-
žian. Vonku nás čakalo malé občer-
stvenie, srdečné rozhovory s cirkevník-
mi a fotografovanie so ženičkami v kro-
joch. Ako v ostatných dedinách, aj tu 
sme odovzdali pre cirkevný zbor spo-
ločný dar a rozlúčili sme sa so slovami 
vďaky za všetko, čo sme tu videli a pri-
jali, za duševné posilnenie. 

Ťažko sa nám aj s nimi lúčilo, ale čas 
bol neúprosný. Po celú dobu nášho po-
bytu sme pre srdečnosť ľudí zápasili s 
časom a dodržiavaním termínov do-
hodnutých stretnutí. V ten nedeľný ve-
čer nás čakalo záverečné posedenie s 
našimi petrovskými priateľmi a preto 
sme už len na chvíľku odskočili do po-
slednej dediny Kulpín, kde sme si na-
rýchlo prehliadli Poľnohospodárske 
múzeum, umiestnené v časti kulpín-
skeho kaštieľa. Kaštieľ v Kulpíne patril 
rodine dundjerských. Je najzachova-
lejší v celej Vojvodine a spolu s krásnym 
parkom patrí aj k najromantickejším 
miestam, preto ho využívajú aj filmá-
ri na nakrúcanie romantických scén. 
Kým sme my absolvovali návštevy, pra-
covníčky pani Štrbovej v Ahojke me-
dzitým pripravili na stoly pohostenie z 
dobrôt, ktoré sme doniesli so sebou zo 
Slovenska. V posledný večer sme chce-
li byť hostiteľmi, aby sme tak poďako-
vali za všetku pomoc pri uskutočnení 
tohto zájazdu. Pozvali sme si pána bis-
kupa Vrbovského, pani Fejdiovú, ktorá 
nám vnukla myšlienku navštíviť Vojvo-
dinu, manželov Hlaváčovcov, ktorí pri-
pravili náš zájazd po obsahovej strán-
ke a zabezpečili nám všetky stretnutia, 
pani Štrbovú, riaditeľku turistickej or-
ganizá-cie, ktorá nám zariadila ubyto-

vanie a stravu a napokon aj rodiny, kto-
ré nám poskytli ubytovanie počas tých 
piatich dní. Prekvapením večera okrem 
pohostenia a darčekov, ktorými sme sa 
s našimi petrovskými priateľmi záro-
veň lúčili, bolo vystúpenie Juraja Sú-
diho a jeho dvoch detí zo Selenče. Ju-
raj Súdi je profesorom hudby a vyuču-
je hru na klavíri a solfeggio. Je zboro-
vým kantorom v Selenči a zároveň sy-
nodálnym kantorom. Vedie niekoľko 
detských i mládežníckych speváckych 
súborov a s najznámejším z nich, ko-
morným súborom Zvony navštívil Srb-
sko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulhar-
sko a precestoval takmer celé Sloven-
sko. Zhudobnil Kraskovu báseň Otco-
va roľa, s ktorou sa predstavil aj náš-
mu prezidentovi keď bol na návšteve 
Petrovca a Kovačice. S typickou vojvo-
dinskou skromnosťou, ale s obrovským 
talentom nám Súdiovci predviedli to 
najkrajšie zo svojho repertoára. Nielen 
Otcova roľa, ale aj ďalšie piesne, v kto-
rých autor vyznáva svoju lásku k Vojvo-
dine a k Slovensku, nás chytali za srd-
ce a pri slovách: Slovensko drahé, neza-
búdaj na nás, sme jedna rodina, sme sa 
už neubránili slzám. Ťažko opísať doja-
tie, ktoré vládlo v miestnosti po ich vy-
stúpení. Vykúpili sme všetky Cd-čka, 
ktoré so sebou priniesol a ubezpečili 
sme ich, že sa nedá na nich zabudnúť 
po všetkých tých krásnych chvíľach, 
ktoré sme s nimi vo Vojvodine prežili.

S ťažkým srdcom sme v pondelok 
ráno nastupovali s batožinou do auto-
busu a s ťažkým srdcom sme sa lúčili s 
našimi priateľmi a hostiteľmi, ale s pre-
svedčením, že je to len naša prvá náv-
števa. Poslednou zastávkou na ceste 
domov bol Nový Sad – prehliadka his-



torického centra Nového Sadu a Petro-
varadínskej pevnosti. Naša sympatická 
sprievodkyňa, pani profesorka Jaruš-
ka Ferková mala históriu svojho mesta 
v malíčku. Najúchvatnejší bol výstup 
na Petrovaradínsku pevnosť, ktorá ne-
bola nikdy turkami dobytá. Z nej ako 
na dlani mali sme pred sebou mohutný 
dunaj, všetky jeho mosty a mesto, roz-
prestierajúce po oboch brehoch du-
naja. Skončila sa však aj posledná pre-
hliadka a rozlúčili sme sa s našou mi-
lou sprievodkyňou a manželmi Hlavá-
čovcami, ktorí nás sprevádzali do po-
slednej chvíle. Aj keď sme už ako tak 
spoznali povahu vojvodinských Slová-

kov, predsa nás ešte naposledy zaskoči-
la naša sprievodkyňa Jaruška, keď od-
mietla vziať od nás zaslúžené peniaze 
za svoj výklad slovami: Peniaze od mo-
jich milých Slovákov? to teda nie. Na-
šťastie sme mali v zásobe ešte jeden 
vzácny dar a tým sme sa jej poďakovali.

Boli sme premožení dojmami, dob-
rotou a nezištnosťou našich dolných 
Slovákov a z vďaky za to všetko sme sa 
v autobuse stíšili a vrúcne sa poďako-
vali Pánu Bohu za to, že nás sem pri-
viedol a držal ochrannú ruku nad nami 
počas celej našej cesty. ■

noveMBer

1. Ne.  09.00 - Poprad, 21. nedeľa po Svätej trojici,  
       Pamiatka zosnulých

    10.30 - Stráže, 21. nedeľa po Svätej trojici,
       Pamiatka zosnulých
5. Št.  18.30 - Poprad, biblická hodina
8. Ne.  09.00 - Poprad, 22. nedeľa po Svätej trojici
    10.00 - Sviatosť Večere Pánovej
12. Št.  18.00 - Poprad, biblická hodina
15. Ne.  09.00 - Poprad, 23. nedeľa po Sv. trojici
19. Št.  18.00 - Poprad, biblická hodina
22. Ne.  09.00 - Poprad, 24. ned. po Sv. trojici, 

       nedeľa večnosti, záver cirk. roka
25. St.  15.00 - dd Komenského ul., biblická hodina
26. Št.  15.00 - dd Xenón, biblická hodina
    18.00 - Poprad, biblická hodina
29. Ne.  09.00 - Poprad, 1. adventná nedeľa,  

       začiatok nového cirkevného roka
    10.30 - Spišská Sobota, 1. adventná nedeľa, 

       sviatosť Večere Pánovej

rOZPiS SluŽieB BOŽíCH A ĎAlŠíCH CirKeVNO-ZBOrOVýCH AKtiVít



november je na predchádzajúcej strane

deCeMBer

3. Št.  18.00 - Poprad, večerné služby Božie
6. Ne.  09.00 - Poprad, 2. adventná nedeľa
    10.30 - Stráže, 2. adventná nedeľa, Sviatosť Večere Pánovej
10. Št.  18.00 - Poprad, večerné služby Božie
13. Ne.  09.00 - Poprad, 3. adventná nedeľa
    10.00 - Sviatosť Večere Pánovej
17. Št.  18.00 - Poprad, večerné služby Božie
20. Ne.  09.00 - Poprad, 4. adventná nedeľa
    10.00 - Sviatosť Večere Pánovej
23. St.  09.30 - dd na Komenského ul., Sviatosť Večere Pánovej
    10.30 -  dd Xenón, Sviatosť Večere Pánovej
24. Št.  15.30 - Spišská Sobota, štedrovečerné služby Božie 
    17.00 - Poprad, štedrovečerné služby Božie
25. Pi.  09.00 - Poprad, 1. slávnosť vianočná
    10.30 - Stráže, 1. slávnosť vianočná
26. So.  09.00 - Poprad, 2. slávnosť vianočná
    10.00 - Sviatosť Večere Pánovej v rámci služieb Božích
27. Ne.  09.00 - Poprad, nedeľa po Vianociach
31. Št.  16.30 - Spišská Sobota, silvestrovské služby Božie
    18.00 - Poprad, silvestrovské služby Božie

JAnuár
1. Pi.  09.00 - Poprad, novoročné služby Božie
    10.30 - Stráže, novoročné služby Božie
3. Ne.  09.00 - Poprad, nedeľa po Novom roku
6. St.  09.00 - Poprad, zjavenie krista Pána mudrcom
10. Ne.  09.00 - Poprad, 1. nedeľa po Zjavení

rOZPiS SluŽieB BOŽíCH A ĎAlŠíCH CirKeVNO-ZBOrOVýCH AKtiVít


