
PÔST MILÝ PÁNU BOHU

Aký pôst je milý Pánu Bohu? Ústami proroka Izaiáša sa Pán Boh 
prihovára k svojmu ľudu slovami: Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám 
rád: Rozviazať putá neprávosti, spretŕhať povrazy jarma, prepustiť 
utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo... lámať chlieb hlad-
nému a biednym, bezprístrešných voviesť do svojho domu... priod-
ej nahého a neskrývaj sa pred príbuzným. A k tomu je pripojené aj 
zasľúbenie: Ak takto budeš robiť, potom vyšľahne tvoje svetlo ako 
zore a rýchlo sa uzdravíš; tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a 
sláva Hospodinova pôjde za tebou. Potom budeš volať a Hospodin 
ťa vyslyší. (Iz 58)

Teda pôst milý Pánu Bohu je sociálna spravodlivosť, prislúženie 
práva bezbranným a milosrdenstvo. Očakáva od nás to, čo nám 
aj On sám dáva. Toto je pravá biblická zbožnosť. Nie je obme-
dzená na hodinu do týždňa, ani na štyridsať dní v roku, ale na 
spôsob života a charakter človeka. Ak k tomu pridáme aj to, že 
sa načas zriekneme vecí, ktoré nám zaberajú čas a oberajú nás 
o energiu, a namiesto toho sa sústredíme na Boha a na budova-
nie svojho vzťahu k Nemu, urobíme dobre. V praxi by to mohlo 
napríklad znamenať, že budem o hodinu menej denne poze-
rať televíziu, a namiesto toho si budem čítať Božie slovo a pre-
mýšľať o prečítanom, alebo čítať duchovnú literatúru. Alebo 
sa zrieknem niečoho, čo mám rád a čo je trebárs aj dobré, aby 
som si dokázal, že nie som na ničom závislý, ale som slobodný 
od všetkého a dokážem mať svoj život i svoje túžby pod kontro-
lou. Sústredím sa na Boha. S Ním začínam i končím svoj deň. 
Na Jeho vôľu sa pýtam pri plánovaní každej práce alebo zábavy. 
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Ing. Zuzana Hybenová

Ekumenická pobožnosť v Týžd-
ni modlitieb za jednotu kresťanov sa 
konala 18. januára v našom evanje-
lickom kostole Svätej Trojice. Témou 
stretnutia bol Ježišov výrok: Daj sa mi 
napiť (J 4:7). Predsedajúcim kňazom 
bol evanjelický farár Ing. Mgr. Michal 
Findra, účinkovali predstavitelia zú-
častnených cirkví a čítaním textov slo-
va Božieho slúžili laici z jednotlivých 
popradských cirkví. Spevom prispeli 
aj cirkevné spevokoly jednotlivo, ale 
nacvičili aj spoločnú pieseň, a prispe-
li tak k slávnostnej atmosfére poduja-
tia. Na tejto pobožnosti sa vyzbierala 
ofera vo výške 500 eur a bola venovaná 
na podporu a rozvoj misie v africkej 
Zambii, pre našu, evanjelickú, misi-
onárku Zuzanu Pongen Kovalčíkovú. 
Náš cirkevný zbor pripravil záverečné 
pohostenie v zborovej miestnosti.

Modlitebné stretnutia v dňoch 19. 
až 22. januára v Týždni modlitieb za 
jednotu kresťanov sa konali v našej 
zborovej miestnosti. Pri službe slo-
vom Božím sa striedali bratia farári 
nášho CZ. Prítomní boli povzbude-
ní Božím slovom a zazneli úprimné 
modlitby – vďaky i prosby – za rôzne 
potreby. Boli to požehnané stretnutia 
s účasťou členov aj z iných cirkví.

Výročné konventy. Koncom janu-
ára a vo februári sme bilancovali du-
chovnú i hospodársku činnosť v ce-
lom CZ. Prvý konvent sa konal v dcé-
rocirkvi v Spišskej Sobote, pokračo-
val v dcérocirkvi Stráže a ako posled-
né boli 15. februára konventy mat-
kocirkvi Poprad a cirkevného zboru 
ECAV v Poprade. Ďakovali sme za to, 
že Pán Ježiš sa priznával k našej práci 
minulý rok a prosili sme, aby žehnal 
naše úsilie aj v novom roku 2015.

UDALOSTI V CZ

Takto strávený čas tohto pôstneho obdobia bude milý Bohu a my 
sa posunieme vo svojom duchovnom živote zasa o kus dopredu.

Pán Ježiš nám v kázni na hore radí, aby sme na seba neupo-
zorňovali a nedávali na obdiv svoju zbožnosť. Veď náš nebes-
ký Otec o všetkom vie a vidí nás. Svoj čas, silu a schopnosti ne-
máme sústrediť na získavanie pokladov na zemi, lebo podlieha-
jú skaze a môžu byť ukradnuté zlodejmi pokladov. Ale máme sa 
sústrediť na zhromažďovanie pokladov v nebi, kde nepodliehajú 
skaze, a kde sa zlodeji nedostanú. Lebo kde je náš poklad, tam 
je i naše srdce. Čo pre nás, bratia a sestry, má najväčšiu cenu? 
Načo najčastejšie myslíme? Z čoho máme najväčšiu radosť? Do 
čoho investujeme svoj čas, pozornosť a energiu? Sú to veci Bo-
žie alebo veci tohto sveta? Na toto si musí odpovedať každý sám.

Dr. Libor Bednár, zborový farár
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Ing. Zuzana Hybenová

Vo štvrtok 22. januára sme boli 
pozvaní do grécko-katolíckeho kos-
tola na film o prenasledovaní kres-
ťanov v Sýrii a o ich nútenej emigrá-
cii do susedného Libanonu pred 
prenasledovaním teroristickou or-
ganizáciou „Islamský štát“.

Situácia sýrskych kresťanov je nera-
dostná. Väčšina z nich sa v mohutnej 
vysťahovaleckej vlne ocitá mimo svo-
jej domoviny v provizórnych táboroch 
na cudzom území, v lepšom prípade 
ich prijme nejaká rodina v Libanone. 
Z domova si okrem dokladov odnáša-
jú len to, čo majú na sebe. Malý hranič-
ný štát Libanon, ako uvádzajú v článku 
SOS Sýria noviny Kostnické jiskry zo 
14.1.2015, je utečencami doslova prepl-

nený, ale Libanonci sú k nim neuveri-
teľne ústretoví. Utečenci tvoria teraz až 
zhruba štvrtinu obyvateľov Libanonu. 
To prináša problémy spočívajúce v or-
ganizácii humanitárnej pomoci, lebo 
väčšina z nich žije v žalostných pod-
mienkach. Potrebujú jedlo, zdravotnú 
starostlivosť, atď. Táto situácia je sku-
točne krízová a ekonomicky pre Liba-
non dlhodobo neudržateľná. Úspeš-
nejší sú tí utečenci, ktorým sa podarilo 
v Libanone postupne sa zabývať a nájsť 
si prácu a domov.

Vo filme bola dojímavá odpoveď asi 
desaťročného chlapca, ktorý povedal, 
že za tých, ktorí ich vyhnali prosí, aby 
im Pán Boh odpustil. A tak, aj my vo 
svojich modlitbách nezabúdajme pro-
siť za prenasledovaných kresťanov v 
Sýrii, ale aj v iných krajinách!

PRENASLEDOVANIE KRESŤANOV

Mária Krajniaková

Týmto poďakovaním chcem 
upriamiť pozornosť na prácu diako-
nie v našom cirkevnom zbore. Vie-
me, že pracuje ako návštevná služba 
u našich starších bratov a sestier a je 
pravda, že nie všade sa stretáva s po-
rozumením. Naše sestry to neodrá-
dza a službu stále vykonávajú ochot-
ne a s láskou.

Píšem o tom aj preto, aby som, 
na základe požiadania sestry Zuz-
ky Švačekovej, poďakovala sestrám 
zo Spišskej Soboty, konkrétne Márii 
Bobovskej a Ingeborg Paulínyovej, 

za ich príkladnú službu, návštevy a 
pomoc v každom čase. Sestra Švače-
ková povedala: „Neviem ako ešte im 
vyjadriť vďaku, tak, prosím ťa, na-
píš to do zborového listu, že si ich 
starostlivosť a pomoc nesmierne vá-
žim a ďakujem im za ňu“. A podobne 
ako im, aj ostatným sestrám v tejto 
službe patrí naša vďaka, lebo napĺ-
ňajú Božie slovo: Čokoľvek ste uro-
bili jednému z týchto mojich malič-
kých, mne ste urobili!li sme za to, že 
Pán Ježiš sa priznával k našej práci 
minulý rok a prosili sme, aby žehnal 
naše úsilie aj v novom roku 2015.

POĎAKOVANIE
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Z materiálov k ekumenickej pobož-
nosti spracovala Zuzana Hybenová

Tradičný termín konania Týždňa 
modlitieb za jednotu kresťanov je v 
čase od 18. do 25. januára. Tieto dni 
navrhol Paul Wattson v roku 1908 
tak, aby modlitby prebiehali v dňoch 
medzi sviatkami sv. Petra (Vyzna-
nie) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im 
dodalo symbolický význam.

Od roku 1968 Komisia pre vieru a 
poriadok Svetovej rady cirkví, v spo-
lupráci s Pápežskou radou na pod-
poru jednoty kresťanov, vydáva kaž-
doročne pri tejto príležitosti materi-
ály, ktorých prípravou bývajú pove-
rené miestne cirkvi, cirkevné a eku-
menické spoločenstvá niektorej kra-
jiny. Príprava textov pre tento rok 
bola zverená Národnej rade kresťan-
ských cirkví v Brazílii. Ich ústredná 

myšlienka je Ježišova túžba, ktorú 
adresoval samaritánke pri studni v 
meste Sychar: „Daj sa mi napiť!“ zo 
4. kapitoly Jánovho evanjelia, verš 7.

Je to prosba všetkých ľudských 
bytostí. Boh, ktorý sa stal v Kristo-
vi človekom, sa zriekol seba samé-
ho, aby mal účasť na našej ľudskej 
prirodzenosti. Zároveň tento Boh, 
ktorý prichádza, aby sa s nami stre-
tol, ponúka nám živú vodu: ... voda, 
ktorú mu dám, stane sa v ňom pra-
meňom vody prúdiacej do večného 
života (J 4:14).

Biblické gesto ponúknutia pohá-
ra vody tomu, kto prichádza – ako 
spôsob privítania a vzájomného po-
delenia sa – je bežné vo všetkých re-
giónoch Brazílie.

Žiadosť „daj sa mi napiť“ nás núti 
uznať, že osoby, spoločenstvá, kul-
túry, náboženstvá a etniká sa potre-

EKUMENICKÁ POBOŽNOSŤ 18. JANUÁRA

Ing. Zuzana Hybenová

Jedna z pamätných udalostí v ži-
vote mladého kresťana je konfirmá-
cia. Deň, keď sa mladý človek stáva 
dospelým členom cirkvi, nám pripo-
mína aj svedectvo o konfirmácii. Túto 
udalosť si evanjelici ako vzácnosť s 
láskou pripomínajú na 50-te výročie 
konfirmovania.

Aj v našom cirkevnom zbore by 
sme radi opäť privítali konfirmandov 
po päťdesiatich rokoch. Tí tohtoroční 
jubilanti boli konfirmovaní v Popra-

de v roku 1965, ročník narodenia 1950 
a 1951. Obraciame sa na vás, sestry a 
bratia, ktorí ste tí konkrétni jubilanti, 
aby ste dali o sebe vedieť ... ale prosí-
me o pomoc pri získavaní informácií z 
uvedeného obdobia aj rodinných prí-
slušníkov, priateľov, alebo známych. 
Informácie môžete poskytnúť vo far-
skej kancelárii nášho CZ najneskôr do 
konca apríla 2015.

Vopred ďakujeme za pomoc a verí-
me, že sa spoločne budeme môcť tešiť 
zo stretnutia týchto jubilujúcich kon-
firmandov v našom chráme.

JUBILEJNÉ STRETNUTIE KONFIRMANDOV – VÝZVA
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bujú navzájom, že pri uskutočňova-
ní poslania Cirkvi potrebujeme jed-
ni druhých. Pobáda nás hľadať jed-
notu uprostred našej rozdielnosti, 
cez našu otvorenosť voči rôznym 
formám modlitby a kresťanskej spi-
rituality.

Na svojej ceste z Judey do Gali-
ley si Ježiš slobodne zvolil, že pôjde 
cez Samáriu. Jeho cesta viedla popri 
studni, kam prichádzala Samaritán-
ka po vodu. Brazílska ekumenická 
skupina, ktorá pripravovala predlo-
hu slávenia, pozývala, aby boli pou-
žité tieto dva symboly: symbol cesty 
a vody, ako obrazy viditeľnej jedno-
ty kresťanov, za ktorú sa ekumenic-

ké spoločenstvo modlilo.
V našom chráme bola pred oltá-

rom umiestnená veľká misa, sym-
bolizujúca studňu a krčahy okolo 
nej symbolizovali rôznorodosť zhro-
maždenia. Predstavitelia každej zo 
zúčastnených cirkví naliali pri prí-
chode vodu z jedného krčaha do 
misy. Táto voda v mise, z rôznych 
zdrojov, mala byť symbolom jedno-
ty, ktorá je už medzi nami prítomná, 
hoci nie úplne, a ktorá je skrytá pred 
našimi očami.

Na záver potom prítomní prijali 
Áronovské požehnanie brata farára 
Libora Bednára.

Mgr. Zuzana Valeková

Na prvé tohtoročné seniorátne 
stretnutie MoS ECAV sme dostali 
pozvanie do Batizoviec v nedeľ-
né odpoludnie 8. februára. Poča-
sie v tú nedeľu vyzeralo, „akoby 
sa ženili všetci čerti“; snehová fu-
javica vyčíňala tak, že si ju bude-
me dlho pamätať. Pre zlé počasie 
sme čakali, že nám organizáto-
ri každú chvíľu oznámia zruše-
nie stretnutia, ale nestalo sa tak. 
Vďaka Bohu, povedali sme si, 
keď sme boli na mieste konania 
a pri horúcom čaji a perfektných 
zákuskoch sme v teple sledova-
li, ako za oknom krásne tancujú 
snehové vločky.

Bolo nám dobre v spoločenstve 
bratov a sestier, s ktorými sme si po-
chvaľovali dobrý pocit zo zdolania 
prekážky (tentoraz vo forme sneho-
vej metelice) pre rast Pánovho die-
la v nás a pri nás. Aj lektor Miku-
láš Lipták z Kežmarku nás vo svo-
jej prednáške povzbudil k prekoná-
vaniu prekážok, ktoré stoja v ces-
te šírenia Božieho diela tu na zemi. 
Mnohokrát sú prekážky v nás alebo 
niekedy my sami sme tá prekážka, 
hoci si to neuvedomujeme.

V horúcej Afrike vykopali zdroj 
životodarnej vody a všetci sa tomu 
potešili. Radosť smädných ľudí 
však netrvala dlho, lebo zakrátko 
voda z potrubia prestala vytekať. 
Usilovnou kontrolou sa napokon 

SENIORÁTNE STRETNUTIE MOS ECAV V BATIZOVCIACH
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zistilo, že v potrubí sa usídlila veľká 
žaba, ktorá zabránila prietoku vody. 
Podobne je to aj v kresťanstve – náš 
Pán očakáva, že tu bude prúdiť spa-
siteľné životodarné evanjelium pre 
ľudí v našom okolí, ale treba sa nám 
zamýšľať, či tomu napomáhame 
alebo prekážame, podobne ako tá 
žaba, ktorá dokonca celkom upcha-
la vodovodné potrubie.

Miki Lipták uviedol aj iný príklad 
o veľkom a krásnom bambuse. Ten 
bol ozdobou jednej kvetinovej zá-
hrady a mal z neho radosť aj maji-
teľ tej záhrady. Jedného dňa povedal 
bambusu, že chce, aby všetky rast-
liny v záhrade boli rovnako krásne 
ako je on. Bambus sa takému ocene-
niu svojej krásy potešil, ale nie nadl-
ho, lebo majiteľ záhrady mu vysvet-
lil, že na to bude musieť poslúžiť on 
– nielenže mu zotne vrch, ale ho do-
konca vytne a jeho telo poreže tak, 
aby cezeň, ako cez potrubie, mohla 
tiecť životodarná voda k ostatným 
rastlinám. Bambus bol z počutého 
smutný, zamračený, nešťastný; ale, 
pretože miloval svojho pána i rastli-

ny v záhrade, nakoniec uznal, že je 
to najlepšie riešenie pre celú záhra-
du a súhlasil so sebaobetovaním pre 
iných. Ako prednášateľ zdôraznil, 
pointa tohto príbehu je v tom, aby 
sme sa opäť zamysleli nad sebou, do 
akej miery sme ochotní prísť o svo-
ju krásu, ozdobnosť či majestát/po-
stavenie pre rast, krásu či zlepšenie 
postavenia iných ... najlepší príklad 
v tomto ohľade máme v Pánovi Ježi-
šovi Kristovi.

V ďalšej časti sme potom dosta-
li informácie aj o tohtoročnej pri-
pravovanej evanjelizácii ProChrist, 
ktorá má mať novú formu v cirkev-
ných zboroch.

O všetkých témach sme sa napo-
kon rozprávali, počúvali svedectvá o 
viere kresťana, živote s Pánom Ježi-
šom a službe blížnym a tešili sme sa 
z takéhoto príjemného bratsko-ses-
terského spoločenstva. Hoci sa nám 
ani nechcelo odísť, predsa ten čas 
prišiel, a vonku nás privítalo pokoj-
né počasie a krásna biela príroda ... 
vďaka Ti, Bože za všetko!

Z nemčiny preložila
Mgr. Anna Chábová

Jedného dňa pozvali evanjelistu 
Spurgeona (1834 - 1892) do „Crystal 
Palace“, aby prednášal. Deň pred pred-
náškou navštívil sálu aj so svojím pria-

teľom, aby vyskúšali akustiku. Spur-
geon sa postavil sa na javisko a za-
kričal: Verná je to reč a hodná, aby ju 
všetci prijali, že Kristus Ježiš prišiel na 
svet, aby spasil hriešnikov. (1Tim 1:15) 
Potom tú istú vetu zopakoval tichšie. 
Jeho priateľ, ktorý sedel vzadu v sále, 

HLAS Z NEBA
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ukázal rukou, že dobre rozumel. Oba-
ja spokojne odišli domov.

Približne po 25 rokoch zavolali 
Spurgeona k umierajúcemu. Ste pri-
pravený stretnúť sa s Pánom Bohom? 
opýtal sa evanjelista chorého. Áno, ja 
sa nebojím. Ježiš Kristus je môj Zá-
chranca, zaznela spokojná odpoveď. 
Chorý ďalej pokračoval: Povolaním 
som bol klampiar a žil som vtedy bez 
Boha. Raz som musel pracovať na 
kupole „Crystal Palace“. Tu som zra-

zu počul hlas: Verná je to reč a hod-
ná, aby ju všetci prijali, že Ježiš Kristus 
prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. 
O chvíľu hlas túto vetu zopakoval. Ke-
ďže naokolo nebolo živej duše, zaznel 
tento hlas iste z neba. Tento výrok z 
Biblie ma zasiahol tak silno, že som 
sa ešte v ten deň stal veriacim. Nuž, a 
teraz sa onedlho stretnem so svojím 
Spasiteľom, ktorý na drevo kríža nie-
sol moje hriechy a umrel aj za mňa.“

Milan Rúfus

A napokon láska. Láska k žene, 
ku dieťaťu, láska k živému. 

Aj keď bolo všetko zaplatené, 
je to dar. Tak zaďakujme mu. 

 
Za to, že je, čím sú hviezdy lodi, 
najjasnejšia medzi hviezdami. 
Láska, ktorá plodí nás i rodí 

na krátku púť svetom neznámym. 
 

Láska - nebo naraz také blízke. 
Víno bohov v krehkej nádobe. 
Láska, ktorá sedí pri kolíske. 
Láska, ktorá kľačí na hrobe. 

 
Láska – sviatok človečieho tvora. 

Tá, čo iba nechtiac ublíži. 
A nad ľudskou – láska Božia, ktorá 

odovzdane visí na kríži.

A NAPOKON LÁSKA
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Soňa Slahová

Láskavý Všemohúci Bože a Pane 
náš, ďakujeme, že Ty si darca každé-
ho dobrého daru duchovného i teles-
ného. Veď nás, prosím, svojim Du-
chom Svätým, aby sme to vedeli vní-
mať a ďakovať Ti za všetko, čo pri nás 
konáš. Svojou milosťou obdarúvaš nás 
a našich blízkych, hoci si to nezaslúži-
me, lebo pričasto nežijeme verne pod-
ľa Tvojho slova.

Ďakujeme za obeť nášho Pána a 
Spasiteľa Ježiša Krista, ktorou nás za-
chránil od večného zatratenia. Uve-
domujúc si našu neveru a nehodnosť, 
prichádzame s pokorou, takí akí sme – 
nehodní a hriešni. Drahý Pane, veľmi 
potrebujeme Tvoju pomoc, lebo naše 
srdcia sú zatvrdnuté. Ty si zdroj tepla, 
svetla a lásky. Svojou mocou nás mô-

žeš uzdraviť z ľahostajnosti a nezod-
povednosti voči Tebe, ale aj tým, kto-
rých si nám dal do našej blízkosti.

Prosím, požehnaj každú našu dob-
rú snahu v nasledovaní Teba vo viere 
a v skutkoch milosrdenstva. Všetko, 
čo dávame, nech dávame ochotne z 
lásky, mysliac neustále na to, že v Bo-
žom Synovi sme prijali plnosť všetké-
ho. Daj nám smelú odvahu nemlčať o 
Tvojej dobrote a byť dobrými a verný-
mi svedkami Božej vykupujúcej moci.

Drahý Pane Ježiši, do Tvojich rúk 
vkladáme svoje životy a prosíme, pre-
bývaj v našich srdciach i rodinách, v 
celej našej evanjelickej cirkvi, dotkni 
sa tých, ktorí blúdia a hynú vo svete, 
daj, aby aj cez našu lásku mohli Teba 
poznať, Tebe veriť a Teba milovať. 
Amen.

MODLITBA

Z internetu vybrala Soňa Slahová

Mladý muž sa pripravoval na svoje 
promócie na vysokej škole. Po mnoho 
mesiacov zbožňoval nádherné špor-
tové auto a keďže vedel, že jeho otec 
je bohatý a môže si dovoliť kúpiť ho, 
oznámil mu, že to auto je všetko, čo by 
si k promóciám želal.

Keď sa blížil deň D, mladý muž sa už 
nevedel dočkať, ako sa bude radovať, keď 
mu jeho otec toto vytúžené auto daruje.

Ráno, v deň svojej promócie, si ho 
otec zavolal do svojej pracovne. Pove-
dal mu, ako veľmi je hrdý, že má ta-
kého skvelého syna a povedal mu, ako 

veľmi ho miluje. Daroval svojmu sy-
novi krásne zabalený darček.

Zvedavo, ale zároveň znepokojivo, 
otvoril mladý muž darovaný balíček a 
našiel v ňom krásnu Bibliu v koženej 
väzbe so zlatým písmom. Nahnevane 
sa rozkričal na svojho otca: So všetký-
mi tými peniazmi čo máš, mi dáš Bib-
liu??? Pohoršene hodil Bibliu na otcov 
stôl v pracovni a odišiel z domu. Prešli 
mnohé roky a z mladého muža sa stal 
veľmi úspešný podnikateľ. Mal krásny 
dom i skvelú rodinu, ale uvedomoval 
si, že jeho otec je už veľmi starý a mys-
lel na to, že by ho konečne mal ísť na-
vštíviť. Nevidel ho celé roky od svojej 

OČAKÁVANÝ DAR
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promócie. Skôr, ako si však stihol svo-
ju cestu naplánovať, dostal list. Stálo 
v ňom, že jeho otec zomrel a odkázal 
celý svoj majetok jemu, svojmu syno-
vi. Keď prišiel do otcovho domu, smú-
tok a výčitky naplnili jeho srdce.

Začal si na stole prezerať otcove dôle-
žité papiere, a v tom zbadal stále novú 
Bibliu presne na mieste, kde ju nechal 
pred rokmi. So slzami v očiach ju otvoril 
a začal v nej listovať. Ako ju tak čítal, zra-
zu z obálky prilepenej na poslednej stra-
ne Biblie vypadli kľúče od auta.

Mali visačku so značkou presne 
toho športového auta, po ktorom tak 
veľmi túžil. Na visačke kľúčov bol dá-
tum jeho promócií so slovami: KOM-
PLETNE ZAPLATENÉ.

V živote pričasto zahadzujeme dob-
ré priateľstvá, partnerstvá, manžel-
stvá, príležitosti či iné možné zážitky, 
pretože neprichádzajú presne v takej 
forme, akú sme si predstavovali, a pri-
tom sa v nich skrýva presne to, po čom 
sme túžili.

Vincent Blažko

Stojíme vinní pod krížom Pána, 
mocnárstvo zla plazí sa tmou. 
Duša sa cíti ľadovo prázdna, 
na perách páli bozk Judášov.

Aj pod Tatrami vyrástla jedľa, 
na ňu sme Krista pribili! 

A jas pravdy z golgotského žriedla 
sme plášťom pýchy prikryli.

V našej Getsemane modlil sa Pán, 
Petrov plač tiekol po tvári. 

Raz - Ukrižuj Ho!, niekdy Hosana 
nieslo sa v našom chotári.

Sme proste takí - z ľudského cesta, 
duša je chorá slabosťou. 

Nik nami nehne z teplého miesta, 
zlaté dukáty našou žiadosťou.

Do nekonečna nesmieme váhať, 
dom rozdvojený raz padne! 

Golgotský kríž do svedomia siaha 
bez neho je srdce chladné.

Prežime s Pánom milostivé ráno, 
po chmúrnom Piatku Veľkú Noc! 
Od kríža poďme pokánia bránou 
a Pán nám podá ruku na pomoc.

PÔSTNE POKÁNIE
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Michal Findra

Od 8. do 15. februára prebiehal na 
celom Slovensku Národný týždeň 
manželstva s témou: On a ona – jed-
nota v rozdielnosti. Aj v našom zbore 
sme k tomuto týždňu mali špeciálne 
podujatia. V sobotu 14. 2. boli mlá-
dežníci na spoločnej mládeži v Bati-
zovciach, a potom v nedeľu sme mali 
v zborovej miestnosti popoludnie pre 
manželské páry.

V Batizovciach sa stretli podvečer 
mládežníci zo Štrby, Batizoviec, Ger-
lachova, Popradu, Slovenskej Vsi a 
Vojňan. Po úvodnom privítaní sme 
mali čas na spev piesní. Spievali sme 
staršie piesne, ale učili sa aj nové. Po-
tom nasledovala téma: Mám -násť, 
s nikým nechodím a nie som cvok. 
Táto téma mala provokatívny názov 
ako protipól masívneho komerčné-
ho tlaku v súvislosti so sviatkom sv. 
Valentína, keď je nanucovaná požia-
davka, aby každý s niekým chodil a 
dával darčeky. Mottom bol pre nás 
verš zo Žalospevov 3:27: Dobre je mu-
žovi, ak nosí jarmo vo svojej mlados-
ti. Naučili sme sa, ako nám je dobre, 
keď máme Hospodina a keď máme 
za Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Tak sa 
naše vzťahy k blízkym dostávajú do 
normálu. Ďalej sme rozprávali, ako 
sa môžeme v čase mladosti, keď ešte 
nemáme partnera, pripravovať na 
manželstvo. Hovorili sme o príprave 
v duchovnej oblasti (vstúpiť do zod-
povednosti mladého muža a mladej 

ženy; nacvičiť sa nosiť jarmo s pomo-
cou vôle, modlitieb, rozumu a citov), 
a tiež v telesnej oblasti (cvičiť svoje 
telo; zachovať zdržanlivosť, lebo inti-
mita patrí až do manželstva).

V Poprade nás privítala vyzdobená 
zborová miestnosť. Na stoloch hore-
li sviečky, bola pripravená káva a čaj, 
koláčiky. A tak sme si s radosťou po-
sadali: staršie i mladšie manželské 
páry a aj jedni snúbenci. Po úvodnej 
modlitbe a čítaní Božieho slova nás 
čakal pestrý program zložený z viace-
rých aktivít. Hľadali sme v našej pa-
mäti manželstvá z Biblie, vystrihova-
li sme hviezdy z papiera a dávali sme 
snúbencom návrhy, ktorých päť vecí 
isto potrebujú do spoločného živo-
ta. Medzi aktivitami sme si vypočuli 
dve svedectvá o manželstvách: Mar-
tina a Katky Lutherovcov z minulos-
ti a Ľubomíra a Oľgy Feldekovcov zo 
súčasnosti. K téme On a ona – jedno-
ta v rozdielnosti sme mali výklad slo-
va Božieho Ef 5:21-33. Nakoniec sme 
si so záujmom pozreli film o manžel-
stvách od komunity Chemin Neuf.

Na oboch stretnutiach sme sa mali 
veľmi dobre, a tak chceme srdečne 
pozvať medzi nás aj ďalších. Najbliž-
šie na zborový deň, ktorý bude pre 
celé rodiny a pre všetky vekové ka-
tegórie od detí až po seniorov – bude 
síce až pred letnými prázdninami, ale 
už teraz si rezervujte svoj čas a nevá-
hajte prísť, keď oznámime termín 
jeho konania.

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2015
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Pracovníci s deťmi: Michal, Rasťo, 
Michal, Baška, Anička, Jakub, Janko 
a Alenka

Položím vám otázku. Koho ľúbi 
Pán Boh? Odpovede budú rôzne. 
Hlavne od malých detí sa často do-
zvieme aj nečakané odpovede. Má 
Pán Boh rád aj malé koníky? Áno. 
Aj vtáčikov, aj teliatka, aj rôzne iné 
zvieratká. Má Pán Boh rád aj deti, 
hoci sú len maličké a mnohým ve-
ciam nerozumejú? Áno. A o tom, 
koho ľúbi Pán Boh, bola aj pesnič-
ka, ktorú sme sa počas karnevalu 
naučili spievať.

Na karneval prišli deti zo sídliska 
Juh, centra mesta, Soboty aj zo Strá-

ží. Spolu sme sa rozprávali o tom, že 
odmena za zlý skutok je trest. Raz 
bol ten trest veľmi veľký, dokonca 
zničil celý zemský povrch. Ale na-
šli sa na zemi ľudia, ktorí milovali 
Pána Boha. Aj Pán Boh miloval ich, 
a preto sa rozhodol, že ich zachráni. 
Na to, aby boli zachránení, museli aj 
naďalej počúvať Pána Boha a to, čo 
im kázal urobiť.

Po tomto úvode sme si spolu s 
deťmi a ujom Rasťom vyrobili z pa-
piera pracovné čiapky a pustili sa do 
práce. Stavali sme a stavali, až sme 
postavili veľký koráb podobný Noa-
chovmu. A na pamiatku sme si všet-
ci zhotovili malé loďky. Do veľkého 
farebného korábu však nastúpili iba 

KARNEVAL 8. FEBRUÁRA
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Pripravila Mgr. Alena Findrová
Text pod obrázkom nájdite v Biblii, pomenujte udalosť a zapíšte podľa poradia.

DETSKÉ OKIENKO

tí, ktorí sa rozhodli dôverovať Pánu 
Bohu vo svojom živote. Potopa bola 
trest za hriech ľudí, ale bola ponúk-
nutá aj záchrana. A je to tak aj dnes. 
Pán Boh nám ponúka záchranu, ak 
uveríme Jeho Synovi Ježišovi Kristo-
vi a „nastúpime do záchranného ko-
rábu“, teda do spoločenstva s Ním. 
Tým záchranným korábom je pre 

nás kríž, na ktorom zomrel Pán Je-
žiš Kristus a zvíťazil nad trestom pre 
hriešnych ľudí – nad smrťou.

Okrem rozprávania biblického 
príbehu o Noachovi sme aj tancova-
li, súťažili, hrali sa, jedli sme vyni-
kajúce koláčiky a pili čaj. Už teraz sa 
tešíme na ďalší karneval.
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Vyrieš osemsmerovku. Tajnička má 30 znakov.

Korbáč rúcho Klince KocKy Kladivo Kopia palica

Tŕnie drevo ovca Somár palma hubKa ocoT peniaze
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Marec

Kohanová Ernestína  5.3.
Rysuľová Viera  7.3.
Kičin Ján   8.3.
Horvay Tibor   15.3.
Klug Tibor   22.3.
Chladoň Viktor  24.3.
Liptajová Alena  27.3.
Bocková Anna   29.3.
Kurdelová Marta  30.3.
Rabatinová Jana  31.3.

Apríl

Feriančeková Emília  1.4.
Kubíková Marta  2.4.
Pokorná Mária  8.4.
Pavličko Radoslav  20.4.
Mižičová Anna  23.4.
Ovčárová Mária  23.4.
Gumulák Rudolf  24.4.
Hasajová Zlatica  24.4.
Lehocký Jozef   26.4.
Lešundáková Elena  28.4.
Roško Pavol   28.4.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

Srdečne pozývame na prednášku spojenú s prezentáciou nielen pre konfir-
mandov v utorok 17. marca odpoludnia o 16:00 h do zborovej miestnosti. 
Prednášateľ: brat Mikuláš Lipták z Kežmarku, téma: Kto sú Židia?

V našom kostole Svätej Trojice, bude pre verejnosť 6. apríla o 10:00 h Veľ-
konočný koncert Speváckeho zboru Con moto Slovakia – spievajúci diri-
genti a hudobní nadšenci – pod vedením renomovaného dirigenta Jiřího 
Slovíka. Vstupné je dobrovoľné, pozvanie platí pre všetkých.

POZVÁNKY NA ZBOROVÉ A INÉ ZAUJÍMAVÉ AKCIE
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POZÝVAME NA PRAVIDELNÉ STRETNUTIA

VYPÍSANÉ Z MATRÍK JANUÁR – FEBRUÁR 2015

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 17:30 h
mládež – každý piatok o 17:30 h
detská besiedka – každú nedeľu počas služieb Božích

Sviatosť Krstu svätého prijali: Annabell Tormová

Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: Katarína Adamová (86), 
Ján Jackovič (63), Alexander Mózer (78), Ing. Milan Lukáč (81)

Redakcia Zborového listu popradských 
evanjelikov želá svojim milým čitateľom 

požehnané a pokojné veľkonočné sviatky, 
naplnené radosťou zo vzkriesenia nášho 

Spasiteľa Pána Ježiša Krista.

aK STe Teda boli vzKrieSení S KriSTom, 
hľadajTe To, čo je hore, Kde KriSTuS Sedí na 
pravici božej. mySliTe na To, čo je hore, a 
nie na To, čo je na zemi. veď STe umreli, a 

váš živoT je SKryTý S KriSTom v bohu. Keď 
Sa zjaví KriSTuS, živoT náš, vTedy aj vy zjaví-

Te Sa S ním v Sláve. (Kol 3:1-4)

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. 



MAREC

1. Ne. 09:00  Poprad, 2. pôstna nedeľa
  10:30  Stráže, Sviatosť Večere Pánovej
5. Št. 17:30  Poprad, večerné Služby Božie
8. Ne. 09:00  Poprad, 3. pôstna nedeľa 
  10:00  Sviatosť Večere Pánovej
12. Št. 17:30  Poprad, večerné Služby Božie
15. Ne. 09:00  Poprad, 4. pôstna nedeľa
19. Št. 17:30  Poprad, večerné Služby Božie
22. Ne. 09:00  Poprad, Smrtná nedeľa, pašiové Sl. Božie
  10:30  Spišská Sobota, Sviatosť Večere Pánovej
25. St. 15:00  ZS Komenského ul., sviatosť Večere Pánovej
26. Št. 15:00  DOS Xenón, Sviatosť Večere Pánovej
  17:30  Poprad, večerné služby Božie
29. Ne. 09:00  Poprad, Kvetná nedeľa, pašiové služby Božie
  10:00  Sviatosť Večere Pánovej

APRÍL

2. Št. 18:00  Zelený štvrtok, Sviatosť Večere Pánovej
3. Pi. 09:00  Poprad, Veľký piatok, pašiové služby Božie
  10:00  Sviatosť Večere Pánovej
5. Ne. 09.00  Poprad, 1. slávnosť Veľkonočná
  10:30  Stráže, 1. slávnosť Veľkonočná
6. Po. 09:00  Poprad, 2. slávnosť Veľkonočná
12. Ne. 09:00  Poprad, 1. nedeľa po Veľkej noci
16.  Št. 17:00  Poprad, biblická hodina
19.  Ne. 09:00  Poprad, 2. nedeľa po Veľkej noci
23. Št. 17:30  Poprad, biblická hodina
26. Ne. 09:00  Poprad, 3. nedeľa po Veľkej noci
  10:30  Spišská Sobota, 3. nedeľa po Veľkej noci
29. St. 15:00  ZS na Komenského ul., biblická hodina
30. Št. 15:00  DOS Xenon, biblická hodina
  17:30  Poprad, Biblická hodina 

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT


