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NIKDY NIE SME SAMI
„Lebo Hospodin tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“
Joz 1:9b
Hoci nevieme čo nám tento rok prinesie, vstúpili sme do neho s
nádejou. Písmo sväté nás na mnohých miestach uisťuje, že Pán Boh
bude s nami. Aj Pán Ježiš zasľúbil svojim učeníkom pri svojom odchode ku svojmu nebeskému Otcovi: „Ja som s vami po všetky dni, až
do konca sveta“ (Mt 28:20).
Podľa prognóz má byť aj tento rok náročný. Spoločenská kríza –
etická i hospodárska – bude na nás doliehať, náklady na živobytie
stúpnu, ale my sa nemusíme báť. Máme totiž niekoho, o koho sa môžeme oprieť, komu sa môžeme zdôveriť so všetkým a nemusíme sa
báť, že to zneužije. Ten niekto je Pán nielen života a smrti, ale i Pán
našich dejín. On nás berie pod svoju ochranu a je pre nás zdroj neotrasiteľnej nádeje a vnútorného pokoja. Toto vedomie Božej láskavej
prítomnosti nás vedie ku vďačnému životu voči Nemu. A vďačnosť
nás potom vnútorne premieňa na Božiu podobu, ako ju spoznávame
na Pánovi Ježišovi Kristovi.
Pravá zbožnosť nie je útek zo sveta, ale snaha a úsilie o premenu
tohto sveta na „Boží svet“. Najúčinnejšia premena však začína u nás
samých, keď sa budeme premieňať na Kristovu podobu, keď sa v nás
bude formovať Kristov charakter. Kto rozdá veľa lásky vo svojom živote, kto žije svoj život v sebaobetovaní pre druhých, ten kráča v živote cestou, po ktorej šiel pred nami Pán Ježiš Kristus. A tá cesta nás
dovedie tam, kde je On. A to je dobrá perspektíva!
Dr. Libor Bednár, zborový farár

SLOVO NA ZAČIATOK NOVÉHO ROKA
Redakcia
Z milosti Božej sme smeli prežiť
minulý rok a vstúpili sme do nového
roka 2013 v nádeji Božej prítomnosti,
ochrany a požehnania. Redakcia zborového časopisu vyjadruje vám, čitateľom, poďakovanie za priazeň, ktorú
prejavujete Zborovému listu popradských evanjelikov. Ani sa nám nechce uveriť skutočnosti, že náš časopis
vstúpil už do desiateho roka svojej
existencie.
Pri tvorbe každého čísla vychádzame z Božieho slova, lebo: „Blahoslavený, komu je Boh Jákobov na pomoci, ktorého nádej je v Hospodinovi,
jeho Bohu.“ (Ž 146:5) Vždy aktuálnymi
úvodníkmi brata zborového farára, ale
aj ďalšími príspevkami, chceme čitateľov povzbudiť k horlivosti vo viere,

k životu s Božím slovom a modlitbou.
Prosme: Pane, nauč nás pozorne načúvať Tvojmu slovu, vďačne prijímať
Tvoju štedrosť a radosť, nauč nás prežívať Tvoju blízkosť, aby sme dni svojho života nežili naprázdno!
Ďakujeme všetkým prispievateľom
za obohatenie nášho časopisu. Prosíme, aby aj naďalej prispievali a pomáhali pri tvorbe časopisu aj v tomto roku. Ochotným darcom ďakujeme
za finančnú podporu vydávania časopisu dobrovoľnými príspevkami.
Do nového roka 2013 všetkým čitateľom Zborového listu želáme hojné Božie požehnanie a prosíme: „Buď
pri nás Pane, v cirkvi i národe, od zlého varuj, od nešťastia chráň. O to prosíme, Bože večný, v dobrodení nekonečný.“

MODLITBA NA ZAČIATKU NOVÉHO ROKA
Pane Ježiši, Ty si Cesta, Pravda a Život. Na začiatku tohto nového roka,
ktorý začíname v Tvojom mene, vrúcne Ťa prosíme: zachovaj nás vo svojej
milosti a láske. Buď cesta našej vôle,
buď pravda našej mysle, buď život
našich duší a jediný cieľ nášho života. Chráň nás od zlého, zachovaj nás v
zdraví, upevňuj našu vieru, obdarúvaj
nás darmi Ducha Svätého, aby nás nič
neodlúčilo od Teba, aby sme žili ako
Božie deti, ktoré dennodenne vzývajú
Otca na nebesiach.
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Prosíme Ťa, daj, aby sme celý rok
prežili v posväcujúcej milosti. Pomáhaj nám, aby tento rok bol pre každého z nás rok spásy, aby sme odolávali
zlému, aby sme sa zo svojich hriechov
úprimne kajali a vo Sviatosti Tvojej
večere hľadali zmierenie so svätým
Bohom a pokoj duše. Nech sa čím viac
inšpirujeme Tvojím príkladom, Pane
Ježiši a nech v službe blížnym slúžime
Tebe.
Nech nik márne neprosí, ale nech
každý u Teba nájde, čo potrebuje:

smutný útechu, chorý zdravie, hriešnik odpustenie a milosť, slabý pomoc,
bezradný radcu, pochybujúci istotu, opustený lásku, blúdiaci pravdu a
každý spásu.
A napokon, ak by tento rok mal byť

posledný rok našej životnej púte, daj
nám šťastne vojsť do nebeského kráľovstva, kde Ťa budeme vidieť tvárou
v tvár a so všetkými anjelmi a svätými
chváliť a velebiť na veky vekov. Amen.

UDALOSTI V CIRKEVNOM ZBORE
Advent a Vianoce. Všetci sme sa
na Vianoce tešili, ale aj pripravovali.
Štyri adventné týždne neboli len prípravou našich domácností, ale predovšetkým prípravou našich sŕdc na
prijatie Kráľa kráľov a Pána Pánov. Aj
adventné sviece upriamovali našu pozornosť na otvorenosť, bdelosť, trpezlivosť a smelosť. A potom už prišiel
Štedrý deň a spevokol vyzýval: „otvorte brány dokorán, prichádza Kráľ ...“
Radosť ohlasovali všetci – aj deti z nedeľnej besiedky svojimi básničkami
a spevom. Do toho zaznieva známe
Božie slovo, J 3:16 - dar Boží z lásky k
nám Boh náš daroval to najvzácnejšie
čo mal. Bohatý schudobnel pre nás,
aby sme my zbohatli Jeho chudobou.
Večný život je život, ktorý žijeme už
teraz, t. j. spoločenstvo s Bohom. Prijmime Ho do svojho srdca. Nech nás
radosť z narodenia Spasiteľa sprevádza po všetky dni.
„Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude
mať svetlo života.“ Takéto slová z Jánovho evanjelia (J 8:12) zneli z kazateľne na Prvý sviatok vianočný. Pán
Ježiš zasvietil do ľudskej tmy a toto
Svetlo prinieslo aj radosť zo života.

V našich životoch je veľa zhasnutých
sviec. Takéto sviece nám pripomenuli
aj mládežníci vo svojej scénke, a tiež aj
to, že stále je nádej rozsvietiť zhasnuté sviece. Musíme si ale priznať svoju
hriešnosť a chcieť sa polepšiť. Do tejto atmosféry prispel aj zborový spevokol. V piesni zaznela výzva: „vstaň,
človek, nespi, kráčaj za svetlom, tam
nájdeš Boha, lásku, svoj cieľ!“
Nedeľa po Vianociach. Na službách Božích sme privítali dvoch vzácnych hostí: Mgr. Jána Bakalára z Prešova, ktorý, spolu s bratom zborovým
farárom poslúžil pri liturgovaní, a Dr.
Petra Pavloviča z Bruselu, ktorý poslúžil kázňou slova Božieho. Brat farár v kázni pripomenul, že všetci sme
viac-menej podľahli reklamám a čaru
svetiel, pôsobiacich na nás počas celého adventu. Aj v Bruseli bola výstava
betlehemov z celého sveta. Na druhej
strane povedal, že počas pracovného
stretnutia s biskupom z Panamy sa
dozvedel, že tamojšie Vianoce sú iné –
nemajú takú bohatú výzdobu a svetlá
sa rozžiaria až tesne pred Vianocami.
Izaiáš v kázňovom texte (kapitoly 52
a 53) pripomína, že jadro Vianoc je v
tom, že zostanú v nás natrvalo. V tom
3

víre svetla treba rozpoznať Božiu ruku
a uvedomovať si to aj v dňoch po Vianociach. Správa o narodení Božieho
Syna bola daná všetkým, ale len niektorí, čo uverili zvesti, Ho prišli privítať. Nemali by sme ani my zabúdať.
Náš Pán prisľúbil aj druhý príchod.
My nevieme, kedy príde a možno je tu
medzi nami. Ale Jeho príchod je spôsob, ktorý prináša pomoc tomuto svetu. Spásu si nekúpime, ani nenájdeme
v žiari svetiel či bohatstve, ale v uvedomení si, že Boh je blízko. Úloha pre
nás je rozpoznať Ho a uvedomovať si
Jeho prítomnosť. Buďme preto otvorení a viďme zmysel Jeho príchodu.
Poďakovanie za prácu. Predsedníctvo CZ pozvalo na 28. decembra
2012 presbyterov a všetkých, aktívne
slúžiacich v CZ, na koncoročné posedenie pri kapustnici. Brat zborový farár a sestra dozorkyňa poďakovali prítomným za prácu na prospech cirkevného zboru počas uplynulého roka.
V modlitbe brat farár ďakoval Pánu
Bohu, ktorý požehnával každú službu
a prosil o požehnanie aj v nastávajúcom roku.
Závierka občianskeho roka a
Nový rok. „Až potiaľto pomáhal nám
Hospodin“ (1Sam 7:12) tento kázňový text znel v posledný deň roka 2012.
Brat farár vyznal, že prichádzame ako
pútnici skloniť sa pred Bohom a poďakovať. V 7. kapitole je zapísané, že keď
Samuel volal k Hospodinovi o pomoc
za Izraelcov, bol vypočutý. Z vďaky
postavil Hospodinovi pomník Eben Ezer. Aj v našom živote bolo všeličo,
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čoho sme sa báli. Ale Boh nás miluje takých, akí sme. Dal nám najlepšieho prostredníka, Pána Ježiša Krista. Stál pri nás, keď sme sa nachádzali
v ťažkých situáciách a pomáhal nám
vo všetkom; aj v hospodárskej oblasti cirkevnému zboru, takže sme mohli
opraviť kostolnícky byt pre brata farára Findru, farskú záhradu sa podarilo sprístupniť zadnou bránou a mohli
sme vykonať aj ďalšie menšie opravy.
S vedomím veľkej vďačnosti sa v pokore skloňme a držme sa aj v novom
roku Pána Ježiša, ako to pre vyspieval
zborový spevokol: „s Ježišom kráčaj,
nájdeš tam nesmiernej lásky oceán!“
Novoročné služby Božie sme začínali textom Žid 13:14: „Lebo nemáme
tu trvalé miesto, ale hľadáme ono budúce.“ Celá 13. kapitola sa venuje napomenutiam. Začína bratskou láskou, ktorá má byť trvalá, prikazuje
mať v úcte manželstvo, hospodárenie
bez lakomstva, aby sme boli spokojní
s tým, čo máme. Prikazuje nám nedať
sa zvádzať rozmanitým cudzím náukám, ale posilňovať svoje srdce milosťou a nie pokrmami. Máme tiež vyjsť
za Ježišom aj „von za ohradu“ a tam
zanechať to, čo je dočasné, lebo život
kresťana má byť orientovaný na večnosť. Vedie nás k tomu Ježiš Kristus,
presahujúci všetko, lebo On bol, je
a večne bude. Preto spoločne chváľme Pána Boha, lebo duchovný rast si
vyžaduje spoločenstvo sestier a bratov. Nezabúdajme na nášho Pána počas celého roka 2013, ako nás k tomu
povzbudzuje aj vyznanie z 23. žalmu:

„Hospodin jest můj Pastýř...“, ktoré
zaznelo na záver novoročných služieb
Božích.
Požehnaná nedeľa. O nedeli 13.
januára môžeme povedať, že bola požehnaná. Na dopoludňajších službách
Božích sme si pripomenuli 10. výročie
vzniku Modlitebného spoločenstva
v našom cirkevnom zbore. Slávnostným kazateľom bol vedúci MoS ECAV
Mgr. Ľuboslav Beňo z Rankoviec. V
kázni založenej na jednom z najdôležitejších textov Božieho Slova J 3:16
zdôraznil, že nás Boh Otec miluje aj
napriek našej hriešnosti. Jeho láska je
taká veľká, že nám otvoril svoje srdce,
aby nás zachránil. On obetoval svojho
Syna „aby nezahynul, ale večný život
mal každý, kto verí v Neho.“ Hriech
nás od Boha oddelil hlbokou, ľudskými silami neprekonateľnou, priepasťou. Ale Kristov kríž je most, ktorým
Boží syn preklenul túto priepasť medzi nami a Bohom. Preto s radostným
srdcom veríme nášmu Trojjedinému

Bohu, lebo cieľ nášho života je spoločenstvo s Ním v Nebeskom kráľovstve. Zároveň zaznela aj výzva k misii,
k získavaniu ďalších, ktorí ešte neprijali Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa.
Popoludní sme sa stretli v zborovej
miestnosti na prednáške Martina Kováča, autora knihy „Štúrovci, ako ste
ich nepoznali.“ Kniha predstavuje historický pohľad pod pokrievku Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku v šesťdesiatych rokoch
19. storočia. Snaží sa čitateľa oboznámiť so zápasmi v jej vnútri, ktoré vyvolalo vydanie Protestantského patentu Františkom Jozefom I. Sleduje
tieto zápasy v historických, ale i ideologických súvislostiach 19. storočia
so špeciálnym zameraním na štúrovskú generáciu. Zároveň prináša nový
rozmer, o ktorom sa často v súvislosti s našimi národnými dejateľmi nehovorí. Sleduje ich duchovný prerod
a ich vplyv na duchovné prebudenie v
evanjelickej cirkvi.

NA PRAHU NOVÉHO ROKA 2013
Mária Bobovská
Z Božej milosti a lásky sme po Vianociach mohli začať ďalší rok. Nedávno ma veľmi oslovilo zamyslenie, ktoré je pre kresťana veľmi príhodné práve pri vstupe do nového roka. Zamyslenie napísala Dr. Viera Roháčková k
textu: „... ten, kto vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva“ (Prísl 28:13).

Chlapček strčil ruku do ťažkej železnej vázy a nemohol ju vytiahnuť.
Naľakaní rodičia zavolali lekára, ale
aj ten bol bezradný. Nakoniec sa lekár chlapca spýtal: „Prečo si tam strčil ruku?“ „Chcel som vytiahnuť guľku,“ povedal plačky. „A kde je tá guľka?“ „Držím ju v hrsti.“ „Tak ju pusť!“
A hneď mohol ruku ľahko vytiahnuť.
Často sme nešťastní pre hriech,
ktorý nechceme opustiť. Dokiaľ ho
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držíme, niet nám pomoci. Len keď ho
pustíme, môžeme dostať pomoc.
Sú to pre nás všetkých dobre správy.
Prosme toho narodeného Pána Ježiša,
o dar Jeho Svätého Ducha, aby sme
poznali svoje chyby, ale aby nás aj naučil chodiť v živote po správnych cestách. Hneď na začiatku nového roka
poprosme to betlehemské Dieťa – Božieho Syna – otvorme Mu svoje srdcia,
vyslovme svoje úprimne prosby, že
túžime byť spokojní, šťastní, zbavení
všetkého zlého. On vypočuje, napra-

ví, zachráni. On, ten nevýslovný dar
Božej lásky, náš Záchranca a Spasiteľ.
Modlitba : Milý Otče! Ďakujeme Ti
za Pána Ježiša Krista, za ten vianočný dar nezmernej hodnoty. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, že si porazil smrť a
Tvojím evanjeliom si vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. Ďakujeme,
že v Tebe máme pokoj, radosť a všetko, potrebné pre život. Ďakujeme, že
nás nikto nemôže vytrhnúť z Tvojej
ruky. Amen.

DESAŤROČNÉ SPOLOČENSTVO MODLITEBNÍKOV
Zuzana Valeková,
koordinátorka MoS Poprad
V našom cirkevnom zbore už viac
ako desať rokov (oficiálny dátum
vzniku je 7. júl 2002) máme modlitebné spoločenstvo (MoS). Jubileum
sme si pripomenuli aj na službách Božích, v nedeľu 13. januára, keď pozvanie na túto milú udalosť prijal vedúci
MoS ECAV brat farár Ľuboslav Beňo z
Rankoviec.
Modlitebné spoločenstvo je požehnaná vnútromisijná aktivita v našej cirkvi a možno ho charakterizovať ako dvojaké spoločenstvo: spoločenstvo s naším Trojjediným Bohom
a súčasne aj vzájomné spoločenstvo
modlitebníkov v bratsko-sesterskej
láske. Neodmysliteľní spoločníci sú
nám pritom Božie slovo, evanjelické duchovné piesne a najmä modlitby. Vďačíme láskavému Pánu Bohu, že
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vždy s radosťou a túžbou prichádzame na pravidelné štvrtkové stretnutia
do zborovej miestnosti a z Jeho milosti sa môžeme zúčastňovať aj iných aktivít MoS organizovaných na seniorátnej (seniorátne stretnutia) či na celoslovenskej úrovni (konferencia MoS
ECAV, herliansky biblicko-rekreačný
týždeň a iné). Teší nás i to, že v porov-

naní s inými skupinami, popradské
MoS patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie v našej cirkvi. Na stretnutiach
si slúžime navzájom, modlíme sa za
seba, svojich blízkych a blížnych, za
duchovné potreby cirkevného zboru,
našej cirkvi, celého kresťanstva i sveta. Robíme tak v súlade s Božou vôľou
a v duchu povzbudení nášho Pána Ježiša Krista. Jeho meno je záruka, že
modlitby budú vypočuté, hoci vieme
aj to, že mnohé účinky svojich modlitieb uvidíme až v Nebeskom kráľovstve... Uvediem čerstvý príklad vypočutia modlitieb. Dlho sme sa stretávali len samé sestry (ozaj, prečo je
to tak, drahí naši bratia v Kristovi?),
ale neprestávali sme sa modliť za to,
aby sme mohli v našom strede privítať
aj brata/bratov vo viere, aby sme boli
zmiešané žensko-mužské spoločenstvo. Modlitby Pán vypočul, lebo tohto roku do nášho spoločenstva prišiel
resp. prihlásil sa brat farár Michal Fin-

dra, ktorý doteraz nepatril do žiadnej
skupinky, hoci bol registrovaný člen
MoS.
Nič nie je také cenné ako modlitba, ona totiž robí možným čo je nemožné, ľahkým čo je ťažké. V modlitbe úprimných sŕdc nezáleží až tak
na tom, čo robíme my, ako na tom, čo
vtedy robí v nás Boh, aj keď si to neuvedomujeme. Najpodstatnejší úkon
je postaviť sa do prítomnosti Božej a
zotrvať v nej, lebo Jeho prítomnosť
je účinná, uzdravujúca a posväcujúca. Nemožno stáť pred ohňom a neohriať sa, nemožno nastaviť tvár slnku
a neopáliť sa ... A tak v hlbokej ochote a odovzdanosti plnej dôvery chceme aj naďalej prichádzať ku spoločným modlitbám ... lebo človek naozaj
nič lepšie nemôže urobiť. Pozývame k
tomu aj ďalších; veď MoS je otvorené
spoločenstvo pre všetkých! Nech Pán
Boh žehná všetky správne rozhodnutia!

ŠTÚROVCI, AKO STE ICH NEPOZNALI
Zuzana Hybenová
V nedeľné popoludnie 13. januára
sme mali vzácnu príležitosť vypočuť si
prednášku Mgr. Martina Kováča, autora novej knihy „Štúrovci, ako ich nepoznáte.“ Potešiteľné je, že prednáška
vzbudila záujem našich cirkevníkov,
ktorí zaplnili zborovú miestnosť.
V knihe sa autor venuje 60-tym rokom 19. storočia, keď evanjelická cir-

kev na Slovensku prežívala jednu z
najväčších kríz vo svojich dejinách.
Po vydaní Protestantského patentu
v roku 1859, prišlo namiesto prosperity obdobie úpadku. Protestantský
patent bol nariadený cisárom a najmä maďarská časť evanjelickej cirkvi
v Uhorsku mala proti nemu výhrady.
Cirkevní predstavitelia i cirkevné zbory a senioráty sa rozdelili na jeho zástancov – patentalistov, a odporcov –
autonomistov, medzi ktorými bol boj.
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Hlavní zástancovia Patentu boli K.
Kuzmány, J. M. Hurban a ďalší, ktorí presadzovali, že centrom teológie je
Kristus. Znamenalo to prvé prebudenie v evanjelickej cirkvi. Ale krátko po
smrti K. Kuzmányho bol Protestantský patent zrušený.
Kniha je zaujímavo napísaná, každý, koho zaujímajú dejiny našej cirkvi,

sa po jej prečítaní dozvie mnoho zaujímavého o vtedajších pomeroch v nej.
Môžete si ju objednať vo farskej kancelárii, alebo požičať z cirkevnej knižnice. Ďakujeme autorovi knihy, že
ochotne prišiel do nášho cirkevného
zboru, aby nás so svojim dielom bližšie zoznámil a podelil sa aj o ďalšie zaujímavosti.

NETUŠENÉ BOHATSTVO
Z nemčiny preložila Anna Chábová
Ten, ktorý neušetril vlastného
Syna, ale vydal Ho za nás všetkých,
ako by nám nedaroval s Ním všetko?
(Rim 8:32)
Bohatý americký obchodník Fitzgerald mal len jedného syna. Ten
zomrel mladý vo vojne s Vietnamom.
Otec sa s jeho smrťou nikdy nedokázal zmieriť.
Aj naďalej však úspešne obchodoval a svoje bohatstvo investoval do
cenných obrazov. V testamente rozhodol, aby sa jeho majetok predal
na dražbe. Keď Fitzgerald zomrel,
mnohé múzeá aj zberatelia umeleckých diel sa zaujímali o jeho obrazy.
V deň dražby sa zišlo mnoho záujemcov. Ako prvý mal byť vydražený ob-
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raz jeho syna. Keďže tento obraz nemal veľkú umeleckú hodnotu, nebol
oň záujem. Dražiteľ sa znova spýtal:
„Kto má záujem? Rozmyslite si to, veď
ide o obraz syna pána Fitzgeralda!“ Tu
sa ozval starý Fitzgeraldov sluha, ktorý miloval mladého pána a ponúkol za
obraz sto dolárov. Keďže nik iný nemal záujem, dostal obraz sluha.
Zberatelia sa potešili, že dražba
umeleckých diel sa už môže začať,
ale na prekvapenie všetkých dražiteľ
vyhlásil: „Dražba sa skončila. V testamente pána Fitzgeralda je klauzula: „Kto kúpi obraz môjho syna, zdedí
všetky obrazy aj celý majetok.“
Táto historka je len slabá ilustrácia
biblickej skutočnosti: „Kto má Syna,
má život; kto nemá Syna Božieho,
nemá život.“ (1J 5:12)

SILVESTROVSKÉ STRETNUTIE
MLÁDEŽE A MINIVÍKENDOVKA
Mládežníci
Na Silvestra po službách Božích
sme sa rozhodli osláviť posledné hodiny starého roka a začiatok nového
roka spolu.
Urobili sme si spoločné občerstvenie a v zborovej miestnosti dali variť
kapustnicu, do ktorej každý dačo priniesol. Ďakujeme za výborné naturálne milodary. Ochotného darcu miluje
Boh. Čas do polnoci sme prežili v rozhovoroch, pri spoločenských hrách a
výrobe záložiek na rok 2013. Tiež sme
spievali mládežnícke piesne a rozprávali sa – na základe hesla na rok 2012
(2Kor 12:9) – o našich slabostiach a o
tom, ako si ich Pán Boh použil. Tesne pred polnocou sme si vymenili záložky a v modlitbách privítali Nový
rok. Potom sme sa šli pozrieť aj na
ohňostroj do mesta.
Vo štvrtok ráno sme vstali ako do

školy a vybrali sme sa do Košíc. Navštívili sme mládežnícku centrálu,
kde sme si kúpili pár drobností s Biblickou tematikou. Boli sme tiež vo východoslovenskom a technickom múzeu. Inšpirujúca bola výstava nerastov, vtáctva a zvláštnych krakovských
betlehemov. Potešila nás aj možnosť
testovať technické exponáty. Výborne nám potom chutil spoločný obed
v reštaurácii „Lampáreň“. Po návrate
z Košíc sme zakotvili v našej zborovej
miestnosti, kde sme si pripravili chutnú večeru. Tety z modlitebného spoločenstva nám tiež podarovali nejaké
dobroty pod zub. Večer sme mali zamyslenie nad heslom roka 2013, kde
sme poštudovali aj kontext čo to znamená, že tu nemáme trvalé mesto,
ale hľadáme ono budúce. Dopozerali
sme do neskorých nočných hodín trilógiu „Ponechaní“ o konci sveta. Potom sme sa netradične uložili na spá-
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nok – asi ako prví v histórii našej zborovej siene.
Ráno, po výdatných raňajkách, sme
poupratovali a potom nasledovalo
štúdium Biblie. Témou bol text z Lukášovho evanjelia 3:1-20 o Jánovi Krstiteľovi. Štúdium bolo veľmi pútavé a

viedlo nás k praktickému pochopeniu
pokánia a viery v Pána Ježiša.
To bol pekný duchovne ladený záver našej minivíkendovky, a tak sme
sa rozišli domov s pokojom v duši a
radosťou v srdciach.

DETI A MODLITBA
Zuzana Hybenová
Pri návšteve zborovej miestnosti
nášho cirkevného zboru, často upúta
moju pozornosť obrázok kľačiaceho
dievčatka modliaceho sa pri postieľke v spoločnosti svojich zvieracích
miláčikov – z jednej strany mačičky
a z druhej psíka. Obrázok je natoľko
hodnoverný, akoby sa modlili všetci traja. Pri pohľade na tento obrázok prichádzajú na myseľ slová Pána
Ježiša: „Dovoľte deťom prichádzať
ku mne a nebráňte im, lebo takých je
kráľovstvo Božie.“ (Mk 10:14). Šťastní
sú rodičia, ktorí spolu so svojimi deťmi začínajú deň krátkym stíšením v
modlitbe a končia ho tiež tak isto spolu, aby poďakovali za všetko dobrodenie, ktoré ich po celý deň sprevádzalo
alebo deti naučia, aby sa modlili samy.
Poznám svedectvo matky-farárky,
ktorej syn už od 5. ročníka základnej školy musí hodinu a pol cestovať
do školy. Ráno zažívali veľký zhon pri
úsilí vychystať dieťa do školy a stihnúť aj ranné stíšenie so slovom Božím
a modlitbou. V snahe zabrániť rannému stresu, sa rozhodla vstávať o pia10

tej ráno, pripraviť raňajky a všetko potrebné a potom v pokoji prežiť požehnané ranné stíšenie. Odvtedy začínajú
deň spokojne a s dôverou, že svoj život zverili do tých najlepších – Božích
rúk.
Veď, tak ako pozemský otec či matka túžia po tom, aby spolu so svojimi
deťmi mohli každodenne prežiť spoločné chvíle, aby sa mohli porozprávať aký mali deň, čo dobré či zlé zažili, rovnako náš nebeský Otec túži,
aby Božie deti prichádzali k Nemu v
dôvernom rozhovore. Čaká, či Mu poďakujeme za to dobré, čo nás stretlo
a v čom sme prosili o Jeho pomoc, ale
čaká aj na to, či Mu predložíme všetko čo nás trápi. Veď modlitba má svoje
zasľúbenie (1J 5:14): „A toto je dúfanlivosť, ktorú máme v Ňom, že za čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás.“

DVADSAŤ ROKOV PARTNERSTVA
S EV. CIRKEVNÝM ZBOROM V POPRADE
Aliki Gnieser, podľa poznámok farára Diercksa; preložila Anna Wielandová
Pri jednej návšteve u rodiny Toperczer v roku 1992, zoznámil sa farár Diercks s ich sesternicou pani
Wielandovou z Popradu na Slovensku. Nápad partnerstva s popradským
evanjelickým zborom vznikol aj preto, že Poprad a ostatné mestá na Spiši
na úpätí Vysokých Tatier boli založené Nemcami.
Farár Diercks dal pani Wielandovej list a podklady o lohmarskom
zbore, aby ich odovzdala popradskému farárovi Pavlovičovi. Ten s radosťou prijal nápad nadviazať partnerstvo s nemeckým zborom a pozvanie
na návštevu poslal listom datovaným
23.4.1992. Prízvukoval v ňom, že hoci
v Poprade už nežije toľko Nemcov ako
pred Druhou svetovou vojnou, ale –
najmä medzi staršími občanmi – ešte
stále počuť nemčinu a aj v kostole sa
príležitostne konajú Služby Božie v
nemeckej reči.
A tak vznikla skupina sedemnástich osôb plných záujmu a na niekoľkých prípravných stretnutiach sa vypracoval plán cesty. Následne potom,

večer 16.10.1992, sa začala cesta vlakom z Bonnu do Viedne (ležadlovým
vozňom), ďalej z Viedne do Bratislavy a nakoniec, po 5,5 hodinovej jazde
vlakom, sa skončila v Poprade. Skupina bola dobre – a na západné pomery
lacno – ubytovaná. Prijatie bolo veľmi
srdečné; popradský zbor vyvinul veľké úsilie, veď lohmarčania boli prví z
cirkevníkov zo Západu. Nemcov z Nemecka poznali väčšinou len ako turistov z NDR, a nie ako spoluveriacich.
Program obsahoval – okrem spoločných bohoslužieb a obeda v nedeľu –
aj výlet do Vysokých Tatier a návštevu starých spišských miest Kežmarok
a Levoča. Mnoho rozhovorov aj spoločný spev rýchlo odbúrali prvé obavy
z cudzoty a jazykovej bariéry. Vznikol
pocit spolupatričnosti a priateľstva a
vyslovenie pozvania Popradčanov do
Lohmaru. Skupina Lohmarčanov odcestovala 22.10. cez Prahu do vlasti.
V septembri 1993 nasledovala návšteva Popradčanov v Lohmare, keď
prišlo 30 osôb. Tak sa začala dlhá šnúra vzájomných návštev. V roku 2012 –
dvadsať rokov po prvom stretnutí –
sme mohli znovu privítať naše sestry
a bratov z Popradu a prežiť s nimi tri
nezabudnuteľné dni.
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SPOMIENKY NA VIANOCE DETSTVA A MLADOSTI
Zuzana Hybenová
Máme už po Vianociach. Zažili sme
mnoho pekných chvíľ, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. Spomienky,
najmä u starších bratov a sestier, často
zalietajú do Vianoc detstva a mladosti. Na všetko spomíname s nostalgiou.
Lebo Štedrovečerné služby Božie mali
a majú v sebe čosi zvláštne, čarovné.
Zvesť o Spasiteľovi, Tichá noc, svätá noc... A potom z kostola húfy ľudí,
zvonenie zvonov, stretanie priateľov,
to všetko má nezabudnuteľné čaro.
Časopis Bradlo prináša spomienky
na Vianoce Milana Rastislava Štefánika, syna evanjelického farára v Košariskách. Prežíval ich v rodinnom prostredí na košarišskej fare v detstve aj
cez študentské roky a sem-tam sa aj
neskôr vracal zo sveta.
Prvé Vianoce, ktoré M. R. Štefánik
nestrávil v kruhu svojich najbližších,
zažil v roku 1904 v Paríži. Paríž bol
krásny, vo všeličom ho uchvátil, ale
na domov sa zabudnúť nedalo. O svojich pocitoch píše po Vianociach: „Na
Štedrý večer mi bolo zvlášť krušno.
Sychravé chladno zaľahlo na Paríž i
na moju dušu. Bol som sám a cítil som
to v plnej miere. Abych trošku pozabudol, pracoval som až do poludnia,
ale keď sa začalo stmievať, tu pojal
ma stesk. Myslel som, že nevydržím,
že musím ísť za hory, za doly k môjmu kozubu. Kúpil som si malý smriečok, navešal naň cukríky, hračky, jabl12

ká a toľko sviec, koľko drahých bytostí som zanechal v diaľke. Keď zaznel
hlas večerného zvona, ožiaril izbietku
môj skromný stromček. Vôkol mňa
stíchlo, len plamienky blkotali a srdcom zmietali spomienky.“
Na Vianoce 1913 je už opäť ďaleko
v Južnej Amerike – v Ekvádore. Znova tu na neho doľahne vianočná a silvestrovská atmosféra. Do zápisníka si
značí: „Aký pustý tu svet, bez poézie.
Spomínam si na posledný večer, ktorý
som strávil doma. Už nemám viac domoviny. Tlčiem sa svetom... Ubolená
mi je duša, telo vysilené. Daj Boh lepšieho roka.“
Potom už vôbec nebolo Štefánikovi
dopriate zažiť domáce Vianoce. Aj posledné Vianoce svojho nedlhého života prežil v roku 1918 veľmi ďaleko od
domova, na Sibíri. Podľa spomienok
osobného tajomníka, aj v tento večer
spomínal na domov, na svojich drahých, na svoju vlasť, na svoju mladosť.
Všetko však bolo nesmierne ďaleko.
Nikdy sa už potom M. R. Štefánik košarišských a slovenských Vianoc nedožil. Prišiel 4. máj 1919 a s ním jeho
tragická smrť.
Teraz, keď mnohí naši, najmä
mladší, občania sú rozídení po celom
svete a domov sa nedostali, určite spomínajú na prežité slovenské Vianoce v
detstve a v mladších rokoch a možno im je rovnako clivo za domovom,
za nezabudnuteľným čarom slovenských Vianoc.

SLOVO NA ÚZKU CESTU
Zuzana Hybenová
Aj pre rok 2013, ktorý z milosti Božej začíname prichádza k cirkevníkom
čítanie na každý deň „Tesnou bránou“
z vydavateľstva ViViT v Kežmarku.
Modlitebné spoločenstvo ECAV takto
chce čitateľov povzbudiť k tomu, aby
denne siahali po Božom slove a získavali z neho múdrosť a usmernenie pre
svoj život. Zaujímavý je aj obrázok na
obálke tejto knihy, nad ktorým sa zamyslíme. Z Božieho slova vieme, že široká a priestranná cesta vedie do zahynutia, ale na úzkej ceste, cez tesnú
bránu, nás čaká večný život. Obrázok
nám ukazuje, že tesnou bránou nemôžeme prejsť s batohom hriechov,
ktoré nosíme, ale musíme sa pokoriť
a zložiť ich pred bránou. Aj heslo na
rok 2013 nám hovorí: „Lebo nemáme
tu trvalé miesto, ale hľadáme ono budúce.“ (Žid 13:14)
Mnohí ľudia považujú kresťanstvo
za nejaký rozmar, či pocit. Myslia si,
že s rozumom to nemá nič spoloč-

né. Ale Pán Boh nám dal myseľ, aby
sme s Ním súhlasili. Keď ju naplníme
správnou, večnou múdrosťou, nasmeruje nás pod vládu toho najlepšieho
hlavného mesta – nebeského Jeruzalema. Nepomôže nám dočasné hlavné
mesto, ktoré máme tu a vládne nám
„hriechom v našich údoch“. Hlavné
mesto zvádzania, ktoré prostredníctvom obrazoviek a časopisov zapaľuje
oheň v dušiach, aby spálil všetko dobré. Oživiť to môže iba Ježiš, lebo On
„prišiel hľadať a spasiť čo bolo zahynulo“. (L 19:10)
Milé sestry a bratia, čítajme Božie
slovo, nech oživuje nášho ducha. Prinesie to lásku, radosť a pokoj pre nás
aj našich blízkych. Pamätajme a modlime sa za tvorcov publikácie Tesnou
bránou aj za jednotlivé cirkevné zbory, senioráty, biskupské úrady a rôzne
cirkevné inštitúcie i periodiká. Naše
modlitby Pán Ježiš vypočuje a koná v
našich životoch. Preto Mu aj ďakujme
za všetko čo z Jeho milosti dostávame.

KNIHA VŠETKÝCH KNÍH
V Biblii sa slová radosť a šťastie objavujú vyše 800-krát. To ukazuje, že
Biblia obsahuje posolstvo, ktoré je pre
nás dôležité prijať, aby náš život bol
šťastný.
Vždy, keď otvoríš Bibliu, musíš vedieť: teraz hovorí k tebe, malému človeku, veľký Boh. Chce ti povedať nie-

čo veľmi dôležité a toto poznanie ťa
učí modliť sa : Bože zjav mi Tvojím
Slovom svoju vôľu. Ukáž, prezraď mi
Tvoje myšlienky, aby som spoznal a
pochopil Tvoje svedectvo. Daruj mi
pokorné srdce, aby som rád plnil Tvoje Slovo. Veď ma, aby som vedel žiť
podľa Tvojho Slova.
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Keď Pán Boh uvidí takéto tvoje stanovisko, preukáže ti pochopenie pre
tvoje myšlienky a konanie. Potom
nájdeš skryté zázraky v Svätom písme a súvislosti v tejto nádhernej knihe kníh ti budú stále jasnejšie.
Vždy otváraj Bibliu s vďačnosťou
voči Bohu vo svojom srdci. Povedz
Mu, čo ti pri čítaní Božieho slova napadlo, čo sa stalo pre teba veľké a dôležité. Chváľ Ho za poklady, ktoré vložil do svojho Slova. Veleb Ho za to, čo
cez svojho syna Ježiša Krista pre teba

urobil. Toto ťa urobí šťastného. S takýmto tvojím duševným bohatstvom
môžeš byť nielen pre seba, ale aj pre
iných požehnaním. Aj iní pocítia tvoj
dôverný vzťah s Bohom.
Čo je najdôležitejšie v živote? Zdravie alebo peniaze? Správnu odpoveď
nájdeš v Biblii: Najdôležitejšie v živote je mať správny vzťah s Bohom cez
vieru v Ježiša Krista. Potom zažijeme
pravý mier v srdci, lebo s naším Spasiteľom máme bezpečnú nádej vo večný život.

JABLKÁ
Zdroj: internet
Skupina mladých manažérov po
týždňovom školení bežala chodbami letiska. Bol piatok večer a všetci sa
chceli na víkend vrátiť domov. Meškali. Ich let už bol hodnú chvíľu ohlásený. Utekali letiskovou halou s kufríkmi, lístkami a pasmi v rukách.
Zrazu sa dvaja nechtiac potkli o
stánok s ovocím a vrazili do košíka
s jablkami. Košík sa vysypal a jablká
sa rozkotúľali po zemi. Mladíci bežali ďalej. Ani sa nezastavili a neobzreli, aby stihli nastúpiť do lietadla. Všetci okrem jedného. Posledný z nich zo
súcitu k majiteľke stánku zastal. Zakričal na svojich priateľov, aby šli bez
neho a zavolal manželke, že pocestuje
nasledujúcim lietadlom.
Vrátil sa k terminálu a videl, že
všetky jablká sú ešte stále na zemi.
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Bol prekvapený, keď zistil, že majiteľka stánku je slepé dievča. Dievča plakalo, veľké slzy mu stekali po lícach.
Ohmatávalo podlahu, márne sa snažilo pozbierať jablká. Prechádzalo tadiaľ množstvo ľudí, no nik sa nezastavil, akoby nikomu nezáležalo na tom,
čo sa stalo. Muž si kľakol k dievčaťu,
pozbieral jablká do košíka a pomohol
dať pult na miesto. Všimol si, že veľa
jabĺk sa pri páde potĺklo, a tak vybral
peňaženku a spýtal sa dievčiny: „Si v
poriadku?“ Ona s úsmevom prikývla.
Muž jej vložil do ruky sto eur so slovami: „Vezmi si ich, prosím. To je za
tú škodu, ktorú sme ti pôsobili. Dúfam, že sme ti úplne nepokazili deň.“
Mladík odchádzal, ale dievča za ním
zakričalo: „Pane!“ Zastal, otočil sa a
zahľadel do jej slepých očí. Vtom sa
dievča spýtalo: „Ty si Ježiš?“ Zostal
nehybne stáť, niekoľkokrát sa váhavo
otočil, až potom pokračoval smerom

k lietadlu. V duši mu rezonovala otázka: „Ty si Ježiš?“

A čo my, správame sa tak, aby si nás
ľudia mohli pomýliť s Ježišom?

PIESEŇ NA STARÝ I NOVÝ ROK
Je večným znakom plynutie času,
letí nad nami sťa oblaky!
V ňom dozrievajú semená klasu,
v jeho vanutí skončia mnohí.
Veď počas vekov k tomu sme prišli,
že naše hviezdy časom zhasnú!
Ku nášmu cieľu pán nám vyznačil
zo svojej lásky cestu jasnú.
Ty si od vekov, láskavý Bože,
Ty si do času život vložil.
Len s Tebou človek putovať môže,
aby sa celkom nepoložil!
Cez naše srdcia roky nám bežia,
do našich tvárí tlačia vrásky;
však silu množí dobrota Božia
a radosť plynie z čistej lásky.
Každý z nás pováž plynutie času,
odovzdaj seba do Božích rúk!
Vyznanie pravdy z Božieho hlasu
nech zneje v piesni aj z našich úst.
Volajme svorne k výšinám neba:
Požehnaj, Bože, naše diela!
Podaruj svetu pokoj i chleba,
nech zem Ti chválu vďačne spieva!
Vincent Blažko
(Nápev: Ó, Pane drahý; ES 565)
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MODLITBA
Znám vzácne chvíle v zhone žitia,
v nich vädne každý bôľ a žiaľ,
na ich dne nádeje kvet skvitá,
v nich som sa v Bohu silným stal.

Vo chvíli tohto rozhovoru
zo sveta nič mi nechýba,
nového neba v ňom zriem zoru.
Tá menuje sa: Modlitba.

Ktoráže mi je – pýtate sa –
tým okamihom najmilším?
Tá, v ktorej duša moja plesá
pri rozhovore s Najvyšším.

Som šťastný v tejto chvíli s Bohom,
nie som už iba zeme syn,
neviditeľnou stúpam nohou
nad obzor – k Bohu – do výšin.
Tomáš Gáll

KRÁSNY NOVÝ ROK, ZDRAVIE A ŠŤASTIE PO CELÝ ROK 2013
Nech Pán Boh riadi naše kroky – hoci nám pribúdajú roky...
Nech sa nám v živote darí a srdce naše nech radosťou žiari...
Nech Pán Ježiš nám je na pomoci a to, milí moji, vo dne v noci...
Nech nepoznáme bolesť, žiaľ – však náš Pán nás vidí zovšadiaľ...
Nech si pomáhame jeden druhému, nielen sebe samému...
Nech sa riadime Jeho pokynmi a naše úspechy sú aj jeho činmi...
Nech žijeme ako Božie deti stále, stretávame sa v chráme vytrvale...
Nech sa nikdy neodvrátime od Neho, Jeho je celá zem i nebo...
Nech nám je dopriate ísť po ceste, hoc i tŕnistej, za Majstrom idúc zaiste...
Nech milostivý Pán a Boh náš i Duch Svätý prijme všetky naše modlitby
ako keď s pokorou nosíme do kostola oltárne kvety...
Stano Račko

VYPÍSANÉ Z MATRÍK V MESIACOCH
NOVEMBER - DECEMBER 2012
Sviatosť Krstu svätého prijali: Adrián Benko, Alex a Simona Brutvanovci,
Liliana Endelová
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišiel: Július Lupták (63)
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SPOLOČENSTVO
Anton Srholec
Napríklad manželstvo. Musíme sa naučiť žiť pri sebe tak, aby sme boli jeden pre druhého požehnaním. Ak sa
staneš Božím človekom a budeš žiť
podobne ako Kristus, len slúžiť a dávať, všade ťa budú mať radi. Až rozdáš
hmotné veci, to sú len hračky pre do-

spelé deti, staneš sa nádobou Ducha a
ten je nevyčerpateľný. Môžeš žiť vedľa
ľudí aj v mlčaní, ostanú radi pri tebe,
lebo im bude hovoriť aj tvoje mlčanie,
pretože na to hlavné nemáme slová.
Prinášať požehnanie všade, kam vkročíš, a ak si sám, môžeš byť aj ty celkom
pokojný a šťastný v jeho prítomnosti,
či už mlčí alebo k tebe rozpráva.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Január
Miháliková Eva			
Miháľ František, Ing.		
Šimková Anna			
Bendíková Iveta, PhDr.		
Rošková Anna			
Šípka Martin, Ing.		
Smolárová Marta		
Fáberová Eva, PhDr.		
Imrich Viktor			
Pivková Paula			
Jarošová Darina		
Timočková Helena		
Šašurová Božena		

5.1.
6.1.
6.1.
9.1.
12.1.
21.1.
23.1.
23.1.
25.1.
25.1.
26.1.
29.1.
29.1.

Február
Schweitzer Erhard, MUDr.
Mlynárová Božena		
Valigurová Jarmila		
Kováč Ján			

13.2.
17.2.
17.2.
20.2.

POZÝVAME NA PRAVIDELNÉ STRETNUTIA
V ZBOROVEJ MIESTNOSTI NA UL. 1. MÁJA.
konfirmandi – utorok, 1. roč. o 15:00 h; štvrtok 2. roč. o 15:30 h
spevokol – každú stredu o 17:30 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
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NOVÝ ROK (MT 1:23)
Všetko sa mení, Ty si stály –
náš Vodca večný - Boh a Pán!
Len Ty si v pravde neskonalý,
milosťou svojou si nás chráň!
Veď s Tebou iba pravá cesta –
do srdca daj nám lásku, cnosť,
raz k Tebe prísť do nebies mesta,
Ty žehnaj našu budúcnosť...!
Ach, s nami buď, ó, nebies Pane,
a rozmnož svoje požehnanie! Amen.
Zlatica Oravcová, zo zbierky vzdychov a suspírií

ŠTATISTIKA CZ K 31.12.2012
Pokrstení:		
Konfirmovaní:
Sobášení:		
Zosnulí:		

16 detí (12 chlapcov a 4 dievčatá)
15 detí (7 chlapcov a 8 dievčat)
9 párov (2 evanjelické a 7 zmiešaných)
20 (14 žien a 6 mužov)

Zborový list, rozpis Služieb Božích
a viac informácií o cirkevnom zbore
nájdete aj online na: www.ecavpp.sk
Zborový list popradských evanjelikov. Pre vnútornú potrebu Evanjelického augsburského vyznania cirkevného zboru v Poprade, Námestie sv. Egídia 8/17; tel. farský úrad:
789 587 2; e-mail: ecavpp@stonline.sk; www.ecavpp.sk
Zodpovedný redaktor: Dr. Libor Bednár - zborový farár, jazyková úprava: Mgr. Zuzana
Valeková, spolupráca: Ing. Zuzana Hybenová, Alena Chlebovcová a Mgr. Ing. Michal
Findra, mládežnícky farár. Grafická úprava: Mgr. Samuel Bednár. Vydávanie zborového
listu môžete podporiť milodarom. Ďakujeme.
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ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT

JANUÁR
1. Ut. 09:00 				 10:30
6. Ne.		 09:00 				 10:30
10. Št.		 18:00
13. Ne.		 09:00 				 10:00
17. Št.		 18:00
20. Ne.		 09:00 				 10:30
24. Št.		 18:00
27. Ne.		 09:00 				 10:30
30. St.		 15:00
								
31. Št.		 15:00
-

Poprad, Nový rok
Stráže, Nový rok
Poprad, Zjavenie Krista Pána
Stráže, Zjavenie Krista Pána
Poprad, biblická hodina
Poprad, 10. výročie MoS v CZ Poprad
Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, biblická hodina
Poprad, Posledná nedeľa po Zjavení
Stráže, Posledná nedeľa po Zjavení
Poprad, biblická hodina
Poprad, Nedeľa Deviatnik
Spišská Sobota, dcérocirkevný konvent
Zariadenie pre seniorov, Komenského ul.,
biblická hodina
Dom opatrovateľskej služby Xenón, biblická hodina
FEBRUÁR

3. Ne.		 09:00 				 10:30
7. Št.		 18:00
10. Ne.		 09:00 				 10:00
13. St.		 18:00
17. Ne.		 09:00 				 10:00
21. Št.		 18:00
24. Ne.		 09:00 				 10:30
27. St.		 15:00
								
28. Št. 15:00
			 18:00
-

Poprad, Nedeľa po Deviatniku
Stráže, dcérocirkvený konvent
Poprad, biblická hodina
Poprad, Predpôstna nedeľa
Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, Popolcová streda
Poprad, Prvá pôstna nedeľa
matkocirkevný a zborový konvent
Poprad, pôstne večerné služby Božie
Poprad, Druhá pôstna nedeľa
Spišská Sobota, Sviatosť Večere Pánovej
Zariadenie pre seniorov, Komenského ul.,
biblická hodina
Dom opatrovateľskej služby Xenón, biblická hodina
Poprad, pôstne večerné služby Božie
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