
PLÁTAŤ DIERY SA NEOPLATÍ
Zima bola mierna a krátka. Peniaze určené na odhŕňanie snehu a posýpa-

nie ciest sa nevyčerpali. Bratislava sa rozhodla ušetrené peniaze venovať na 
opravu ciest. Zaujalo ma vyjadrenie primátora nášho hlavného mesta, ktoré 
povedal v súvislosti s opravou ciest po zimnej sezóne: „Nebudeme však plá-
tať diery na cestách, ale poškodené úseky ciest vyfrézujeme, odizolujeme a 
položíme na ne nový asfaltový koberec, na ktorý dostaneme záruku. Vyjde 
nás to lacnejšie, ako opravovať diery, ktoré aj tak budú o rok ešte väčšie, ako 
boli predtým“ (voľne citované). Táto myšlienka ma oslovila nielen preto, že 
v nej vidím víťazstvo zdravého rozumu nad „byrokratickým“ splnením si po-
vinnosti, ale aj pre jej aplikáciu na duchovný život človeka.

Náš život sa v Biblii obrazne nazýva aj cestou, ktorá má svoj cieľ - Božie 
kráľovstvo. Aj na ceste nášho života sa objavujú z času na čas diery a výtlky, 
ktoré nám znepríjemňujú život, oberajú nás o radosť a robia nám starosti. 
Tieto diery na našej duchovnej ceste treba tiež odstrániť. Aj tu je lepšie rieše-
nie položiť „nový koberec“ ako plátať jednotlivé diery. Tie diery a výtlky, v na-
šom živote sú jednotlivé problémy a starosti, ktoré nás robia ustarostených, 
unavených a často aj znechutených.

„Položenie nového koberca“ na našu cestu života spočíva v obnovení náš-
ho vzťahu k Bohu, našej lásky k Pánovi Ježišovi. Sáva sa, že po určitom čase 
naša láska ochladne, už nie je taká vrúcna a obetavá ako bola predtým. Aj 
duchovný život môže upadnúť do rutiny, z ktorej sa vytratí intenzívny osob-
ný vzťah s Bohom. Nikto z nás nemôže povedať: „mne sa to nemôže stať“. A 
možno sa to niekomu stalo práve teraz. Starosti a problémy prevážili nad ra-
dosťou zo spasenia. Život sa stal bremenom, ktoré tlačí k zemi.

Preto, s prichádzajúcimi slnečnými dňami, si aj my opravme diery na ceste 
nášho života „novým kobercom“. V pokore srdca zložme všetky svoje starosti 
pod Kristov kríž. Vezmime vážne Jeho slovo a dôverujme Mu, že On nám dá 
dostatok múdrosti i sily, aby sme úspešne a s radosťou doputovali do cieľa. 
Aj pre nás platí slovo zasľúbenia: „Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj Mu 
a On sa o všetko postará.“ (Ž 37,5). 

Dr. Libor Bednár, zborový farár
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Spracoval Michal Findra, farár

Pred časom bola u nás na návšte-
ve Katka Svrčková zo žilinského zbo-
ru, ktorá nás informovala o svojom 
misijnom pobyte v Moldavsku a uro-
bili sme pre ňu aj finančnú zbierku. 
Katka pravidelne, každé dva mesiace, 
posiela informácie o tom, čím žijú vo 
svojej službe. Kompletné informácie 
si môžete pozrieť na našej webstrán-
ke www.ecavpp.sk. V poslednom liste 
napísala aj tieto informácie:

O zime v jednej rodine. Zimné 
obdobie bolo ťažké pre nejednu mol-
davskú rodinu. My sme sa počas zimy 
spriatelili s jednou z nich. Mihail a Vale-
ria žijú v skromnom domčeku bez elek-
trickej energie. Vďaka projektom ako 
sú balíčky s jedlom či drevo na zimu, 
zvládli prežiť aj túto zimu. Valeria už 
takmer dva roky leží v posteli. Doká-
že sa na chvíľu postaviť, ale chôdza je 
pre ňu obrovský problém. Pred rokom 
a deviatimi mesiacmi spadla a zlomila 
si stehnovú kosť. Keďže nemala poiste-
nie, v nemocnici ju neošetrili a kosť sa 
jej zrástla nesprávne. Dodnes má boles-
ti. Podľa moldavských zákonov má prá-
vo na invalidný dôchodok, musí si ho 
však vybaviť sama. A to je prakticky ne-
možné, pretože nechodí. Zároveň sys-
tém funguje veľmi podobne ako na Slo-
vensku – posielajú vás od jedných dverí 
k druhým. Vo svojich modlitbách mô-
žete myslieť aj na túto rodinu, aby sa im 
podarilo dôchodok vybaviť.

Medzinárodný deň žien 8. ma-
rec. Bratia z našej dediny sa rozhod-
li pri tejto príležitosti pozvať všetkých 
ľudí, navštevujúcich služby Božie v 
Lozovej, do Micleuşeni. Ráno som sa 
vybrala s našou minidodávkou do Lo-
zovej. Odchod bol dohodnutý na de-
viatu hodinu ráno. O 8:45 h mnohí z 
nich už čakali na odvoz. Keďže bolo 
celkom veterno, ľudia začali nastu-
povať do auta. Zrazu počujem nieko-
ho kričať moje meno. Otočím sa a vi-
dím Alinu, ako beží k autu so slzami 
v očiach, kričiac: „Katka, čakajte na 
nás!“ Upokojujem dievčatko vysvet-
ľujúc, že má dosť času. Pár sekúnd 
po dievčatku dobieha jeho mama. Je 
úžasné sledovať, ako veľmi sú deti 
nadšené z evanjelia, takže dokážu sl-
zami pritiahnuť do kostola aj svojich 
rodičov.

Námety na modlitby. Vďaky: Za 
ľudí v dedine Lozova, ktorí sú otvore-
ní počúvať evanjelium a prichádzajú 
na služby Božie pravidelne každú ne-
deľu. Za rastúci počet detí v dennom 
detskom centre v Huzun. Prosby: Za 
Vasila a jeho rodinu. Za Mihaila a Va-
leriu.  Pred pár dňami sa opäť za-
čal program Challenge into mission 
– modlite sa za všetkých misionárov, 
ktorí sú súčasťou programu; za vedú-
cich, aby viedli tímy s Božou múd-
rosťou; za ľudí, ktorým budú zvesto-
vať evanjelium.

MISIA V MOLDAVSKU
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Zuzana Hybenová

V Liptovskom Mikuláši sa 15. mar-
ca konala výročná misijná konferencia 
pracovníkov a spolupracovníkov Misie 
na Níle (MN).

Konferenciu otvorila riaditeľka slo-
venskej pobočky farárka Eva Kolesá-
rová, potom program pokračoval po-
božnosťou. Pavol Halža vybral biblic-
ký text „Učte sa odo mňa“ (Mt 11:29). 
Zamýšľal sa nad tým, komu Ježiš adre-
soval výzvu učiť sa. Tým, ktorí počuli 
Jeho zavolanie: „Poďte ku mne všetci, 
ktorí ste obťažení ...“. Pre všetkých prí-
tomných zaznela výzva čítať Božie slo-
vo, lebo tí, ktorí prijali pozvanie k služ-
be pre MN, zároveň prijali aj Ježišovo 
pozvanie ísť za Ním a pomáhať.

V programe viackrát vystúpili štu-
denti Biblickej školy v Haslibergu a 
pracovníci zo švajčiarskej centrály MN.

O práci v Etiópii informovala Beatri-
ce Hauser. Etiópia je krajina plná pro-
tikladov. Na jednej strane fascinujú tu-
ristov staré kultúry, vystavané hlavne 
mesto Addis Abeba a na druhej strane 
ničivé vojny posúvajú krajinu vo vývo-
ji neustále späť. Nestabilná klíma spô-
sobuje opakovane hladomor. Žije tu 84 
miliónov obyvateľov. Z nich je 10 % po-
stihnutých, a sú odvrhnutí svojou rodi-
nou, ktorá verí, že im bolo počarované. 
Práve pre hendikepovaných MN vybu-
dovala Misrach centrum. V ňom je o 
nich postarané a na základe testovania 
miery postihnutia sú zadelení do prá-

ce. Majú veľkú radosť, že sa môžu nie-
čo naučiť, prijímajú lásku od pracovní-
kov centra, ale poznávajú aj Božie slo-
vo. Vyrábajú kefy, štrikujú, pracujú s 
drevom, a tak si zarábajú na živobytie.

Ďalšie zdravotné centrum, pre lieče-
nie najmä malárie, je Walga. Poliklini-
ka denne ošetrí do 150 pacientov, sta-
cionárna starostlivosť je pre 50 pacien-
tov. MN tu vybudovala 50 studní s pod-
zemnou pitnou vodou, robí sa zdravot-
né vzdelávanie zamerané na hygienu, 
prevenciu AIDS, plánovanie rodiny, 
očkovanie, tehotenskú starostlivosť a 
pomoc pri pôrode.

MN vybudovala aj poľnohospo-
dársky projekt Nonno, pretože väčši-
na ľudí pracuje v poľnohospodárstve. 
Je tu veľmi suchá pôda a členovia MN 
učia domácich hnojiť ju kompostom 
a prirodzeným hnojivom, aby dosiah-
li vyššiu úrodu. Etiópčania jedia teff, z 
neho pripravujú mäkký kysnutý chlieb, 
ktorý denne jedia s korenenou omáč-
kou; berbere sú štipľavé sušené červe-
né paprikové struky a tie sa po rozdr-
vení pridávajú do jedla, rovnako kuku-
rica a mango. Obyvatelia nejedia zele-
ninu a ovocie, preto pracovníci MN ich 
učia pestovať a jesť aj tento druh stravy, 
lebo trpia anémiou a nedostatkom vi-
tamínov, čoho následok je slepota.

O Tanzánii a tamojšej práci MN ho-
voril Emanuel Lippuner. Nachádza sa 
tu najvyšší africký vrch Kilimandžáro. 
Z hľadiska náboženstva je 35 % popu-
lácie moslimov, 30 % sú kresťania, 35 

MISIJNÁ KONFERENCIA MISIE NA NÍLE
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Zuzana Hybenová

V Martine sa v dňoch 4. až 6. apríla 
konala 25. konferencia MoS ECAV na 
tému Spájanie generácií. Keďže je to 
výročná konferencia, tak po úvodnej 
pobožnosti nasledovalo rokovanie o 
činnosti MoS v r. 2013 a zámeroch pre 
rok 2014. Veľmi dobré boli všetky ran-
né i večerné pobožnosti od bratov fa-
rárov a sestier farárok z Martina a Ži-
liny.

Sobota bola hlavný prednáškový 
deň. Brat biskup VD Slavomír Sabol 
prednášal na tému Medzigeneračné 
vzťahy v Biblii a histórii a sestra Ka-
tarína Valčová Ako darovať evanje-
lium inej generácii. V prednáške čer-
pala zo skúsenosti výučby na Žilinskej 
univerzite. Obidve prednášky boli vy-
nikajúce a poskytli veľa námetov na 
zamyslenie i pre praktický život nás, 

poslucháčov. Prítomných 120 účastní-
kov si naozaj mohlo veľa odniesť. Po-
poludní boli modlitebné skupiny za 
potreby jednotlivých cirkevných zbo-
rov a obohacujúce semináre. Vo večer-
nom programe nás misijní pracovníci 
CZ ECAV Martin oboznámili o misii 
na Ukrajine, ale dostali sme aj infor-
mácie o práci diakonie pre domácich 
viery v Martine.

V nedeľu sme sa v martinskom kos-
tole zúčastnili na pašiových službách 
Božích. Kázeň mal vedúci MoS ECAV 
brat farár Stanislav Kocka, ktorý s do-
mácim zborovým farárom Milanom 
Kubíkom prislúžili účastníkom kon-
ferencie aj sviatosť Večere Pánovej.

Aj tohtoročná konferencia MoS 
ECAV bola veľkým požehnaním pre 
všetkých účastníkov a povzbudením 
k väčšej horlivosti v našich cirkevných 
zboroch.

KONFERENCIA MODLITEBNÉHO SPOLOČENSTVA ECAV

% pripadá na tradičné náboženstvá V 
Tanzánii je obrovské množstvo ute-
čencov (cca 70 tisíc), najmä z Konga, 
Rwandy a iných okolitých krajín. Pre 
nich pripravujú semináre pre dospe-
lých a nedeľné školy a besiedky pre 
deti.

V poľnohospodárskom stredisku 
Burega vzdelávajú mladých v snahe 
vzbudiť u nich lásku k drobnému roľ-
níctvu, ale aj k Stvoriteľovi. Polovica 
obyvateľov regiónu Kigoma sú deti a 
mladí ľudia. Tu MN podporuje školu 

pre deti utečencov. V triede je aj 80 žia-
kov. Duchovnú prácu robí farár Tshi-
basu. Je to ťažké, lebo islam je tam na 
vzostupe.

O práci slovenskej pobočky MN in-
formovala riaditeľka E. Kolesárová. 
Zdôraznila, že táto služba je celkovo 
ťažká a treba pre ňu veľa modlitebnej 
podpory. V premietaných záberoch 
sme videli aj použitie pletených a háč-
kovaných vecí, tak veľmi potrebných a 
užitočných pre chladné noci v Afrike.
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Z publikácie vybrala Zuzana Hybenová

Publikáciu pod týmto názvom vy-
dal CZ ECAV Martin. Milan Kubík, 
evanjelický farár v Martine a konse-
nior Turčianskeho seniorátu, v knihe 
uvádza: Názov sme vybrali preto, lebo 
J. B. Hroboň bol skvelý manžel a otec, 
nadšený organizátor cirkevno-zboro-
vého života, milovník dobrého jedla, 
vynikajúci človek a priateľ, ale popri 
tom aj - a to najmä - Duchom Svä-
tým požehnaný kazateľ Božieho slo-
va. Takto ho spoznávali viac ako pät-
násť rokov v CZ Martin. Vyznanie z Jer 
15:16 „Měl jsem slovo tvé za radost a 
potěšení srdce svého“ brat farár Hro-
boň napĺňal po celý svoj farársky ži-
vot a má ho aj na náhrobnom kame-
ni. Preto sa CZ Martin rozhodol vydať 
z jeho bohatej tvorby: kázne zo zvu-
kových záznamov; kázne z rukopi-

sov príležitostné a na každý deň; vý-
ber textov z Martinského evanjelika a 
rozprávky z neho; články, zamyslenia, 
postoje a úvahy, čo boli odvysielané; 
príspevky vybraté z EPST a z časopi-
su Tvorba a nakoniec to, čo povedali a 
napísali o ňom iní.

Brat farár Kubík píše čitateľom: 
„Kázne, články, myšlienky a úvahy v 
knihe si robia nárok prebudiť hrie-
chom otupené, spiace svedomie člo-
veka. Pri ich čítaní sa neraz budete cí-
tiť vyrušení, znepokojení, pristihnutí, 
ale určite aj oslovení a pozvaní do pre-
nesmiernej Božej milosti, zjavenej v 
Ježišovi Kristovi.“

Odporúčame každému milovní-
kovi písaného slova čerpať múdrosť a 
posilnenie svojej viery z bohatej du-
chovnej studnice, ktorú nám zane-
chal kazateľ Ján Bohdan Hroboň.

KAZATEĽ JÁN BOHDAN HROBOŇ

V Nedeľu po Deviatniku 23.febru-
ára bol hosťom nášho CZ vedúci MoS 
ECAV brat farár Stanislav Kocka z Ko-
šíc. Na službách Božích sme si vypočuli 
jeho kázeň slova Božieho na text Sk 13:1-
12, ktorý hovorí o oddelení Barnabáša a 
Pavla pre prácu medzi pohanmi. Na zá-
klade prečítaného textu poukázal, že aj 
dnes mnohí hľadajú duchovno v pove-
rách a čarodejníctve. Diabol odvádza od 
Božieho slova, preto musíme v modlit-
bách prosiť Boha, aby nám Duch Svätý 
pomáhal proti pôsobeniu zlého.

Popoludní sa v zborovej miestnos-
ti konalo stretnutie MoS Tatran-
ského seniorátu za účasti vedúceho 
MoS ECAV. Brat farár Kocka na texte 
Božieho slova L 5:1-11 o bohatom love-
ní rýb poukázal na Šimona Petra, kto-
rý, hoci bol skúsený rybár, odpovedal 
Ježišovi: ... ale na Tvoje slovo spustím 
siete. Brat farár Kocka nás povzbu-
dil, aby sme konali aj my ako Peter a 
poslúchali Božie slovo. Zdôraznil, že 
Boh chce čas každého z nás, celé naše 
srdce, odovzdané každý deň v úprim-

UDALOSTI V CIRKEVNOM ZBORE
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ných modlitbách! V ďalšej časti pou-
kázal na Georga Müllera a jeho nezišt-
nú dôveru v silu modlitby. Boh ho ni-
kdy nesklamal, ale mu vždy pomohol. 
Keď prijal Pána Ježiša Krista, po celý 
zvyšok života požehnane pomáhal ti-
sícom detí-sirôt. Aj nám treba čítať 
Božie slovo, aby sme nesýtili len telo; 
nesmieme zabúdať na každodenný 
duchovný pokrm, aby aj duša mohla 
byť každý deň šťastná. Keď sa zamýš-
ľame nad Božím slovom, vyznávajme 
svoje hriechy, prosme o ich odpuste-
nie a ďakujme za Božie požehnanie.

Vzácny jubilant. V našom spo-
ločenstve máme vzácneho jubilanta 
brata Viktora Chladoňa, ktorý sa 24. 
marca dožil 99 rokov. Patrí medzi naj-
starších členov CZ a vzácne je to, že 
má jasnú myseľ a krásne dokáže hovo-
riť o všetkom, čo od detstva vo svojom 
živote zažil. Rovnako si spomína na 
vojenskú službu, ktorú vykonával ako 
vojenský opravár a zástupca veliteľa 
autodielne. Opravoval autá vojakom i 
partizánom. Do vojenskej služby bol 
v rokoch Druhej svetovej vojny a SNP 
povolaný štyrikrát. Zúčastnil sa bojov 
na východnom fronte v Rusku, ale bol 
väznený aj v zajateckom tábore v Ne-
mecku, odkiaľ sa vrátil až po skončení 
vojny v júni 1945. Roky staroby preží-
va v opatere syna a nevesty, ktorí bý-
vajú s ním a vzorne sa o neho stara-
jú, keďže manželka Hanka ho už pred 
niekoľkými rokmi predišla do večnos-
ti. Pri tomto krásnom výročí jubilant 
prijal aj sviatosť Večere Pánovej, ktorú 
mu prislúžil brat farár Bednár. Brato-

vi Chladoňovi redakcia želá do vyme-
raného času pozemského života Božiu 
milosť a lásku jeho blízkych.

 
 

Tajomstvo Kristovho hrobu. Dve 
marcové nedele sa stretávala v zbo-
rovej miestnosti skupina cirkevníkov 
pri sledovaní videoprojekcie o po-
chybnostiach Kristovej smrti na kríži 
a Jeho zmŕtvychvstaní. Mnohí vtedy 
hovorili, že nezomrel, len tri dni spal 
a zobudil sa, ale boli aj takí, ktorí uve-
rili Ježišovej smrti i zmŕtvychvstaniu, 
ako rímsky vojak, ktorý to práve vyšet-
roval. Nie je to aj dnes podobne? Vie-
me, že bez obete Ježiša Krista a Jeho 
zmŕtvychvstania by sme nemohli byť 
spasení. Neprestávajme Mu za túto 
veľkú obeť ďakovať v modlitbách!

Zasľúbená zem - taký názov mal 
muzikál, ktorý sme mali možnosť vi-
dieť 12. apríla v divadelnej sále Domu 
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Z Tranovského kalendára 2011 vy-
brala Zuzana Hybenová

Na sviatok Svätej Trojice si my, po-
pradskí evanjelici, pripomenieme už 
179-ty raz posvätenie nášho chrámu 
Božieho. S veľkou úctou a vďakou pri 
tej príležitosti vždy spomíname aj na 
budovateľov tohto stánku, lebo ho 
stavala viera a láska k Bohu v náde-
ji, že im v tých ťažkých časoch pomô-
že. A On ich nesklamal, ale pomáhal. 
My musíme za nich Bohu ďakovať a 
zapĺňať lavice chrámu. Prichádzajme 
oslavovať nášho Boha v bratsko-ses-
terskom spoločenstve a žime tak, aby 
sme neboli len poslucháči, ale naj-

mä činitelia Božieho slova. Prosme: 
Bože, postav aj v našich srdciach pev-
ný chrám, chrám lásky a viery, najpev-
nejší aký znám!

Pripomeňme si aj ťažké obdobie 
protireformácie, keď evanjelikom 
boli odoberané kostoly a vyháňaní 
farári, veď 17. storočie bolo storočím 
konfesionálnych povstaní a vojen. Až 
v roku 1681 sa konal šopronský snem 
a na ňom boli pre evanjelikov uzáko-
nené drobné ústupky, sformulované 
do ustanovení - artikúl. Na ich zákla-
de si evanjelici, namiesto odobratých 
888 kamenných kostolov, smeli po-
staviť po dva kostoly v každej župe a 
v kráľovských mestách. Kostoly mu-

SPOMIENKA NA BUDOVANIE EVANJELICKÝCH KOSTOLOV

kultúry v Poprade. Autor muzikálu je 
Slávo Kráľ, hrali bratislavskí herci a 
podujatie zorganizovala Bratská jed-
nota baptistov v Poprade. Prítomní 
mohli prežiť príbeh o putovaní izra-
elského národa z otroctva v Egypte 
púšťou do zasľúbenej zeme, ako je to 
zapísané v druhej knihe Mojžišovej. 
Bolo to požehnané predstavenie s veľ-
mi peknými piesňami a príhodne za-
padlo do predveľkonočného obdobia. 
Naša viera bola aj týmto predstavením 
posilnená, aby sme si stále uvedomo-
vali, že ako Boh konal pri izraelskom 
národe, tak koná aj dnes medzi nami.

Služby zborového spevoko-
lu. Spevokol účinkoval na všetkých 
tohtoročných pašiových službách Bo-
žích, lebo aj spevokolisti so svojou 

dirigentkou chceli spevom ďakovať 
nášmu Spasiteľovi za Jeho veľkú obeť 
na kríži a utrpenie za nás hriešnych. 
Na Veľkonočnú nedeľu zneli radost-
né vyznania Náš Bože, v láske úžasný, 
buď požehnaný a On vstal z mŕtvych, 
haleluja!

Milé bolo aj vystúpenie detí z ne-
deľnej besiedky a mladých, všetkých 
potešili básničkami aj tí najmenší, 
ktorí svojou piesňou radostne rozo-
spievali aj účastníkov služieb Božích, 
keď spievali Kráľovi kráľov a Pánovi 
pánov sláva, haleluja! Nech Pán Boh 
žehná službu spevokolu i detskej be-
siedky a nech naďalej znejú chvály a 
vďaky v podaní detí i dospelých spe-
vákov!
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Marta Handzušová

Takto sa modlíme v jednej z naj-
krajších modlitieb, modlitbe Páno-
vej, ako sme sa to naučili v rannom 
detstve.

Mnohokrát sme túto modlitbu od-
riekali bez hlbšej zainteresovanosti 
nášho srdca a duše – len tak, aby sme 

sa modlili. Koľkokrát sme sa za ten-
to pasívny pocit museli zahanbiť! Ak 
sme mali tento pocit, ďakujme zaň 
nášmu Pánovi, lebo ním nám pripo-
mína našu slabosť a chce, aby sme 
všetky slová Jeho modlitby, ktorú nás 
On sám naučil modliť sa, opakovali 
tak vrúcne a pokorne, ako to len ľud-
ské srdce je schopné precítiť a ľudské 

BUĎ VÔĽA TVOJA ...

seli byť z dreva a bez základov a mu-
seli byť vybudované počas jednej se-
zóny na tom mieste, ktoré určili krá-
ľovskí komisári. Boli to miesta ďaleko 
od dedín, v nevhodnom teréne. Z po-
volených asi 50 kostolov dokázali naši 
predkovia v limitovanom čase posta-
viť 38 kostolov. Stavali ich jednoduchí 
tesári, často anonymní majstri. Nesta-
čilo, že už stavby z dreva boli poníže-
ním, artikuly predpisovali i ďalšie ob-
medzenia, kostol musel byť bez veže 
a zvonov! Do dnešných dní sa zacho-
valo len päť artikulárnych kostolov a 
všetky sú unikátne diela. Sú to kosto-
ly v Leštinách, Istebnom, Hronseku, 
Kežmarku a pri Svätom Kríži.

Pre nás je dobre známy blízky dre-
vený artikulárny kostol v Kežmarku, 
ktorý má kapacitu 1600 ľudí. Staval 
ho tesársky majster Juraj Mutterman 
z Popradu. Drevený oltár a kazateľni-
ca sú majstrovské diela majstra Jána 
Lercha.

Artikulárny evanjelický kostol pri 
Svätom Kríži postavil tesársky maj-
ster Jozef Lang od jari do adventu v 

r. 1774 za pomoci 40 pomocníkov ako 
najväčší kostol v strednej Európe. Do 
neho sa pomestí takmer 6000 ľudí. 
Má, tak ako aj kostol v Kežmarku, pô-
dorys gréckeho kríža, tento s dĺžkou 
43 metrov. V interiéri sa nachádza aj 
pozoruhodný barokový oltár s obra-
zom nazvaným Premenenie Krista. 
Unikátna je aj kazateľnica na zrubo-
vom základe, akoby spredu podopretá 
barokovým anjelom. Oltár aj kazateľ-
nicu zhotovil rezbár Ján Lerch z Kež-
marku.

Kostol sa nachádzal na záplavovom 
území Liptovskej Mary, s pomocou 
Božou sa ho podarilo zachrániť a pre-
niesť medzi obce Lazisko a Svätý Kríž, 
aby ostal živý pre cirkevný život Lip-
tova.

S vďakou a veľkou láskou spomínaj-
me na budovateľov týchto kostolov i 
na tých našich predkov, ktorých vie-
ra a potreba počuť Božie slovo a s ním 
žiť, ich privádzala do kostolných lavíc. 
Buďme aj my pokračovatelia ich hor-
livosti vo viere a potrebe počuť Božie 
slovo!
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ústa schopné vypovedať.
V modlitbe „Otče náš ...“ nachá-

dzame ten najdokonalejší súhrn 
všetkého, za čo sme povinní náš-
ho nebeského Otca oslavovať. Ak si 
rozložíme jednotlivé state modlitby, 
máme sa nad čím zamýšľať; nad ich 
nesmiernym významom pre náš du-
chovný, teda kresťanský život, v tom 
pravom zmysle tak, ako to chce náš 
Pán Ježiš, ktorý nám túto modlitbu 
zanechal.

V jednej zo statí modlitby hovorí-
me: „Buď vôľa Tvoja ...“ Ako ľahko je 
tieto slová vypovedať, ale ako ťažko 
je ich niekedy uplatňovať vo svojom 
živote! Veď človek je predsa pán tvor-
stva na zemi a dostal mnoho darov 
od Stvoriteľa: schopnosť žiť, organi-
zovať a zariaďovať si svoj život podľa 
svojho rozumu i vôle.

Pokým to v našom živote ide pod-
ľa našich prianí a predstáv, sme spo-
kojní a ďakujeme Pánu Bohu za Jeho 
milosť a dobrodenie. Netreba však 
zvlášť zdôrazňovať, že v našom živo-
te je omnoho viac tienistých miest, 
než tých slnečných. Múdrosť náš-
ho nebeského Otca nám dáva preko-
návať storaké podoby strát a boles-
tí a vystavuje nás rôznym skúškam. 
A práve týmito životnými skúškami 
nám chce pripomínať, že slová „Buď 
vôľa Tvoja ...“ by sa mali stotožňovať 
skutočne s našou absolútnou odo-
vzdanosťou do vôle nášho Otca ne-
beského, ktorý jediný vie posúdiť, 
čo je pre náš duchovný život dobré a 
prospešné.

My všetci, ktorí sme si uvedomi-
li zvrchovanú moc nášho Boha a ži-
jeme v bázni pred Ním, mali by sme 
si vyprosovať múdrosť, aby sme vždy 
viac a viac chápali Božiu vôľu pri nás 
a podriaďovali sa jej za každých okol-
ností, a to aj vtedy, keď sa nám to zdá 
ako priveľmi prísny a pre naše ľud-
ské možnosti priťažký životný údel. 
Máme predsa zasľúbenie od Pána Je-
žiša, že nám nedá znášať ťažšie bre-
meno, než sme ho schopní uniesť a 
že nám v pravú chvíľu príde na po-
moc. Iste každý veriaci človek zazna-
menal vo svojom živote mnoho situ-
ácií, ktoré by sa mu bez Božej pomo-
ci nikdy nepodarilo vyriešiť. A iste to 
každého veriaceho človeka utvrdilo 
v poznaní, že sme závislí na Bohu a 
na Jeho vôli a že svojou silou a vôľou, 
keby sme aj akokoľvek chceli niečo 
presadiť, tak sa nám nikdy nepodarí, 
ak to nebude Božia vôľa. Len takáto 
absolútna odovzdanosť do vôle Božej 
a spoliehanie sa na Jeho múdre ria-
denie, s absolútnou dôverou v Neho, 
nám prinesie ten pravý a trvalý vnú-
torný pokoj.

Mnohí, ktorí poznali ľudskú zra-
du a sklamanie, ťažko znášali po-
cit opustenosti a samoty. Tu akoby 
sa im ticho prihováral sám Pán Je-
žiš: Nebuď smutný – čo chceš viac? 
Máš Mňa! Ja Ťa neopustím nikdy, 
kým sa Ty budeš pridŕžať Mňa! Vďa-
ka Ti, Pane Ježiši, za toto uistenie a 
za tú veľkú pravdu: Keď máme Teba, 
máme všetko a nie sme sami!
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Ján Jančík

Za všetko pekné, čo ma budí
uveriť v lásku, čo mi dáva

rozosiať radosť medzi ľudí,
tak v tom je veľká Jeho sláva.

Ja verím v Boha 
úsmevom naších detí,
aj keď večerná obloha

hviezdami začne svietiť,
tak verím v Jeho láskavosť,

by svoje deti privinul,
by mali viac, jak lásky dosť,

čo aj keď veky pominú,
tak v Neho verím odhodlane.

Zas obrátiť zrak na kríž spásy
a zopnúť v prosbe svoje dlane,

či navrátiť sa v diaľne časy,
keď za Neho mrieť museli
a pohŕdali sveta zvodom,

keď taký človek, celkom malý
ni nepočkal, čo bude potom,
v tom slove ostal na vek celý,

otvoriť ľuďom srdcom vrelým
tú Božiu lásku v odpustenie,

utvrdiť vieru každodenne
a povedať si znova:

Ja stále verím, verím v Boha.

Aj za tých, čo mi život dali,
k modlitbe kľaknúť viedli ma,
keď som bol ešte celkom malý,

aj na to rád si spomínam
a ostal som im verným synom.

V šedinách rokov kráčam znova
prekrásnou mojou domovinou.
Tak verím, stále verím v Boha.

JA VERÍM V BOHA
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Lucia Dindošová

 Doplň jedno písmeno do prázdnych políčok a v každom riadku tak náj-
di slová z veľkonočného príbehu. Slová zvýrazni. V každom riadku sú však aj 
písmená navyše, ktoré nie sú na vytvorenie týchto slov potrebné. Potom písme-
ná, ktoré si doplnil, napíš na prázdne riadky nižšie. Do prvého riadku doplň pís-
meno P (tak by si mal nájsť v tom riadku meno).

 

Dôkaz: __________________________________________________________
Skutočnosť: Ježiš žije!

 Vedel by si, z tohto Veľkonočného príbehu, vysvetliť každé slovo, ktoré 
si objavil? Ak si si nie istý, popros dospelých, aby ti slová vysvetlili.

DETSKÉ OKIENKO – STOPA VO VEĽKONOČNOM PRÍBEHU



12

Lucia Dindošová

Poslednú fašiangovú nedeľu 2. 
marca sa naša zborová miestnosť na-
plnila hudbou, tancom, smiechom a 
širokou škálou farebných masiek.

Na jednom mieste ste mohli 
stretnúť superhrdinov batmana a 
spidermana, princezné, lesnú vílu, 
kovboja, šaša, kominára, pirátku, ma-
lého farárika a mnoho ďalších. Pre 
deti bol pripravený pestrý program – 
tanec, hry s balónmi, biblická lekcia, 
ručná práca a iné kreatívne aktivity. 
Deti sa potrápili s výrobou atypickej 
škrabošky – vtip bol v tom, že nemala 
otvor pre oči. Kto si ju nasadil na hla-
vu, videl pred sebou iba tmu. Podob-

ne ako človek z Jericha, o ktorom sme 
si rozprávali – slepý Bartimaios. Žil ži-
vot v temnote, odkázaný na milosť či 
nemilosť druhých. Deti sa dozvedeli, 
že podľa slov Biblie je nespasený člo-
vek podobný Bartimaiovi, lebo život 
bez Pána Ježiša je život v temnote. Ale 
je tu jedna dobrá správa! Bartimaios 
počul o Ježišovi a keď išiel okolo, za-
volal na Neho a túžil znovu vidieť. Pán 
Ježiš sa nad ním zmiloval a prinavrátil 
mu zrak. Podobne aj my, iba s pomo-
cou Pána Ježiša, môžeme prejsť zo ži-
vota tmy do pravého života svetla, a to 
je pre nás tá najlepšia správa. Bola by 
škoda nevyužiť ju!

KARNEVAL

Michal Findra

Posledný aprílový víkend sme s 
konfirmandmi strávili na severnom 
Spiši. Najskôr sme boli od štvrtka na 
konfivíkende v Tatranskej Kotline a 
potom v sobotu na konfidni vo Vojňa-
noch. Téma oboch stretnutí bola rov-
naká: „Z tmy do svetla“. Na príkladoch 
biblických postáv – slepého Bartima-
ia, apoštola Pavla, kráľa Menaššeho – 
sme uvažovali ako do ich tmy hriechu 
zasvietilo Božie svetlo. Počas týchto 
dní zaznelo aj mnoho osobných sve-
dectiev, ako aj dnes Pán Ježiš vytrhuje 
ľudí z tmy hriechu a dáva im svetlo ži-
vota skrze vieru v Neho.

KONFIVÍKEND A KONFIDEŇ
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Počas konfivíkendu konfirmandi 
študovali konfirmančnú prípravu, ale 
mali aj čas na športovanie a návštevu 
Belianskej jaskyne.

Počas konfidňa sa stretli naši kon-
firmandi aj s ostatnými konfirmand-
mi zo seniorátu. Vojňanská mládež a 
dorast pre nás v odpoludňajších ho-

dinách pripravili pestrý a zábavný 
program.

Každý deň nášho pobytu pršalo, ale 
nám to neprekážalo, lebo sme vede-
li, že Pán Ježiš zosiela dážď, ktorý je 
požehnaním pre úrodu na našej zemi. 
Ďakovali sme Pánu Bohu za požehna-
nie týchto dní.

Zuzana Hybenová

Náš zborový časopis sa za uplynu-
lých desať rokov svojej existencie stal 
obľúbený u domácich čitateľov, ale 
našiel si priaznivcov aj mimo Popra-
du. Informuje o tom, čím CZ žije, ale 
sú v ňom aj poučné články, zamerané 
hlavne na povzbudenie k väčšej horli-
vosti vo viere a duchovnému rastu.

Brat farár Michal Findra nám, čita-
teľom, predložil otázku: Prečo študo-
vať a čítať Bibliu – Písmo sväté? Od-
povede boli uverejnené v šiestich čís-
lach ZL. V skratke si ich pripomeňme, 
pretože ak si ZL neodkladáme, nedá 
sa k tomu, čo bolo na začiatku, vrá-
tiť; a pamäť, najmä vo vyššom veku, 
už často zlyháva.

Úvodný článok zdôvodňoval, že:
- Biblia je nevyhnutná pre duchov-

ný rast a následnú zrelosť človeka. 
Autor to prirovnáva k novorodeniat-
ku, ktoré potrebuje starostlivosť, aby 
prežilo.

- Biblia mení človeka. Písmo sväté 
na veriaceho človeka pôsobí s cieľom 
urobiť ho dokonalého a spôsobného 
na všetko dobré. Učí nás, karhá, na-

pravuje a vychováva (2Tim 3:16-17).
Druhé pokračovanie nám ponúklo 

spôsob, ako študovať Bibliu.
Štúdium má byť systematické, pra-

videlné a aplikovateľné v živote kaž-
dého z nás. Písmo je potrebné vykla-
dať s cieľom nájsť pôvodný zamýšľaný 
význam a hľadať význam starovekých 
textov pre dnešnú dobu. Brat farár po-
núkol aj pomôcky a komentáre na po-
moc lepšiemu porozumeniu textu pri 
hlbšom čítaní.

Tretie pokračovanie vysvetľovalo 
cieľ štúdia Biblie.

V prvom rade ide o lásku k Božie-
mu slovu a Božie hovorenie k nám. 
Dobre sa dá využiť induktívna metó-
da – vyvodenie všeobecného záveru z 
jednotlivých faktov. Má tri kroky:

- Pozorovanie – čo vidím? čo sa sta-
lo?

- Interpretácia – čo to znamená?
- Aplikácia – čo mám robiť?
Vo štvrtom pokračovaní bol vysvet-

lený prvý krok – pozorovanie.
Treba začať modlitbou: (Ž 119,18) 

„otvor mi oči, aby som videl zázra-
ky Tvojho zákona“ a potom pokračo-
vať čítaním vybratého oddielu z Pís-

PREČO A AKO ŠTUDOVAŤ BIBLIU – PÍSMO SVÄTÉ
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ma. Dobre je poznačiť si pri čítaní 
poznámky (čo pozorujeme v texte – 
osoby, miesta, dej, čas) a napísať si aj 
otázky (čomu nerozumieme).

Piate pokračovanie vysvetľovalo 
druhý krok – interpretáciu/výklad.

Jej cieľ je objaviť pôvodný, autorom 
zamýšľaný, význam textu. Doplňujú 
sa tým naše pozorovania a hľadáme 
odpovede na otázky, ktoré nám vy-
vstali v prvom kroku:

Kto?: zisťujeme viac o autorovi, po-
slucháčoch, alebo ďalších ľuďoch v 
texte.

Čo?: doplňujeme a spresňujeme 
udalosti, myšlienky, dôležité slová.

Kedy?: snažíme sa bližšie určiť 
dobu, čas, postupnosti.

Kde?: ak sa nám podarí zistiť, hľa-
dáme odpovede na popis krajiny, ná-
roda, mesta.

Prečo?: úloha je objaviť úmysel na-
písania danej pasáže.

V šiestej časti sa hovorilo o apli-
kácii, teda, ako sa na nás, dnešných 
ľudí, vzťahuje študovaný text? Apliká-
cia môže byť priama, nepriama, alebo 

niet čo aplikovať. Treba sa zamyslieť 
aj nad platnosťou, dôležitosťou a vý-
znamnosťou aplikácie.

Brat farár nám ponúkal aj tabuľky 
pre zapisovanie pochopených, alebo 
nejasných myšlienok. Bolo by zaují-
mavé sa dozvedieť, koľkí sme k štú-
diu takto pristupovali ... Pri používaní 
pravdy Písma svätého môžeme naozaj 
naraziť na mnohé problémy. Môžeme 
si byť istí, že pod vedením Ducha Svä-
tého sa dá v pokore pochopiť, čo nám 
cez Slovo Božie odkazuje náš Trojjedi-
ný Boh a vysloviť záver – aplikáciu pre 
dnešok.

Študovať Božie slovo a porozumieť 
mu, si vyžaduje každodennú pravi-
delnosť a to, čomu nerozumieme, hľa-
dať v odporučenej literatúre či pred-
ložiť otázky na biblických hodinách, 
kde sa môžeme dozvedieť omnoho 
viac vo vysvetlení našich ochotných 
bratov farárov.

Želám veľa radosti a získavanie stá-
le nových poznatkov pri štúdiu Písma 
svätého pre život každého jedného z 
nás.

Dobrá sejba 2012

Evanjelista Matúš zaznamenal slo-
vá Pána Ježiša: „Chválim Ťa, Otče, 
Pane neba a zeme, že si toto skryl pred 
múdrymi a rozumnými a zjavil ne-
mluvňatám.“ (11:25) Pán Ježiš v mod-
litbe adresuje chválu svojmu Otcovi. 
Podnet pre túto chválu by nás mohol 

prekvapiť: Pán Ježiš ďakuje za to, že 
veľa vecí je skrytých pred múdrymi a 
rozumnými, zatiaľ čo sú zjavené ma-
lým deťom.

Nám by sa zdalo, že ľahšie je vysvet-
ľovať Božie slovo dospelým ľuďom 
ako deťom. To platí pre všetko, čo sa 
týka človeka alebo prírody. Ale keď 
ide o Boha, je tak vysoko nad nami, 

PÁN JEŽIŠ NÁM DÁVA DETI ZA PRÍKLAD
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že sa Mu nemôžeme priblížiť svojimi 
obmedzenými ľudskými prostried-
kami. Pokúšať sa o to znamená zabú-
dať, že On je Stvoriteľ, znamená to 
domýšľať si, že s Ním môžeme jed-
nať ako rovný s rovným. Nie, jediný 
spôsob ako poznať Boha je viera, po-
kojná dôvera podobná dôvere malé-
ho dieťaťa voči rodičom, ktorá spočí-
va v tom, že jednoducho veríme nie-
komu, kto všetko vie a kto neklame. 
Aj keď to, pre našu pýchu, pre nás nie 
je ľahké, musíme opustiť svoje úvahy 
a jednoducho prijať to, čo On vyhla-

suje: že sme hriešnici, že potrebuje-
me Spasiteľa a že Syn Boží sa z lásky 
k nám stal dokonalým Spasiteľom a 
dal svoj život ako obeť na kríži Gol-
goty.

Dieťa, ktoré verí svojim rodičom, 
sa učí, a potom rozumie. Podobne aj 
tí, ktorí uverili Bohu. Vtedy sa môžu 
pripojiť k Ježišovej chvále a ďakovať 
Bohu Otcovi za toto nádherné zjave-
nie Jeho lásky. Ak sa neobrátite a ne-
budete ako deti, nikdy nevojdete do 
kráľovstva nebeského. (Mt 18:3)

Zlatica Oravcová

Bože, Otče, Ty si stvoril nebesá i zem
a hviezdam dal si oči plamenisté.

Ja v každom kvete Tvoju veľkú lásku zriem,
všemúdrosť Tvoju vidím v každom liste.

Bože, Synu, Ty si obmyl srdca môjho zem,
keď skalilo ju hriechov mnohých blato.

Pri nohách Tvojich svätých, Pane, Kriste, dliem,
Ty odpúšťaš mi, žehnáš prebohato.

Bože, Duchu Svätý, Ty si duše posvätil
apoštolov dľa svojej božskej vôle.

Príď, tak vrúcne volám dnes zo všetkých síl,
vo svojej svätej vyučuj ma škole.

Ó, Trojjediný Bože, vzdávame Ti chválu,
Vďaka za lásku a milosť neskonalú.

Amen.

VĎAKA SVÄTEJ TROJICI
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Výber z knihy spracovala Soňa 
Slahová

Dostala sa mi do rúk kniha, ktorú 
autorka „venovala sestrám v Kristo-
vi na celom svete, ktoré túžia prehĺ-
biť svoj vzťah s Pánom, prijať všetko, 
čo pre ne pripravil a stať sa ženami 
podľa Božieho srdca“. Vybrala som z 
nej niekoľko zaujímavých pohľadov, 
o ktoré sa chcem podeliť.

Autorka upriamuje pozornosť na 
to, že diablove útoky vždy dolie-
hajú na tých, ktorí milujú Boha a 
žijú podľa Jeho prikázaní. Páčia sa 
mu iba tí ľudia, ktorí sa podriaďu-
jú jeho vôli a záujmom. Kým máš v 
srdci Božie veci, budeš terčom jeho 
ohnivých šípov. Použije všetky mož-
né prostriedky, aby ťa odradil. Bude 
ťa nútiť vzdať sa. Hoci ani zďaleka 
nemá takú moc ako Boh, predstie-
ra ju. Pokúsi sa ťa oslepiť klamstva-
mi, aby ti zastrel pravdu. Všemož-
ným spôsobom ťa bude chcieť pre-
svedčiť, že zvíťazí, ale pravda je taká, 
že už dávno prehral. Pán Ježiš smr-
ťou na kríži a zmŕtvychvstaním po-
razil smrť a peklo. Porazil aj nášho 
nepriateľa a dal nám nad ním moc 
(Luk 10:19). Mocou Ducha Sväté-
ho sa môžeme vzoprieť zlému a on 
od nás musí utiecť (Jak 4:7). Pán Je-

žiš bude s nami uprostred boja proti 
nepriateľovi, tak nemusíme podľah-
núť strachu a zbabelosti (5Moj 20:3). 
Hoci sa nás nepriateľ snaží zajať, aby 
sme plnili jeho vôľu, Pán nám dá silu 
uniknúť z jeho osídel (2Tim 2:26). 
A vyslobodí nás z jeho moci (Žalm 
18:18), lebo je naším štítom, preto-
že žijeme čestne (Prísl.2:7). Pomô-
že nám dobrom premáhať zlo (Rim 
12:21). Schová nás pred ľudskou zlo-
bou vo svojej skrýši (Žalm 31:21) a 
nepriateľ nás nebude môcť položiť 
na lopatky.

V inej kapitole autorka hovorí, že 
Boh každého človeka stvoril s urči-
tým zámerom, ale mnohí o tom ne-
vedia. Pán Boh chce, aby sme mali 
jasnú predstavu o svojom živote. 
Chce nám ukázať naše dary, talen-
ty a spôsob, ako ich čo najlepšie roz-
vinúť a použiť na Jeho slávu. Bib-
lia hovorí, že sme predurčení podľa 
rozhodnutia Božej vôle (Ef 1:11). Boh 
teda vie, kde by sme mali ísť a ako 
sa tam dostať. Treba však mať blíz-
ky vzťah s tým, kto dal nášmu životu 
zmysel. Ak jasne chápeš, že Pán Boh 
má pre teba vznešený plán, nespre-
neveríš sa mu nerozumnými roz-
hodnutiami. Nedovolíš, aby ti neis-
tota zničila život.

Ak patríme Bohu a Jeho Duch v 

MOC MODLITBY ŽENY, STORMIE OMARTIAN
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nás prebýva, môže prostredníctvom 
nás robiť slávne skutky. Ľudia tohto 
sveta sa chvália vlastnými úspech-
mi, kým Božie deti sa pýšia svojím 
Bohom. „Kto sa však chváli, nech sa 
chváli tým, že je rozumný a pozná 
mňa“ (Jer 9:23). Keď vieš, že patríš 
Bohu a dôveruješ mu, že ťa vedie po 
správnej ceste, budeš prežívať veľkú 
istotu.

Ježiš povedal: „Lebo kto by si 
chcel zachrániť život, stratí ho; ale 
kto by stratil život pre mňa, nájde 
ho“ (Mat 16:25). To znamená, že ak 
chceme mať život pevne zakotvený v 
Bohu, musíme sa vzdať svojich plá-
nov a povedať: „Nie moja, ale Tvo-
ja vôľa nech sa stane.“ To býva veľ-
mi ťažké, pretože vzdať sa svojich 
snov je to posledné, čo by sme chce-
li urobiť. Prosme Pána, nech nám 
zo srdca odstráni sny, ktoré nie sú 
od neho. Avšak aj vtedy, ak máme 
v sebe Božie sny, musíme ich Páno-
vi odovzdať. On totiž chce, aby sme 
túžili po ňom samom, nie po reali-
zovaní snov. Nechce, aby sme sa ich 
pokúšali naplniť vlastnými silami, 
ale dôverovali, že ich on uskutoční.

 Modlitba: Pane, odovzdá-
vam Ti svoju budúcnosť, pretože sa 
pre ňu nechcem netrápiť. Nechcem 
si zaistiť budúcnosť podľa vlastných 

predstáv. Chcem plniť Tvoje plány s 
istotou, že si mi dal všetko, čo potre-
bujem, aby som to zvládla. Prosím 
Ťa, daj mi silu vytrvať a nevzdať sa. 
Povedal si, že kto „vytrvá až do kon-
ca, bude spasený“ (Mat 10:22). Po-
môž mi, aby som v pretekoch života 
dobehla do cieľa a získala cenu, kto-
rú si mi pripravil (1Kor 9:24). Daj, 
nech stále bdiem na modlitbách, 
pretože neviem, kedy príde môj ko-
niec (1Pet 4:7).

Tvoje myšlienky, Pane, sú myš-
lienky pokoja a Ty mi dávaš budúc-
nosť a nádej (Jer 29:11). Viem, že si 
ma spasil a povolal svätým povola-
ním, nie zo skutkov, ale podľa Tvoj-
ho rozhodnutia a milosti (2Tim 1:9). 
Ďakujem Ti, Duchu Svätý, že si vždy 
so mnou a budeš ma naďalej viesť, 
aby som nezišla zo správnej cesty.

Veď ma, Pane, do služby, kto-
rá získa ľudí pre Tvoje kráľovstvo a 
bude Ti na slávu. Korím sa pred Te-
bou, Bože, lebo viem, že ma vo svo-
jom čase povýšiš. Skladám na Teba 
všetky svoje starosti, lebo Ty sa o 
mňa staráš (1Pet 5:6-7). Aj dnes sa 
chytám Tvojej ruky, aby sme spoloč-
ne vykročili do budúcnosti, ktorá je 
predo mnou. Amen.
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Máj
Kozempel Ladislav 2. 5.
Gajdošová Žofia 3. 5.
Paľová Zuzana  6. 5.
Halahija Milan  7. 5.
Beck Jozef  13. 5.
Budínska Zuzana 22. 5.

Jún
Barláková Katarína 1. 6.
Korenková Helena 2. 6.
Lachová Elena  8. 6.
Valentíková Mária 9. 6.
Rusnáková Anna 15. 6.
Kollárová Marta 16. 6.
Muntág Ladislav 17. 6.
Ilavská Anna  22. 6.
Šebestová Mária 26. 6.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

VYPÍSANÉ Z MATRÍK V MESIACOCH
MAREC - APRÍL 2014

Sviatosť Krstu svätého prijali: Tobias Strapec, Pavol Kožuch a Kristína 
Kopková

Manželstvo uzavreli: Laura Grigerová a Tomáš Kubica, Katarína Uličná a 
Peter Štelbaský

Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: Emília Bazsaiová (71), Mária 
Stančeková (86)

Blahoslavený, koho si vyvolíš, komu dovolíš prísť k Tebe, aby prebýval na 
Tvojich nádvoriach. Nasýťme sa dobrotou Tvojho domu, svätosťou Tvojho 
chrámu. Slovami Žalmu 65:5 vás pozdravujeme, milí naši jubilanti a želáme 
najmä hojné Božie požehnanie, pevné zdravie a veľa radostných chvíľ stráve-
ných v kruhu svojich najbližších a v bratsko-sesterskom spoločenstve nášho 
cirkevného zboru.

Redakcia Zborového listu popradských evanjeli-
kov pri príležitosti Dňa matiek blahoželá všetkým 
matkám, rovnako ako otcom ku Dňu otcov, ale aj 

všetkým deťom pri sviatku všetkých detí!

Nech sám Pán Boh žehná všetky rodiny!
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POZÝVAME NA PRAVIDELNÉ STRETNUTIA

konfirmandi – 1. roč. utorok o 15:00 h; 2. roč. utorok o 16:00 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 17:30 h
detská besiedka – každú nedeľu počas služieb Božích

POZVANIA NA ZBOROVÉ A INÉ AKCIE

8.5. Stolnotenisový turnaj. V našej zborovej miestnosti sa uskutoční druhý 
ročník turnaja v stolnom tenise. Registrácia je o 9:30 h. Začiatok je o 10:00 h. 
Záver podľa počtu účastníkov cca o 14:00 h. Počas turnaja bude možné si zakú-
piť drobné občerstvenie.

11.5. Cyklovýlet do Gánoviec. Ak bude dobré počasie, vyberieme sa na bi-
cykloch do Gánoviec. Odchod bude o 14:30 h spred nášho kostola Svätej Tro-
jice cez Sídlisko juh, takže sa môžete pripojiť aj na začiatku cyklochodníka do 
Kvetnice. Treba si zobrať klobásu na opekanie, chlieb a tekutiny na dodržanie 
pitného režimu. Tiež nezabudnite na oferu.

24.5. Zborový deň. Začiatok o 10:00 h v zborovej miestnosti. O tejto akcii je 
samostatná strana v časopise.

22.6. Záver školského roka. Služby Božie budú orientované viac na našich 
školákov a študentov.

27.-29.6. Štvrté evanjelické cirkevné dni v Spišskej Novej Vsi. Viac info 
nájdete na www.ecav.sk.

3.-6.7. SEMFEST v Necpaloch. Mládežnícke celoslovenské stretnutie s pes-
trým programom. Téma: Čas na zmenu. Viac info na www.semfest.sk.

17.-20.7. Misijné dni VD v Liptovskom Mikuláši. Téma podujatia: Jeden 
za všetkých, všetci za Jedného. Viac info na www.vychodnydistrikt.sk/dni.

Zborový list popradských evanjelikov. Pre vnútornú potrebu Evanjelického augsbur-
ského 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: Matúš Bednár. Vydávanie zborového listu 
môžete podporiť milodarom. Ďakujeme. 



MÁJ

1.Št.  18:00 Biblická hodina
4. Ne. 09:00 Poprad, 2. nedeľa po Veľkej noci
  10:30 Stráže, 2. nedeľa po Veľkej noci
8. Št. 18:00 Biblická hodina
11. Ne. 09:00 Poprad, 3. nedeľa po Veľkej noci, Deň matiek
  10:00 Zborový konvent
15. Št. 18:00 Biblická hodina
18. Ne. 09:00 Poprad, 4. nedeľa po Veľkej noci
22. Št. 18:00 Biblická hodina
25. Ne. 09:00 Poprad, 5. nedeľa po Veľkej noci
  10:30 Spišská Sobota, 5. nedeľa po Veľkej noci
28. St. 15:00 ZS Komenského ul., biblická hodina
29. Št. 15:00 DOS Xenón, biblická hodina
  18:00 Poprad, Vstúpenie Krista Pána na nebo
 

JÚN

1. Ne. 09:00 Poprad, Nedeľa po vstúpení, Slávnosť konfirmácie
5. Št. 18:00 Biblická hodina
8. Ne. 09:00 Poprad, 1. slávnosť svätodušná
  10:00 Sviatosť Večere Pánovej
  10:30 Stráže, 1. slávnosť svätodušná
9. Po. 18:00 Poprad, 2. slávnosť svätodušná 
12. Št. 18:00 Biblická hodina
15. Ne. 09:00 Poprad, Svätá Trojica, Pamiatka posv. chrámu (179. vý  

    ročie)
19. Št. 18:00 Biblická hodina
22. Ne. 09:00 Poprad, 1. nedeľa po Svätej Trojici
25. St. 15:00 ZS Komenského ul., biblická hodina
26. Št. 15:00 DOS Xenón, biblická hodina
  18:00 Biblická hodina
29. Ne. 09:00 Poprad, 2. ne. po Sv. Trojici, Sviatok ap. Petra a Pavla
  10:30  Spišská Sobota, 2. Ne. po Sv. Trojici, Sviatok ap. Petra   

    a Pavla

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT


