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deň matiek
Pán Boh nám dal v našich matkách veľký dar. Môžeme bez preháňania
povedať, že mama je Božím zástupcom na zemi. Boh sa skláňa k nám v podobe mamy a dáva nám pocítiť svoju lásku. Cez lásku, starostlivosť a oporu
mamy poznávame, aký je Boh.
Milé naše mamičky, ďakujeme Vám za to, že ste nás naučili milovať a odpúšťať. Vyslovovať prvé slová. Robiť prvé kroky. Modliť sa detské modlitbičky. Váš život je pre nás vzorom, ako rozdávať okolo seba lásku a žiť pre
iných. I keď slová nedokážu vyjadriť hĺbku našej vďaky, predsa sa o to pokúšame.
Ďakujeme Vám za lásku, ktorú ste nám v drobných činoch rozdali,
za každý úsmev a láskavý pohľad plný pochopenia, za každé slovo povzbudenia a nádeje, za všetky prebdené noci a úprimné modlitby. Nech vás Pán
Boh sprevádza svojím požehnaním každý deň vášho života.
Dr. Libor Bednár, zborový farár
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Viac ako matka
Cestou svetla č. 5/2003
Vo všetkých národoch a jazykoch
básnici a speváci ospevujú materinskú
lásku. Takmer všetci tvrdia, že prejav
materinskej lásky je ten najvrúcnejší –
najhlbší prejav akého je človek schopný. U proroka Izaiáša 49:15 je však slovo, ktoré nás uvádza do celkom iného sveta, než to naše ľudské úsudky
tvrdia. Je tam reč o tom, že aj matka
môže zlyhať, môže na svoje dieťa zabudnúť.
Príkladom materinskej lásky je táto
udalosť. Vo vysokom pohorí v Škótsku
silný orol uchytil malinké dieťa, ktoré matka pri hrabaní sena bola uložila do hojdačky. Orol sa vzniesol z výšav a než sa matka spamätala, uchopil dieťatko a silným rozmachom krídel vyniesol ho vysoko do hniezda
na strmých skalách – mal tam mladé. Hniezdo bolo vidno hore na skaliskách. Mladý, smelý horár sa podujal na nebezpečnú cestu, ale vprostred
cesty sa mu v hlave zatočí, vrátil sa
späť. Skúšal to aj jeho zdatný pomocník, pošmykol sa a spadol – k hniezdu
sa nedostal. Vtom prizerajúci sa ľudia
naraz takmer zmeraveli. Po ostrých
skaliskách vystupuje žena. Už je pri
hniezde. Uchytí dieťa, zakrúti ho do
zástery a pomaly, bez úrazu zíde dolu
medzi jasajúcich ľudí. Bola to matka
dieťaťa. Taká je materinská láska.
Mohli by sme uviesť mnoho príkladov zo života, ktoré by potvrdili sku2

točnosť, že materinská láska je veľká
a často dokáže neuveriteľné veci. Boli
matky, ktoré aj život položili za svoje
deti – často za nezdarného syna a za
zablúdenú dcéru. Takúto – i keď veľkú – lásku považujeme za prirodzenú
– tie matky milovali s v o j e deti, obetovali za nie cudzie, ale za v l a s t n é
deti ...
Vieme však o jednom Mužovi bolesti, ktorý tak miloval svet, nás
všetkých, bedárov a tulákov, nezdarných synov a dcéry, že dal svoj život za
nás. Je to Pán Ježiš, ktorý sa dal pribiť
na kríž za tých, ktorí sa mu posmievali, ktorí ho na ten kríž pribili. Dal svoj
život, aby nás zachránil pred večným
zatratením a vrátil nás späť k Otcovi,
od ktorého sme sa svojimi hriechmi
vzdialili – utekali sme od Neho. V tom
teda je tá najväčšia láska, že On, nevinný Boží Syn, dal svoj život za v š e t
k ý ch, ktorí v Neho uveria!
V modlitbách nezabúdajme ďakovať nášmu Vykupiteľovi za Jeho nesmiernu lásku k nám, ale aj svojim
drahým matkám, ktoré nás vychovali či vychovávajú, za ich lásku!

Premieňajú svet a otvárajú nebo
Z internetu vybrala
Zuzana Valeková
Pre dieťa nikto na svete nie je krajší, než jeho vlastná milujúca matka. Malé deti nevnímajú svoje matky
podľa kritérií najnovšej módy, vkusných klenotov, účesu alebo dokonale
upravených nechtov. Ich malý mozoček si nevšíma veci, ktoré pútajú pozornosť a očakávania dospelých ohľadom krásy. Takže sú lepšími znalcami
toho, čo robí ženu skutočne krásnou.
Kde nachádzajú deti krásu? V
očiach, ktoré žiaria hrdosťou nad ich
úspechmi, na perách, ktoré povzbu-

dzujú a usmerňujú, v bozkoch, ktoré uľahčujú zranenia, v utišujúcom
hlase, ktorý ich uspáva po zlom sne,
v láske, ktorá všetko objíma v jej nežnom náručí. Odkiaľ pochádza taká
krása? Materstvo prináša sebaobetovanie, obetovanie vedie ku skromnosti, skromnosť priťahuje milosť a s milosťou prichádza skutočná krása.
Matka stelesňuje život, lásku a
ušľachtilosť, keď sa dáva svojim deťom. Je tak odrazom Božej lásky k
jeho deťom. Láska matiek premieňa svet, ich modlitby a slzy otvárajú
nebo.

Udalosti v CZ
Zuzana Hybenová
Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov
V nedeľu 23. januára sa v rímskokatolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade konali ekumenické služby Božie pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Na nich
sa zúčastnili vrcholní predstavitelia
všetkých cirkví na Slovensku. Zúčastnili sa aj členovia nášho CZ aj cirkevno-zborový spevokol. Účinkoval samostatne aj spolu s rímsko-katolíckym spevokolom ako spojené spevokoly.

Tému služieb Božích: Neustále sa
venovali učeniu apoštolov, bratskému
spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám (Sk 2:42) ponúkli cirkvi z Jeruzalema ako výzvu kresťanom, aby sa
zastavili a zamysleli nad svojim vzťahom k materskej cirkvi v Jeruzaleme a
obnovili si tak pohľad na vlastnú situáciu. Prvé spoločenstvo v Jeruzaleme
je aj predobrazom nebeského Jeruzalema, kde sa všetci ľudia zídu okolo
Baránkovho trónu, aby večne chválili
Boha a klaňali sa Mu. Kresťania v Jeruzaleme pozývajú ekumenické zhromaždenia, aby sa v roku 2011 zamysleli nad dôležitosťou našej oddanos3

ti učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. To sú prvky, ktoré nás zjednocujú – hoci sme mnohí – v jedno Kristovo telo.
Počas služieb Božích odzneli mnohé modlitby za zmierenie a pokoj a
tiež prosby za kresťanskú jednotu.
Pod vedením Ducha Svätého mali by
sme budovať jednotu kresťanských
cirkví vzájomnou úctou, rešpektom,
porozumením a láskou. Prosme Trojjediného Pána Boha, aby sa tak dialo
aj v roku 2011. Prenos služieb Božích
vysielala aj Slovenská televízia.
Veriť znamená konať
Misijná konferencia priateľov Misie na Níle sa konala l9. marca v Liptovskom Mikuláši. Božie slovo, ktoré zaznelo na úvod zo Sk 1:6-8 vyzýva apoštolov, ale aj nás všetkých, aby
sme boli svedkami o Pánovi Ježišovi až do posledných končín zeme. Byť
svedkom je výsada dávať svedectvo
pravde, ale aj zodpovednosť byť verní,
v modlitebných zápasoch prosiť, konať zhotovovaním potrebných vecí a
aj finančne podporovať misijnú prácu, čiže veriť znamená konať.
O potrebe misijnej práce a pomoci
v krajinách severovýchodnej Afriky, v
ktorých pôsobí MN, informovali pracovníci z Guetli vo Švajčiarsku, ale aj
priamo pôsobiaci v jednotlivých krajinách a to: v Egypte, Sudáne, Eritrei,
Tanzánii, Etiópii a Kongu. Sú vďač4

ní Pánu Bohu, že ich snahu žehná, a
aj keď s ťažkosťami, práca sa im darí.
Teší ich i nás, že popri raste vzdelanosti negramotných obyvateľov sa
darí vyučovať aj odborné práce (obrábanie kovov, dreva, krajčírstvo, obrábanie pôdy, zhotovovanie rôznych
predmetov) a tak si zarobiť na živobytie. Okrem toho zabezpečovať zdravotnú starostlivosť, ale hlavne, že pri
tom všetkom poznávajú Božiu lásku
zjavenú v Ježišovi Kristovi.
Požehnaná Kvetná nedeľa
Služby Božie na Kvetnú nedeľu v
popradskom chráme boli požehnaním pre všetkých prítomných. Sestra
dozorkyňa Janka Hesová privítala viacerých vzácnych hostí a to generálneho biskupa Miloša Klátika a tiež obyvateľov Strediska Evanjelickej diakonie Dom na pol ceste z Veľkého Slavkova, spolu s riaditeľom bratom Stanislavom Gurkom.
Pašiové biblické deje Kvetnej nedele sprítomnili zradu a zapretie Pána
Ježiša tými najbližšími, výsluch a odsúdenie na smrť vtedajšími vladármi v
Jeruzaleme. Za základ kázne brat generálny biskup vybral text (Mat 16:2l24), kde Ježiš učeníkom predpovedá svoje utrpenie. Oni to vtedy ešte
nechápali a najmä učeník Peter nepochopil, že naše hriechy znamenajú smrť a večné zatratenie. Satan využil tento moment, a rovnako sa mu
to často darí aj pri nás. Preto Ježiš ho-

vorí učeníkom, aj nám dnes: Kto chce
prísť za mnou nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma! Z toho pre nás vyplývajú dve
hlavné podmienky: zaprieť seba samého, čo znamená vzdať sa spôsobu
života, ktorý je ľahší, na úkor iných
svojich blížnych a vziať svoj kríž na
seba s trpezlivosťou a v tichosti. Ježiš
nám k tomu dá novú silu, vytrvalosť a
novú nádej. Nech nám aj na ceste kríža žehná Trojjediný Boh, aby sme dokázali odolávať pokúšaniam toho zlého.
Po kázni slova Božieho riaditeľ
Domu na pol ceste, brat Stanislav
Gurka, informoval o tom, že do strediska prichádzajú mladí muži, ktorí
po odchode z detského domova nemajú kam ísť. Snažia sa ich vychovávať, získať pracovné návyky a po-

znávať Pána Ježiša. Prítomná skupina
mladých obyvateľov radostne spievala: „Nikto nie je ako Ty (Pán Ježiš)... a
preto prišli sme Ťa vzývať...“ Jeden z
nich, Vlado, v osobnom svedectve vyznal ako sa do Veľkého Slavkova dostal, ako tam poznal kto je Boh, čo pre
neho koná, pretože jeho – i každého
z nás – miluje. Splnila sa mu aj túžba pracovať s ľuďmi a ďakoval Pánu
Bohu, že mu to umožnil. Na záver sa
riaditeľ strediska poďakoval členom
nášho cirkevného zboru za podporu
modlitebnú i finančnú a prosil o ňu
i naďalej.
Ofera z Kvetnej nedele (vo výške
750 €) bola venovaná Domu na pol
ceste vo Veľkom Slavkove. Nech Pán
žehná túto prácu a pridáva tých, ktorí
Ho prijmú za svojho Spasiteľa.

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV
Pastiersky list Zboru biskupov ECAV
ku Veľkej noci 2011
Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi
Kristovi! Doba v ktorej žijeme, je veľmi bohatá na reklamu. Tá neobchádza ani kresťanské sviatky. Pred Veľkou nocou sú obchody a obchodné
centrá plné veľkonočných sladkostí i
dekorácií. A cestovné kancelárie propagujú rôzne jarné ozdravovacie, turistické pobyty, navrhujú ľuďom, ako
by mohli stráviť pár dní voľna počas
veľkonočných sviatkov.

Ako veriaci vieme, že skutočnou
podstatou Veľkej noci je niečo úplne
iné – to, že Boží Syn Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy na Golgotskom
kríži a v tretí deň vstal z mŕtvych. Na
skutočnosti Ježišovho vzkriesenia stojí a padá celé kresťanstvo. Spomína to
aj apoštol Pavel v 1K 15: 17 – 19: „ale ak
Kristus nebol vzkriesený, daromná je
vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch, a vtedy zahynuli aj tí, čo umreli
v Kristovi. Ale ak jedine v tomto živote
máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí.“ Bez vzkriese5

nia niet vykúpenia. O skutočnosti Ježišovho vzkriesenia svedčí úplne jednoznačne celá Nová zmluva.
Aj my môžeme prísť v myšlienkach ku Kristovmu hrobu a hľadať Ho
ako Mária Magdaléna hľadala svojho
Pána. Aj nás – tak ako ju – vzkriesený
Ježiš volá po mene, aby sme pochopili,
čo sa vlastne vo veľkonočné ráno stalo.
Evanjelium nám umožňuje počuť
Ježišov hlas. A ten hovorí osobne ku
každému. Počujeme Božie slovo a vieme, že ide o nás a že sme oslovení naším menom, tak ako kedysi pri svojom krste svätom. Ten Vzkriesený dodnes prichádza a hovorí k nám. Väčšinou používa na to ľudské ústa, ktoré odovzdávajú v zhromaždeniach veriacich na službách Božích svedectvo apoštolov. Ale je to On, ktorý nám
dáva o sebe vedieť. On sám povedal:
„moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich
poznám a nasledujú ma. Ja im dávam
večný život a nezahynú naveky a nikto
mi ich nevytrhne z ruky.“ (J 10 : 27 –
28).
Naši predkovia evanjelici veľmi
dobre poznali tieto slová z Písma svätého. Nehanbili sa smelo priznať ku
vzkriesenému Ježišovi Kristovi a k
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Vedeli, kam patria, a vážili si
to. Boli veľmi radi, že môžu mať svoje
kostoly, školy aj iné inštitúcie.
Žijeme v krajine, kde je sloboda vierovyznania a každý sa môže bez strachu priznať k svojej viere v Trojjedi6

ného Pána Boha. V tomto roku máme
znovu túto možnosť. Pri sčítaní obyvateľstva, ktoré bude prebiehať od 13.
mája do 6. júna, sa každý evanjelik
môže priznať ku svojej cirkvi. Tým, že
sa prihlásime, dáme o sebe vedieť, že
na Slovensku sú aj evanjelici augsburského vierovyznania, ktorí sa za svoju vieru nehanbia a evanjelium Pána
Ježiša im nie je ľahostajné, ale je pre
nich prameňom viery a pravidlom života. Povzbudzujeme Vás k tomu,
bratia a sestry. Veď naša viera je víťazstvo, ktoré premáha všetky pochybnosti. Môžeme žiť v nádeji, že vzkriesený Kristus je s nami, pozná naše
meno a nikdy nás neopustí.
V tejto viere Vám všetkým prajeme požehnané prežitie veľkonočných
sviatkov 2011.
Miloš Klátik, generálny biskup; Milan Krivda, biskup ZD; Slavomír Sabol,
biskup VD

Konvent Tatranského seniorátu
Zuzana Valeková, presbyterka CZ a
presbyterka Tatranského seniorátu
Konvent Tatranského seniorátu
(TAS), ktorý zhodnotil život TAS v
roku 2010, sa konal 10. apríla v Slovenskej Vsi a zúčastnili sa ho aj zástupcovia nášho cirkevného zboru. Začiatok
bol v miestnom kostole, aby konvent
i konventuálov sprevádzala Božia milosť a múdrosť pri rozhodovaní, ale aj
požehnanie plánovaných aktivít TAS v
roku 2011.

Konvent schválil „Správu o živote
TAS ECAV za rok 2010“, hospodárenie TAS v r. 2010 a prijal a na rok 2011
schválil plán práce i návrh rozpočtu.
Ďalej schválil pracovnú náplň ordinovaného pracovníka pre diakonickú službu TAS a seniorátnu oferu pre
CZ Podolínec na opravu organa vo fílii Plavnica.
Vo voľbách bol zvolený batizovský
brat farár Ján Matis za konseniora TAS
a brat Pavol Povec z Gerlachova za zástupcu dozorcu TAS.

Egypt – ako ho možno nepoznáme
Z časopisu PRAMENE vybrala
Z. Hybenová
Vyhľadávanou dovolenkovou destináciou mnohých dovolenkárov zo
Slovenska je veľmi často Egypt. Cestujú tam, aby videli Egyptské pyramídy, navštevujú luxusné hotely a morské pláže, ktoré uspokoja aj náročných návštevníkov.
Iný obraz života v Egypte poznajú
pracovníci Misie na Níle (MN), ktorých služba v tejto krajine začala už
v roku 1900. Ako hlavné motto práce
zakladateľom MN slúžil verš: Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím
Duchom – hovorí Hospodin mocností. (Zach 4:6)
Egypt je zemou štyroch kultúr.
Obdobie faraónov. V rokoch 3100 –

650 pred Kristom prekvitala v Egypte jedna z najväčších kultúr sveta. Vyniesla na mimoriadnu úroveň písmo,
architektúru, poľnohospodárstvo a
politiku. Ale bola to aj kultúra pánov
a otrokov. Faraóni (králi) si nárokovali na postavenie bohov a považovali sa
za synov boha slnka Re.
Kresťanský Egypt. V 1. storočí priniesli do zeme putovní kazatelia revolučné duchovné bohatstvo. Hlásali
jedného Boha, ktorý dal svojho Syna,
namiesto požadovania ľudských obetí. To bolo diametrálne odlišné od
vládnucej kultúry. Mnohí ľudia našli v
tomto posolstve to, čo hľadali a stali sa
kresťanmi. Navzdory silnému prenasledovaniu rímskou veľmocou vznikla
Koptská cirkev, ku ktorej patrí dodnes
asi 10 % Egypťanov.
7

Islamský Egypt. V 7. storočí prenikli do údolia Nílu Arabi. Kresťanstvo
sa medzičasom stalo len povrchným,
živá viera sa scvrkla len na vonkajšiu
formu. Tak padla táto zem Islamu do
lona ako zrelé ovocie. Islam ovplyvňoval viac ako 100 rokov kultúru a politiku Egypta a dnes je tu určujúcim náboženstvom.
Globalizovaný Egypt. V roku 1954 za
Gamala Abdela Nassera sa stal Egypt
socialistickým štátom. Jeho nasledovník Anwar es-Sadat hľadal priblíženie
sa západu a demokratickú formu štátu. Od Sadatovej vraždy v roku 1981 sa
ďalší prezident Hosni Mubarak snažil udržať rovnováhu medzi rôznymi
záujmovými skupinami a zachovať v
krajine pokoj.
	Egypt „žije“ zo svojho hlavného mesta Káhiry, kde žije každý
štvrtý občan. V Káhire sa dá za peniaze zohnať takmer všetko. V Káhire sú aj kresťanské kostoly, ale nové

je zakázané stavať. Rozdiel oproti vidieku je obrovský. Nílska nemocnica leží 600 km južne od Káhiry v Nagade, kde žije, vrátane priľahlých dedín, 100 tisíc obyvateľov. Tam plní veľmi potrebnú úlohu v medicínskej starostlivosti, a to všade tam, kde vznikajú medzery v zdravotnej starostlivosti.
Personál nemocnice sa schádza ráno
pri raňajkách, odovzdávajú si informácie o pacientoch a majú tiež ranné
stíšenia, kde sa vykladá Božie slovo,
aby pochopili, že to čo robia je odovzdávanie Božej lásky. V Nílskej nemocnici každoročne nájdu pomoc tisíce ľudí. Pacienti sú ošetrení za malý
poplatok. Ten, kto nemá čím zaplatiť
je odkázaný na sociálnu pomoc.
Milé sestry a bratia, vo svojich modlitbách pamätajme aj na pracovníkov
MN, ktorí v Nagade konajú službu lásky pri pomoci blížnym v nie ľahkých
podmienkach a prinášajú im svetlo,
ktorým je Ježiš Kristus.

22. konferencia MoS ECAV
Mária Krajniaková
„My a apokalypsa“ pod týmto názvom sa 18. až 20. marca 2011 v Piešťanoch konala konferencia MoS ECAV,
na ktorej sa zúčastnili aj členky nášho
modlitebného spoločenstva. Domáci
cirkevníci nás prijali s láskou a aj preto sme zažili radosť, dobrú atmosféru,
vzájomné pochopenie, ale najmä prítomnosť nášho svätého Boha.
8

„Bdejte, lebo neviete kedy Syn človeka príde“, týmto veršom sme začali pobožnosť, ktorú vykonal brat konsenior Marián Čop. Po nej začalo rokovanie správou brata farára Beňa, vedúceho MoS ECAV, v ktorej zhodnotil
prácu spoločenstva za uplynulý rok.
Uviedol, že počet registrovaných a
platiacich členov je 800, ale čo nás trápi je, že sú cirkevné zbory a aj senioráty, kde MoS vôbec nemá zastúpenie.

Modliť sa za prebudenie v týchto zboroch je naša povinnosť, aby pribúdalo modliacich sa evanjelikov, aby naša
cirkev bola modliacou sa cirkvou. Vo
voľbách sme vyslovili podporu a dôveru doterajšiemu výboru a bratovi
Beňovi sme poďakovali za to, že toto
spoločenstvo vedie s takým zanietením a radosťou. „Nech sa vám srdce
nestrachuje, verte v Boha a verte vo
Mňa“ (J 14:1). Týmito slovami sa skončil piatok pobožnosťou a modlitbami.
Hlavnou témou sobotňajšieho dňa,
ktorý sa tiež začal pobožnosťou, boli
prednášky sestry A. Korečkovej pod
názvom Zjavenie, ako kniha nádejí. „V deň Pánov som bol vo vytržení
ducha a počul som za sebou mohutný hlas, ako hlas trúby: Čo vidíš, napíš do knihy.“ (Zj 1:10-11). Sestra Korečková nám predstavila túto knihu,
ako knihu nádeje, radostnej budúcnosti pre všetkých veriacich. Možno,
že sme od tejto prednášky očakávali
viac, ale myslím, že aj tento pohľad na
túto tajomnú knihu nám dal poznanie, že obrazne vykresľuje mnohé veci
a že opísané udalosti môžu sa zhodovať s udalosťami, ktoré sa už stali, aj
s tými, ktoré sa dejú teraz v dnešnej
dobe Diskusia bola ozaj bohatá a dotýkala sa mnohých jasných, jasnejších

a ešte pre nás neobjasnených udalostí. Aj za tento pohľad na knihu Zjavenie som bola vďačná. Popoludní
sa konali semináre: Pán hovorí k cirkevným zborom (viedol brat Dubec),
Služba MoS v cirkevnom zbore (brat
farár Hreško). Večer sme absolvovali
prednášku o medzinárodnej kresťanskej organizácii Viva Network, ktorá sa zaoberá deťmi v ohrození. Celý
tento požehnaný deň bol zakončený modlitbami všetkých prítomných
účastníkov.
Posledný deň konferencie, deň Pánov – nedeľu, sme už prežili v piešťanskom chráme Božom najskôr prislúžením sviatosti Večere Pánovej a
službami Božími. Domáci cirkevníci sa aj tam ukázali ako ozajstní hostitelia. V novovybudovaných priestoroch pri kostole nám pripravili bohaté pohostenie a tak vyslovenie srdečnej vďaky bolo len skromným vyslovením toho, čo v nás doznievalo.
Vďaka patrí všetkým, ktorí akokoľvek prispeli ku zdarnému priebehu tejto konferencie, ale hlavne vďaka a chvála patrí nášmu dobrotivému
Pánovi, ktorý nám žehnal, sprevádzal
nás a chránil. Jemu jedinému patrí
všetka česť a chvála.
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Večera v kostole v Dánsku
www.evanjelik.sk
Na Zelený štvrtok 21. apríla t r. sa
v kostole Hyltebjerg vo Vanloese konala vo večerných hodinách netradičná bohoslužba z príležitosti pamiatky ustanovenia sviatosti Večere Pánovej. V kostole miesto stoličiek boli teraz pozdĺžne usporiadané stoly, zakryté bielymi obrusmi. 120 návštevníkov prijalo Večeru Pánovu a potom

pri speve duchovných piesni spoločne večerali jahňacinu a pili červené
víno. Keďže o tento druh bohoslužby
je veľký záujem, prvá zmena jediacich
sa musela poponáhľať, aby pomocníci mohli prestrieť a obslúžiť ďalších,
ktorí ich vymenia. Návštevníci oceňujú na tejto bohoslužbe vytvorenie spoločenstva ľudí pri jedle, keď sa môžu
aj vzájomne dotknúť a vzájomne podeliť svoje starosti i radosti.

Videl ťa už niekto?
Slavomír Slávik, EVS, http://evs.sk/
Mt 5:14 – 16; L 9:25
Pán Ježiš hovorí, že „mesto, ktoré
leží na vrchu, nemôže byť skryté.“ To
znamená, že našu vieru, našu nádej a
radosť má byť vidieť doďaleka. Má sa
šíriť a pomáhať. Ale veľakrát to, že nasledujeme Krista, akoby vidno nebolo. Prečo je to tak? Nevidíme, čo všetko pre nás Boh spravil? Nevidíme bezmocnosť sveta bez Neho? Nevidíme,
že rozum a veda nevedia odpovedať
na tie najpodstatnejšie otázky života?
Anthony Flew, filozof, bývalý popredný ateista sa pýta a konštatuje:
„Ako vznikol život z neživota? Ako
vzniklo niečo z ničoho? Na tieto otázky veda nemá odpoveď.“ Keď sa pozrieme na zložitosť nášho organizmu,
na to ako svet funguje, chce niekto povedať, že je to náhoda?
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Mnohí veria v horoskopy, hviezdy,
osud, karmu, čísla, majú iné čudné názory a nehanbia sa za to. A my,
ktorí poznáme pravdu, ju ukrývame a
hanbíme sa za ňu. Mnohí bojujú proti viere, aj keď ich argumenty sú úplne mimo. A my sa pred nimi hanbíme,
alebo sa ich bojíme. Je to divné. Možno sa skrývaš, lebo si ani nikdy poriadne nerozmýšľal, prečo vlastne veríš. Postavil si sa čestne k svojim pochybnostiam? Poznáš svoje prekážky
na ceste za Ním? Tak s nimi bojuj. Nie
sme tu preto, aby sme náš život presedeli. Nezatvárajme sa do kostolov, ale
žime svoju nádej, svoju vieru, svoje
presvedčenie s radosťou. Nesme novú
kultúru života vo svojom okolí. Sami
sa zachovávajme od zlého. Nebudujme nablýskaný povrch, ale skutočné,
čestné vnútro. Bez pretvárky a klamstva. Keď pravdu nenesieme, keď ju

ukrývame, v čom sme iní ako ostatní?
Stretli ste už človeka, ktorý by sa

hanbil za to, že našiel poklad? Tak sa
prestaňme hanbiť a žime!

O modlitbe
Dr. Martin Luther
Modliť sa – to je najťažšia práca; preto je aj veľmi zriedkavá. Lebo veď je to
naozaj veľká vec: hovoriť s Bohom! A
zaiste veľká vec je aj to, keď On s nami
hovorí. Tamto je isteže ťažšie, lebo k
tomu pristupuje naša slabosť a nehodnosť, ktoré nás zdržiavajú a odťahujú od úsilia do úzadia, aby sme pa-

mätali: kto som ja, že smiem pozdvihovať svoje oči i ruky k Božskému Majestátu, kde sú anjeli a na pokyn ktorého sa trasie celý svet? Či smiem ja
úbohý človek, pred Neho predstúpiť a
povedať: toto by som chcel a prosím
Ťa, aby si mi to aj dal? Preto nie div, že
kto sa takto modlí, trasie sa a uteká.
Ale viera, ktorá sa drží Božieho milosrdenstva a jeho slova tá víťazí!

Amen
Dr. Martin Luther
Musíš svoje „Amen“ povedať vždy
mocne a nepochybovať, že Boh Ťa určite vo svojej milosti počuje a povie na
tvoju modlitbu „áno“. A pamätaj, že
nekľačíš alebo nestojíš pred Bohom
sám, ale celé kresťanstvo – všetci pobožní kresťania – pri tebe a ty medzi
nimi v spoločnej jednomyseľnej mod-

litbe, ktorou Boh neopovrhuje. Neodchádzaj od modlitby bez toho, že by si
nepomyslel alebo nepovedal: naozaj,
túto modlitbu Boh vypočul – v tom
som si istý a bezpečný; to znamená“
Amen“. Keď verný kresťan prosí: Milý
Otče, nech sa stane Tvoja vôľa! – On
odpovedá: milé dieťa, áno, tak sa stane napriek celému svetu!

Modlitba
Helena Kotschová, presbyterka
a členka MoS
Bože náš, ďakujeme Ti za pokojný
čas po Veľkej noci, za chvíle pri Tvojom slove, keď môžeme rozjímať o
veľkosti Tvojej lásky prejavenej Tvo-

jím umučením a smrťou, ale najmä
zmŕtvychvstaním, v ktorom aj my
máme nádej večného života. Len poznávaním Tvojho slova môžeme rásť
duchovne i telesne. V ňom poznávame veľkosť a silu Tvojej lásky k nám,
ktorá Ťa viedla až na kríž, aby sme my
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hriešni ľudia boli zachránení pre večný život, život v Božom kráľovstve. Pomáhaj nám, Pane, aby sme boli hodní Tvojej obete a rástli v láske a pravde, a to v spoločenstve so svojimi deťmi a životnými partnermi, so svojimi
blížnymi, s celým spoločenstvom veriacich sestier a bratov.
Daj nám, Pane, srdcia ochotné pomáhať aj utrápeným ľuďom postih-

nutým zemetrasením či inými pohromami. Pane, prosíme aj za misionárov
pracujúcich na misiách v Afrike, ktorá sa v súčasnosti zmieta v protestoch
a bojoch, chráň ich, aby mohli v pokoji pokračovať v práci medzi ubiedenými a strádajúcimi.
Vypočuj nás, Pane, úprimne prosíme v mene Pána Ježiša Krista. Amen.

Vystúpil sám na vrch (Mt 14:23)
L. B. Cowman, Pramene v púšti
Jedno z požehnaní starodávneho
sabatu bol pokoj, odpočinok a svätý
mier, ktorý pochádza z tichej samoty
ďaleko od sveta. Existuje zvláštna sila,
ktorá sa rodí v samote. Vrany lietajú v
kŕdli, vlci sa pohybujú v svorke, ale lev
či orol je obvykle sám.
Sila sa nenachádza v zaneprázdnenosti a hluku, ale v tichosti. Aj jazero, ak má na hladine odrážať nebesá,
musí byť tiché a pokojné. Náš Pán má
rád ľudí, ktorí sa pri Ňom zhromažďujú, ale v Písme je mnoho vysvetlení,
prečo Pán od nich na krátky čas odchádzal. Príležitostne odchádzal od
zástupu a dosť často trávil svoje večery
sám na horách. Väčšinu svojej služby
robil v mestách a mestečkách na brehu mora, ale radšej mal kopce a keď
sa zvečerilo, často sa utiahol na tiché
výšiny.
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Jednu vec dnes potrebujeme viac
než čokoľvek iné, a to tráviť čas osamote so svojím Pánom, sedieť pri Jeho
nohách v svätom súkromí Jeho požehnanej prítomnosti.
Ako len potrebujeme znovu získať
stratené umenie rozjímania! Ako len
potrebujeme „skrýšu“ (Ž 91:1) ako súčasť nášho životného štýlu. Ako veľmi potrebujeme silu, ktorá pochádza
z očakávania na Boha.
Každý život, ktorý chce byť silný, musí mať svoju „veľsvätyňu“, (2M
26:33) do ktorej vstupuje len Boh.

Je Biblia náhodným dielom alebo...
Je Biblia náhodným dielom alebo
je inšpirovaná samotným Bohom?
Matthew J. Slick
http://www.chcemviac.com/
Je Biblia dielom inšpirovaným niekým vyšším? Kresťania tvrdia, že áno.
Ak je to ale tak, kde potom hľadať dôkaz? Samotné tvrdenie totiž nestačí.
Poďme sa radšej pozrieť na pár faktov.
V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že ak tvrdíme, že Biblia je dielo
inšpirované Bohom, myslíme tým originálne rukopisy, nie neskoršie vzniknuté prepisované kópie. Originály
boli bezchybné vo všetkom, na čo odkazovali. Nie sú to kópie, ktoré boli
inšpirované. To, čo máme my dnes k
dispozícii sú však len kópie originálnych, Bohom vnuknutých myšlienok,
a je prirodzené, že pri ich prepisovaní sa niekde stala chybička, či nepresnosť. To však ešte nedokazuje, že Biblia je ako celok nedôveryhodná.
Pozrime sa na pár čísel: iba jedna
tisícina z celého obsahu Biblie obsahuje nejakú textovú nepresnosť, variáciu v kópiách. Z toho teda vyplýva,
že asi 98,5 % biblického textu je obsahovo zhodná, bez odchýlok. Keby sme
tieto hodnoty konkretizovali čisto pre
Novú Zmluvu, zhoda by dosiahla 99,5
%. Navyše, archeologickými vykopávkami bolo objavených dosť kópií, ktoré poskytujú materiál a údaje, vďaka
ktorým je možné zrekonštruovať celú
Bibliu s presnosťou na takmer 100 %.

Ide o celý rad neobyčajne dobre zachovaných diel a dokumentov.
Práve vďaka takýmto drobným nepresnostiam – zvyčajne ide o nezhody
v číselných údajoch, slovoslede, hláskovaní jednotlivých slov alebo interpunkcii – vyvstávajú rôzne pochybnosti o pravdivosti či dôveryhodnosti Biblie. Hoci však môžeme vidieť
isté povrchové nezhody, stále podľa
nás ostáva silne presvedčivým fakt, že
Biblia nie je len náhodne vzniknutým
dielom.
Proroctvá. Jedným z najjasnejších
dôkazov o pravdivosti Biblie sú jej
proroctvá. V nasledujúcich riadkoch
ponúkame prehľad naplnených proroctiev ohľadom udalostí vo svete, aj
Kristovho príchodu. V prvej časti sa
zmieňujeme o proroctvách ohľadom
udalostí vo svete, druhá obsahuje proroctvá o príchode Mesiáša.
1. Proroctvá o udalostiach vo
svete:
V Danielovi v 2. kapitole podáva
Daniel babylonskému kráľovi Nebukadnecarovi výklad sna, pričom opisuje štyri kráľovstvá. Tými kráľovstvami boli Babylon, Médska Perzia, Grécko a Rímske impérium (Daniel 2, 39-43) a ako história dokazuje,
ich vznik, trvanie aj zánik sa odohrali presne podľa Danielovho proroctva.
Proroctvá o nasledujúcich mestách, ktorým Biblia predpovedala úplné zničenie tak, že sa už nikdy neob13

novia, sa takisto splnili: Ninive (Nahum 1,10; 3,7; 3,15; Sofoniáš 2,13-14),
Babylon (Izaiáš, 13,1-22), Týr (Ezechiel
26).
Daniel v 12,4 predpovedá, že poznanie sa rozmnoží, rovnako aj schopnosť
cestovať na obrovské vzdialenosti. Samozrejme, dnešná doba jasne svedčí o
naplnení týchto slov.
2. Proroctvá o Mesiášovom príchode.
Kristus sa narodí z panny: Izaiáš
7,14: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna
a dá mu meno Immanuel.“
» naplnené v: Matúš 1,18; 1,25: „Ježiš Kristus sa narodil takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a
skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v
požehnanom stave z Ducha Svätého.
…, neobcoval s ňou, kým neporodila
syna, a dal mu meno Ježiš.“
Miesto narodenia Ježiša Krista bude Betlehem: Micheáš 5,1: „Ale
ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší
medzi judskými čeľaďami, z teba mi
vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli, Jeho pôvod je v praveku, v časoch
večnosti.“
» naplnené v: Matúš 2,1: „Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za
čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od
východu prišli do Jeruzalema ... “
Ježiša Krista bude predchádzať ten,
ktorý mu bude pripravovať cestu: Izaiáš 40,3: „Čuj, ktosi volá: Na púšti pripravujte cestu Hospodinovi, na stepi
urovnávajte hradskú nášmu Bohu.“
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» naplnené v: Matúš 3,1-2: „V tých
dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, kázal na
púšti Judskej a hovoril: Pokánie čiňte,
lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.“
Kristus odmietnutý jeho vlastnými:
Izaiáš 53,3: „Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal
nemoci, ako niekto, pred kým si ľudia
skrývajú tvár, opovrhnutý bol a nevážili sme si ho.“
» naplnené v: Ján 7,5: „Lebo ani len
Jeho bratia neverili v Neho.“, a Ján 7,48:
„A či snáď niektorý z popredných mužov alebo farizejov uveril v Neho?“
Ježišov prepichnutý bok: Zachariáš
12,10: „Vylejem na dom Dávidov a na
obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prosieb. Potom budú
hľadieť na mňa, ktorého prebodli.
Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a trpko nad ním
žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným.“
» naplnené v: Ján 19,34: „... ale jeden
z vojakov prebodol mu kopijou bok, a
hneď vyšla krv a voda.“
Ježiš bude ukrižovaný: Žalm 22,1;
Žalm 22,12-19: „Pre hudobný prednes
na nápev Jelenica rannej zory. Žalm
Dávidov. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? … Nebuď mi ďaleký,
blízko je súženie, a pomocníka niet.
Obkľúčilo ma mnoho juncov, mocné
býky z Bášanu ma obklopili. Otvárajú si na mňa ústa ako dravý a revúci
lev. Rozlievam sa ako voda, uvoľňujú
sa mi všetky kosti, moje srdce je ako
vosk, rozpúšťa sa mi vo vnútornostiach. Ako črep vyschla moja sila a jazyk sa mi k ďasnám prilepil, kladieš

ma do prachu smrti. Lebo psi ma obkľúčili, obkolesila ma tlupa zlosynov
a prebodli mi ruky, nohy. Môžem si
spočítať všetky kosti, oni sa prizerajú, zrak si pasú na mne. Rozdeľujú si
moje šaty a o môj odev hádžu lós.“
» naplnené v: Ján 19, 23-24: „Vojaci, keď ukrižovali Ježiša, vzali Jeho rúcho, rozdelili ho na štyri čiastky, každému vojakovi po jednej, (a vzali) aj
spodný odev. A spodný odev nebol
zošívaný, ale od vrchu vcelku utkaný.
Preto si povedali: Netrhajme ho, ale
losujme, čí bude, aby sa naplnilo Písmo: Rozdelili si moje rúcho a o môj
odev losovali. Vojaci teda tak spravili.“
3. Ďalšie informácie. Okrem informácií o Bohu nám Biblia tiež ponúka informácie ohľadom fyzického
sveta, čo je veľmi zaujímavé.
Tvar Zeme: „Ten ktorý tróni nad
obvodom zeme, - kým jej obyvatelia
sú ako kobylky – Ten, ktorý odvíja nebesá ako závoj a rozprestiera ich sťa
stan na bývanie ...“ (Izaiáš 40,22)
toto môže, ale pre niekoho nemusí znamenať dôkaz guľovitého tvaru
Zeme. Verš totiž naznačuje (nad obvodom zeme) kruhovitý tvar horizontu, stále je to však kruh, a nie guľa.
toto je takisto na danú dobu nesmierne zaujímavý poznatok, keďže
väčšina ľudí vtedy verila, že Zem nie je
vo vesmíre sama osebe, ale že je podopretá piliermi, zvieratami, či ľuďmi.
1. Zem nie je vo vesmíre na ničom
zavesená, ani podopretá: „On rozprestrel sever nad prázdnotou, zem zavesil nad ničím.“(Jób 26,7)

2. Existencia podmorských údolí: „I
ukázali sa morské dná, obnažili sa základy sveta od pohrozenia Hospodinovho, od hnevlivého víchra Jeho dychu.“ (2. Samuelova 22,16)
3. Existencia pramenných oblastí v
moriach: „V šesťstom roku Nóachovho života sedemnásteho dňa druhého mesiaca, ešte toho dňa prepukli
všetky žriedla veľkej prahlbiny, otvorili sa okná nebies ...“ (1. Mojžišova
7,11; pozri tiež 1. Mojžišova 8,2; Príslovia 8,28)
4. Existencia morských prúdov: „Ó,
Hospodine, pane náš, aké slávne je
Tvoje meno na celej zemi! Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil... Urobil si ho (človeka)
pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy.... nebeské vtáctvo, morské ryby, i to čo chodí morskými cestami.“ (Žalm 8; verše
2,4,7,9)
5. Kolobeh vody: „Vody zviazal do
oblakov a oblak sa pod nimi nepretrhne.“ (Jób 26,8) „On priťahuje kvapôčky vody, ktoré sa v Jeho hmle prečisťujú na dážď, ktorým vlhnú oblaky
a hojne rosia na ľudí.“ (Jób 36,27-28)
„Vietor duje k juhu a obracia sa na sever, stále krúžiac veje a vo svojom kolobehu sa vracia. Všetky potoky tečú
do mora, ale more sa nenaplní; potoky sa vracajú na miesto, kam tečú.“
(Kazateľ 1,6-7)
Aj keď uvedené fakty ešte stopercentne nedokazujú, že Biblia je pravdivé slovo napísané samotným Bohom, sú prinajmenšom silnými a pre15

svedčivými argumentmi v prospech
tohto názoru. Ak k nim navyše prirátame milióny ľudí na celom svete,
ktorí osobne dosvedčujú, že spoznali živého Boha z Biblie, ľudí meniacu

moc týchto slov, zmenené životy celého zástupu ľudí, budeme mať ďalšie, hoci zaiste subjektívnejšie dôkazy, že Biblia naozaj je slovo pochádzajúce od živého Boha.

Tvoja láska je lepšia ako víno (Veľpieseň 1:2)
Charles Spurgeon, z knihy Prame
v púšti
Pre veriaceho niet väčšej radosti
ako mať spoločenstvo s Kristom. Rovnako ako ostatní ľudia, má potešenie
z bežných požehnaní života. Môže sa
rovnako tešiť z Božích darov a z Božích diel. Ale vo všetkom tom oddelene, ani vo všetkom tom dokopy, nenájde takú veľkú radosť ako v osobe
Pána Ježiša. Má víno, ktoré neurodí
žiadna pozemská vinica, chlieb, ktorý
nezrodia ani všetky polia Egypta. Kde
sa dá nájsť taká ľúbeznosť, akú pociťujeme pri Večeri Pánovej? Pri všetkej
vážnosti: radosti tohto sveta sú v porovnaní s Ježišom, ktorý je nebeskou
mannou, len o trochu lepšie ako pomyje pre svine.
Radšej by sme mali štipku Kristovej lásky a jeden glg jeho spoločenstva
než celý svet plný telesných rozkoší.
Čo je pleva v porovnaní so zrnom? Čo
je ligotavé sklíčko v porovnaní s diamantom? Čo je sen v porovnaní s nádhernou skutočnosťou? Čo je dočasná
veselosť v tom najlepšom, v porovnaní
s tým najmenším v spoločenstve s Pánom Ježišom?
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Ak vieš aspoň niečo o duchovnom
živote, vyznáš, že naše najvyššie, najčistejšie a najtrvanlivejšie potešenie
musí byť ovocie stromu života, ktorý
je v strede raja. Žiaden prameň nedáva takú dobrú vodu ako studňa Božia,
ktorá je vykopaná oštepom vojaka.
Všetky pozemské radosti sú prízemné, ale pokoj Kristovej prítomnosti je
ako On sám, nebeský. Môžeme sa pozrieť na naše spoločenstvo s Ježišom
pri Večeri Pánovej a nenájdeme tam
žiadne sklamanie alebo prázdnotou.
Nie je žiadny kal vo víne, žiadne mŕtve mušky v tomto pomazaní.
Radosť Pánova je pevná a stála. Márnivosť na ňu nevzhliadla, ale
uvážlivosť a prezieravosť svedčia, že
znesie skúšku rokov. V čase i vo večnosti je hodná pomenovania: „Jediné
skutočné potešenie.“ Pretože výživou,
útechou, veselosťou a osviežením sa
žiadne víno nemôže rovnať láske Kristovej. Nech z nej pijeme do dna tento deň.

Štatistika SLZ
Z internetu sprostredkovala
Zuzana Valeková
Členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu (SLZ), podľa nedávno
zverejnenej štatistiky za rok 2010, vykazujú pokračujúci nárast členstva.
Ku koncu roka 2010 mal SLZ 145
členských cirkví, 11 jednotlivých cirkevných zborov a jednu cirkevnú
radu, čo v počte jednotlivých členov
dáva číslo 70 308 294 členov. To je
nárast o 213 559 členov a v percentuálnom vyjadrení o 0,3 % oproti roku
2009.
Podľa svetadielov to vyzerá takto:
Afrika – nárast takmer o 700 tis. členov, Ázia – nárast asi o 50 tis. členov,

Latinská Amerika a oblasť Karibiku
asi o 10 tis. členov.
Cirkvi v Európe a Severnej Amerike
hlásia opätovne pokles: v Európe asi o
400 tis. členova v Severnej Amerike o
viac ako 84 tis. členov.
Cirkvi luteránskej rodiny nepatriace do SLZ v roku 2010 zaznamenali
nárast o 23 891 členov. Všetkých členov luteránskych cirkví je teda spolu
takmer 74 miliónov (73 995 576). Viac
ako milión členov má 16 cirkví. Najväčšia je Švédska cirkev so 6,7 mil. členov, po nej Evanjelická luteránska cirkev Tanzánie a Etiópska evanjelická
luteránska cirkev Mekane Jesus majú
rovnako po 5,6 mil. členov a Evanjelická luteránska ľudová cirkev v Dánsku má 4,5 mil. členov.

blahoželáme Jubilantom
Máj
Kantor Ivan, Ing.		
Macko Pavel			
Mózer Alexander		
Bocko Ján			
Miháliková Mária		
Válka Tomáš			
Gajdošová Zuzana		
Feriancová Viera		
Kráľ Ján			
Hropko Rudolf		
Copúš Michal ml.		
Lenková Mária		

2.5.
5.5.
11.5.
13.5.
16.5.
17.5.
19.5.
21.5.
21.5.
23.5.
28.5.
29.5.

Jún
Berecová Klára		
Paulínyová Ingeborg		
Hámorová Anna		
Comisová Alžbeta		
Meleky Marcel		
Madáč Miroslav, Ing.
Čupková Darina		
Ondruško Pavol		

4.6.
6.6.
6.6.
9.6.
13.6.
18.6.
18.6.
25.6.
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Historický kalendár
16. 5. 1951 – zomrel v Bratislave spisovateľ, prekladateľ a rozhlasový pracovník Dobroslav Chrobák (60. výročie)
17. 5. 1881 – narodil sa v Gočove významný matematik Jur Hronec, podnietil vznik Slovenskej technickej univerzity a ďalších vysokých škôl (130.
výročie)
24. 5. 1876 – zomrel v Zlatých Moravciach básnik, advokát Janko Kráľ
(135. výročie)
29. 5. 1881 – narodil sa v Liptovskom
Mikuláši hudobný pedagóg, zakladateľ hudobného školstva a dirigent Miloš Ruppeldt (130. výročie)
30. 5. 1416 – bol v Kostnici upálený
Husov spolupracovník Jeroným Pražský (595. výročie)
30. 5. 1881 – začali v Martine vychádzať obnovené Slovenské pohľady,
ktoré sú najstarším európskym literárnym časopisom doteraz vychádzajúcim (130. výročie)

1. 6. 1886 – narodil sa v Liptovskom
Mikuláši ev. farár-biskup, spisovateľ, literárny historik a politik Fedor
Fridrich Ruppeldt (125. výročie)
3. 6. 1826 – narodil sa v Senici spisovateľ, národný pracovník Viliam Paulíny-Tóth (185. výročie)
6. – 7. 6. 1861 – sa v Martine konalo Slovenské národné zhromaždenie, ktoré prijalo požiadavky Slovákov
známe ako Memorandum národa slovenského (150. výročie)
16. 6. 1871 – zomrel v Martine spisovateľ, pedagóg, riaditeľ gymnázia
v Modre a Tešíne, štúrovec Ján Kalinčiak (140. výročie)
26. 6. 1861 – zomrel v Prahe pedagóg, jazykovedec, slavista, básnik,
historik, etnograf Pavel Jozef Šafárik,
rodák z Kobeliarova (150. výročie)
28. 6. 1846 – narodil sa v Blatnici
právnik, politik, poslanec NZ, cirkevný funkcionár Matúš Dula, (165. výročie); zomrel v Ružomberku 13. 6. 1926
(85. výročie)

Pozývame aj na pravidelné stretnutia
•
•
•
•
•
•
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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 16:30 h
biblická hodina – každý štvrtok o 18:00 h
mládež – každý piatok o 18:00 h
detská besiedka – každú nedeľu počas Služieb Božích

Návšteva z Lohmaru
Anna Wielandová
V týchto dňoch sme dostali spresnené zoznamy a návrh na program z
partnerského cirkevného zboru z Lohmaru, ktorý je takýto:
Hostia prídu 23.7.2011 a odídu
28.7.2011; ubytovaní budú v hoteli Satel Poprad.
Program:
23.7. sobota – príchod popoludní, privítací prípitok s občerstvením v
zborovej miestnosti
24.7. nedeľa – účasť na službách
Božích, obed a program v hostiteľských rodinách
25.7. pondelok – Červený Kláštor,
splav Dunajca, obed v St. Ľubovni na
Salaši u Franka
26.7. utorok – výlet do Tatier - detaily sa ešte spresnia
27.7. streda – voľný program hos-

tí, rozlúčkový večer v zborovej miestnosti
28.7. štvrtok – vyprevadenie hostí a
ich odchod domov.
Menoslov hostí: pán farár Schulze; presbyter p. Schilling Simon (21
r.) + kostolník p. Orman Reinhold (56
r.); p. Hoffmann + manželka; p. Pollnow + manželka; p. Knerr + manželka; p. Albrecht + manželka; p. Zessin
Hartmut + p. Schauenberg Anita; p.
Diercks Irmgard + p. Risler-Walter Ingeborg; p. Manz Wolfgang; p. Barabasch Monika; p. Toperczer Antonia.
Väčšina hostí už má hostiteľov,
ale niektorí ešte zostali, preto prosíme, ochotné rodiny, aby sa prihlásili v
kancelárii farského úradu.
Tešíme sa na stretnutie s priateľmi a prosme v modlitbách o požehnanie Pánovo pre ich cestu i celý pobyt
u nás.

Pozvanie
V druhú májovú nedeľu 8. mája si v priebehu služieb Božích pripomenieme
Deň matiek a rodiny. Po ich skončení predsedníctvo cirkevného zboru a členky
SEŽ pozývajú všetkých na malé pohostenie do zborovej miestnosti.

Vypísané z matrík v mesiacoch marec 2011 - apríl 2011
Sviatosť Krstu svätého prijali: Karol Veselý a Karolína Veselá
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: Anna Božoňová (88), Dušan
Korenko (60), Žalmíra Pribilincová (87), Štefan Švaček (79), Anna Zimáková
(90), Hermína Varjuová (99), Ondrej Láska (60).
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Rozpis Služieb Božích a ďalších cirkevno-zborových aktivít

MÁJ
1. Ne. 09.00
			 10.30
5. Št. 18.00
8. Ne. 09.00
12. Št. 18.00
15. Ne. 09.00
			 10.30
19. Št. 18.00
22. Ne. 09.00
25. St. 15.00
26. Št. 15.00
			 18.00
29. Ne. 09.00
			 10.30

-

Poprad, 1. nedeľa po Veľkej noci
Stráže, 1. nedeľa po Veľkej noci
Poprad, biblická hodina
Poprad, Deň matiek
Poprad, biblická hodina
Poprad, 3. nedeľa po Veľkej noci
Stráže, 3. nedeľa po eľkej noci
Poprad, biblická hodina
Poprad, 4. nedeľa po Veľkej noci
DD na Komenského ul., biblická hodina
DD Xenon, biblická hodina
Poprad, biblická hodina
Poprad, 5. nedeľa po Veľkej noci
Spišská Sobota, 5. nedeľa po Veľkej noci
JÚN

2. Št. 18.00
3. Pi. 18.00
5. Ne. 09.00
12. Ne. 09.00
			 10.30
13. Po. 18.00
19. Ne. 09.00
			 10.30
26. Ne. 09.00
			 10.30
29. St. 15.00
			 18.00
30. Št. 15.00
			 18.00

-

Poprad, Vstúpenie Krista Pána na nebo
Poprad, skúška konfirmandov
Poprad, Slávnosť konfirmácie
Poprad, 1. slávnosť svätodušná
Stráže, 1. slávnosť svätodušná
Poprad, 2. slávnosť svätodušná
Poprad, Svätá Trojica
Stráže, Svätá Trojica
Poprad, 1. nedeľa po Svätej Trojici
Spišská Sobota, 1. nedeľa po Svätej Trojici
DD na Komenského ul., biblická hodina
Poprad, Sviatok apoštolov Petra a Pavla
DD Xenón, biblická hodina
Poprad, biblická hodina

