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Ľudovít Štúr a Evanjelium
V poslednú októbrovú nedeľu sme si v našom kostole pripomenuli
200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, jednej z najväčších osobností
dejín našej cirkvi. Štúr svoju zbožnosť nedával okázalo najavo, ale celý
jeho život, jeho pôsobenie sú predchnuté duchom Kristovho evanjelia.
Jeho vzťah k evanjeliu vystihujú jeho slová: Nieto drahšieho, svätejšieho, velebnejšieho pre človečenstvo od náboženstva, nieto, ale aj nebolo a
nebude, vznešenejšieho a rozumnejšieho náboženstva od kresťanského.
Štúr svoj život vnímal ako obeť v službe svojmu národu, k čomu viedol i mládež: Aby ste ale zápal opravdivý za vec dobrú si nadobudli, treba vám v mladosti privyknúť k práci železnej, treba vám v mladosti zahorieť za všetko šľachetné a od každého výstupku, od každého nemravného kroku, ako od pary pekelnej sa vystríhať, a treba vám v mladosti
k obetiam a k sebazapreniu privykať. Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevyviedlo bez obetí. Tento postoj k životu žitému ako obeť
je ozvenou výzvy apoštola Pavla, ktorý o kresťanskom živote píše: Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá
ako živú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby
ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je
dokonalé. (R 12:1-2)
Štúr s neúnavnou horlivosťou získaval nové poznatky, pracoval, písal a organizoval. Jeho vedomosti mali obdivuhodný široký záber i
hĺbku. Počas svojho krátkeho života – štyridsať rokov – vyoral hlbokú
brázdu na kultúrnom a národnom poli nášho národa. Jeho neúnavná
pracovitosť a kreativita sa nesú v duchu Ježišovho podobenstva o talentoch, kde Pán Ježiš hovorí, že každý človek dostal určité talenty od
Boha. Našou zodpovednosťou voči Bohu je tieto zverené talenty rozví-

jať usilovnou prácou pre Božiu slávu a dobro blížnych. (Mt 25:14-30)
J. M. Hurban opisuje prednášku, na ktorej Štúr vykladal Ježišovu kázeň na hore z Matúšovho evanjelia slovami: Z verša na verš stupňoval sa
jeho zápal a z nás, asi päťdesiatich malicherných racionalistov, počúvajúcich nové, neslýchané názory, ktoré priam vyvierali z ducha, nebolo nikoho,
komu by neboli zaihrali slzy pokánia v očiach i slzy radosti nad úchvatnými
pravdami. Nikdy tak, hádam, ešte nebol na týchto školách zvestovaný Kristus, tak hlásaná kresťanská idea, čo temer za dve hodiny k úžasu a k oduševneniu všetkých nás rozvádzal nadšený Štúr. A my všetci, ozaj znovuzrodení v myšlienkach svojich, vrátili sme sa domov. Z mojich úst nevyšlo od
tých čias nerozvážne alebo nectené slovo o Písme svätom a o náboženstve
kresťanskom. Štúr nielen svojimi prednáškami, ale aj svojím životom, bol
vzorom a príkladom kresťanského života, žitého v duchu Ježišovej kázne
na hore.
Najlepším prejavom úcty k Štúrovi je nasledovať príklad jeho života –
života v obetavosti, pracovitosti, skromnosti, ochote trpieť i strádať pre
pravdu a dobrú vec.
Dr. Libor Bednár, zborový farár

Udalosti v Cirkevnom Zbore
13.9. Začiatok školského roka.
Služby Božie boli zamerané na
to, aby si žiaci a študenti čo najviac
odniesli do svojho školského života. Brat farár Michal Findra svoju kázeň založil na texte L 2:51-52,
ktorý hovorí, ako dvanásťročný Ježiš v chráme vysvetľoval Božie slovo. Podľa tohto Ježišovho príkladu
by aj naše deti mali ochotne prichádzať do chrámu – nielen zo zvyku,
ale najmä z osobného rozhodnutia.
Ale rovnako tak z poslušnosti voči
Pánu Bohu, svojim rodičom a starým rodičom. Poslušnosť prináša aj
múdrosť a rozumnosť ako čítame v
knihe Prísloví.
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15.9. Seniorátne stretnutie.
Náš cirkevný zbor hostil účastníkov tohtoročného stretnutia Tatranského seniorátu. Bola to pre nás
veľká udalosť, všetkých účastníkov
sme s láskou prijali a snažili sme sa,
aby všetci boli spokojní. Podrobnejšie sa o stretnutí dočítate v samostatnom článku na inom mieste.
20.– 16.9. nedeľa po Svätej Trojici.
Opäť nás navštívili hostia z Holandska, ktorí na službách Božích
poslúžili čítaním starozmluvného
textu a spevom piesne vo holandskom jazyku. Kázeň služieb Božích,
na text L 7:11-17, hovorila o víťazstve

nad smrťou. Spomínané boli dva
prípady uzdravenia, ktoré Ježiš vykonal. Prvým bolo uzdravenie stotníkovho sluhu a druhým vzkriesenie mládenca v Naim. Pán Ježiš zlomil osteň smrti, a tak, či žijeme či
umierame, sme Boží.
4.10. – Poďakovanie za úrodu.
Kázeň slova Božieho bola na
text L 12:13-21, ktorý hovorí podobenstvo o lakomom boháčovi. Božia dobrota nás vedie ku vďačnosti. Máme dostatok všetkého, máme
viac ako mali naši predkovia, ale
nie sme spokojnejší. Stratili sme
schopnosť vážiť si všetko čo máme.
Očami dnešného človeka vnímame
boháča z podobenstva ako úspešného podnikateľa. Dôležitý je však
Boží pohľad na neho. Boháč sa snažil zabezpečiť len svoju pozemskú
budúcnosť a Pána Boha a Božie veci
odsunul na vedľajšiu koľaj. Podstatný je však večný život, nie tento pozemský, preto máme byť bohatí v Bohu. Slávnosť Poďakovania
za úrodu má byť zamyslením sa nad
tým, akú cenu má náš život. Vieme
komu máme byť vďační a uvedomujeme si kým sme a akí sme? Stredobodom nášho života má byť Boh.
24.10. Rozlúčka so sestrou
Ondrušovou.
V krásnu slnečnú sobotu sme na
poslednej ceste vyprevadili najstaršiu cirkevníčku i občianku mesta
Poprad, sestru Katarínu Ondrušo-

vú, ktorá sa dožila 101 rokov. Vďaku
Pánu Bohu za jej dlhý a požehnaný
život vyjadril v modlitbe brat farár
Libor Bednár; za mesto sa lúčil viceprimátor pán Gašper a zástupkyňa
Klubu dôchodcov Limba, pri zrode
ktorého pred mnohými rokmi sestra Ondrušová bola. Do takého vysokého veku sa o svoju matku vzorne a s láskou starala jej jediná dcéra Lýdia Lučivjanská. S vďakou voči
Pánu Bohu budeme na sestru Ondrušovú spomínať.
31.10. Pamiatka reformácie.
V tento, pre nás evanjelikov, slávnostný deň sme radostne spievali
Plesajme srdečne, kresťania, v túto
chvíľu... Brat farár Michal Findra si
za základ svojej kázne vybral text
z Iz 49:8-10 V pravý čas som ťa vypočul... Hospodin v príhodnom
čase zasiahol, v čase, keď bol Izrael v babylonskom zajatí. A Hospodin opäť zasiahol aj vtedy, keď sa
Martin Luther odvážne postavil
proti veľkým nešvárom vo vtedajšej cirkvi. Slobodne sa vzdal mníšstva a pred cisárom neodvolal svoje
učenie, lebo bolo v súlade s Božím
slovom. Ľudia tak v pravý čas počuli evanjelium. Hospodin koná aj
dnes. Aj dnes platí Solus Christus –
jedine Kristus, cirkev bez Neho hynie, lebo On je cesta, pravda a život.
Sola Gratia – jedine milosťou sme
spasení. Sola Scriptura – jedine Božie slovo máme čítať a držať sa toho
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čo hovorí. Slová Izaiáša 49. kapitola platia aj pre nás. Máme všetkého
nadostač preto jedine Bohu sláva –
Soli Deo Gloria!
1.11. Pamiatka zosnulých.
Na nedeľných službách Božích
sme si pripomenuli Pamiatku zosnulých. Z kazateľne zaznela kázeň
br. farára Libora Bednára na text Žid
11:13-16. Niektorí naši drahí nás už
opustili, oni ovplyvnili náš život a
my ich. Cintoríny sú v týchto dňoch
neprehliadnuteľným
kazateľom.
Spomíname na to, čo sme spolu prežili a nielen spomíname, ale aj ďakujeme Pánu Bohu za nich. Uvedo-

mujeme si, že sa blíži aj náš koniec.
My, veriaci ľudia, by sme náš život
mali naplniť vierou, láskou a nádejou. Príklad máme v dvoch krásnych životoch 20. storočia, naplnených vierou a láskou. Boli to Albert
Schweitzer a matka Tereza, ktorí
nám boli svetlým príkladom. Náš
život je život pútnikov, očakávame
lepšiu vlasť, kde nebude plač ani bolesť. Pán Ježiš nám dáva silu prejsť
cez ťažké situácie. Preukazujme lásku všetkým ľuďom, ale najmä domácim viery. Ďakujme Pánu Bohu
za našich blízkych ľudí, i za tých,
ktorí nás už predišli do večnosti!

Služba Pánovi
Anna Gumuláková a Anna Hámorová
Keď sa ťa niekto opýta čo si robil
v lete? akú mu dáš odpoveď? Mali
sme čas aj na Božie veci – na službu
Pánovi? Ako sa to spieva v piesni
č. 207 z Evanjelického spevníka? V
piatom verši tejto piesne je napísané: Najkrajšia je služba Pánu.
Aj toto leto, ako mnohé predchádzajúce, bola počas prázdnin služba
v Božom chráme. Kostol bol tri razy
do týždňa otvorený pre verejnosť, a
to v čase od 14:00 h do 16:00 h. Prichádzali zahraniční hostia, ale aj
našinci – evanjelici, inoverci, alebo
bez vierovyznania. Mnohokrát pri-
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šli aj opilci či bezdomovci a slušne
sa spýtali či sa môžu ísť pomodliť.
Čo viac sme si mohli v službe priať?
Pán Ježiš chce, aby všetci boli zachránení. Sme vďační za každého,
kto sa potrebuje posťažovať Bohu
a vyliať si pred Ním v Božom chráme svoje srdce. Záleží na každom z
nás ako otvárame srdce Pánovi. A
tak slúžme Bohu nie ako nemúdri,
ale ako múdri. Vykupujme čas, lebo
dní sú zlé. Preto aj v budúcom roku
konajme tak ako Pánovi, nie ako ľuďom. Vďaka Bohu za každého, kto
mohol poslúžiť, ale aj za tých, ktorí
túžili byť v Božej blízkosti. Veď pohľad k Bohu upretý posilní a posvätí!

Detský Denný Tábor 2015
Alena Findrová
A budeme tam aj spať?“ „Nie.“
„Dobre, tak idem.“ Takto sme mali
prvú účastníčku tábora, Ivanku.
Postupne sa deti prihlasovali, staršie aj mladšie. Pán Boh nám ich posielal ako do Noachovho korábu.
Myšlienka na uskutočnenie tábora vznikla niekedy po Veľkej noci.
Postupne sme oslovovali ľudí či by s
nami do toho išli – najmä na mládeži, kde sme sa za letný tábor začali
aj modliť. Vybrali sme tému a začali sme sa stretávať na prípravkách.
Vznikol program, ktorý sme postupne napĺňali konkrétnymi aktivitami. Objednali sme jedlo, naplánovali výlet . Tábor sa mohol začať.
Počas celého týždňa sme s deťmi vnímali Božiu prítomnosť medzi
nami. Myslím, že môžem povedať,
že nám nič nechýbalo. Pán Boh sa o
svoje deti verne postaral. Poslal nám
nádherné deti aj pomocníkov. Nemali sme nedostatok jedla ani ma-

teriálnych vecí. Mali sme však požehnanie pri Božom slove, pri modlitbách aj osobných rozhovoroch,
pri speve piesní. Prichádzali medzi
nás aj hosťujúci táborníci, ako sme
ich nazvali. Tí nám boli nápomocní
v rôznych oblastiach či už pri umývaní riadov po obede, službou slova,
hrali sa s nami, alebo išli na výlet
ako pomocný dohľad. Prichádzali
medzi nás aj nečakaní „sponzori“,
ktorí nám prinášali koláčiky a ovocie. Za všetko vám patrí veľká vďaka. Naša zborová miestnosť sa tak
na jeden týždeň premenila na táborovú základňu, vedľajšia miestnosť
na herňu a dvor za farským úradom
sa zmenil na dielňu tvorivých aktivít a športové ihrisko.
Som za toto všetko Pánu Bohu
veľmi vďačná. A ak Pán Boh dá, na
budúci rok sa stretneme znova.
...
Na webstránke zboru (www.ecavpp.sk)
si môžete pozrieť aj časopis z tábora a peknú fotogalériu.
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Potáborové Stretnutie
Alena Findrová
Pripraviť sa! Pozor! Štart! Bolo
odštartované. Štyria pretekári sa
pustili do behu. Ale čo sa to na trati deje? Jeden pretekár spadol. To je
smola, no preteky pokračujú. Pozor,
pozor ďalší pretekár jemne zmenil
smer a teraz je mimo trate a stále
beží preč! Vráť sa späť! Asi už výzvu
nepočul. V pretekoch stále súťažia
dvaja vynikajúci športovci, už sa blížia k cieľovej rovinke. Kto bude víťaz? Ale pozor, na trati sa opäť deje
niečo nezvyčajné. Jeden pretekár si
sadol, krúti hlavou a mávol rukou.
Vzdal to. Pozrime sa do cieľa. Cieľovú pásku pretrhol pretekár, ktorý
zvíťazil v dnešných pretekoch – dostal zlatú medailu a veniec víťaza.
Touto scénkou v podaní mládežníkov sme začali potáborové
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stretnutie detí z nášho zboru, ktoré sa konalo 13.septrembra. Dokončili sme táborovú zvesť o Pavlovi a
jeho víťaznom behu za Pánom Ježišom. V Pavlovej dobe, a tak isto aj v
našej, sa nájde veľa ľudí, ktorí chcú
kráčať s Pánom Bohom, ale prekážky a problémy ich zastavia, alebo
sa odchýlia z priamej Božej cesty. A
nájdu si svoj spôsob realizácie, nie v
súlade s Bibliou. A mnohí sa vzdajú tesne pred cieľom. Život v poslušnosti Pánu Bohu opustia. Ale mnohí sú takí, ktorí víťazne dôjdu na
stretnutie so živým Bohom. V tom
sa máme vzájomne povzbudzovať a
čerpať posilu na modlitbách.
Na záver sme si vyrobili modlitebný vankúšik. Počas stretnutia sme
spievali veľa detských piesní, ktoré
sme si obľúbili už v lete počas tábora. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Deň Tatranského Seniorátu
Zuzana Hybenová
Už viac rokov je 15. september
v Tatranskom senioráte venovaný stretnutiu evanjelikov seniorátu v niektorom cirkevnom zbore. V
tomto roku bol hostiteľom náš popradský cirkevný zbor. Ako motto
bol pre tento deň zvolený biblický text J 8:32 A poznáte pravdu a
pravda vás vyslobodí.
Úvodnú pobožnosť viedol brat
farár Michal Findra. Potom sa
predstavilo hudobné zoskupenie
Zvonkohra z Košarísk-Priepasného. Prítomných očarila ich hra –
počuli skladby Abrahámova modlitba a Slávnostné fanfáry. Potom
sa Doc. Miloš Kovačka v prednáške
zamýšľal nad pravdou i nad osobnosťami, ktoré ju vyznávali. Bol
to predovšetkým Jan Hus, ktorého
600. výročie upálenia sme si pripomenuli práve v tomto roku. Jan
Hus neustúpil od Božej pravdy a aj
na popravisku sa ešte trikrát modlil. Spomenul aj ďalších bojovníkov za pravdu. Ján Bakoš zahynul v
r. 1945, Jozef Bučko na konci vojny,
Dietrich Bonhoeffer tiež pred koncom vojny. Ďalší predstaviteľ, ktorý
so svojimi priateľmi a spolupracovníkmi hľadal spravodlivosť a pravdu, bol Ľudovít Štúr. V tomto roku
si pripomíname 200 rokov od jeho
narodenia.

Po tejto prednáške sa začala práca v skupinách nad témou dňa. Deti
pod vedením sestry Aleny Findrovej
sa učili hľadať pravdu a zistili, že je v
Božom slove. Mládež sa spolu s Matúšom Staňom z Liptovského Mikuláša venovala Božiemu slovu zo 4.
kap. Skutkov apoštolov. Peter a Ján
sa obhajovali pred židovskou radou,
že uzdravili chromého, učili ľud a
zvestovali vzkriesenie z mŕtvych v
Ježišovi Kristovi. Smelo vyznali, že
Pána Boha treba viac poslúchať ako
ľudí. Stredná generácia a rodiny, s
Mgr. Ľubomírom Ďuračkom z Nového Mesta nad Váhom preberali zaujímavé veci o pravde, ktorú zastávali J. Hus a Ľ. Štúr. Ukázalo sa, aká
dôležitá je zodpovednosť rodičov za
svoje deti. Hus či Štúr by bez dobrej
výchovy rodičov, v súlade s Božou
vôľou, neboli konali tak ako konali.
Všetci bojovníci za pravdu vstúpili do náročnej práce a hľadali pravdu o ľudskom srdci, pravdu aj v maličkostiach. Treba si nám uvedomiť,
že pre pravdu a vieru trpia kresťania aj dnes. Vážme si, že máme slobodu! Staršia generácia mala lektorku sestru Violu Fronkovú. Vyzývala,
aby sme v Božej pravde stáli tak ako
J. Hus aj Ľ. Štúr. Zdôraznila 4 piliere
v boji viery:
1.) Božie slovo – máme mnohé príklady aj minulého obdobia, keď jej obhajcovia neustúpili od Božieho slova.
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2.) Modlitba – nepotrebujeme
žiadne zariadenie ani osobitné spojenie. S Pánom Bohom sa môžeme
spojiť kedykoľvek a kdekoľvek, On
nás počuje.
3.) Spoločenstvo veriacich –
môžeme nájsť oporu vo viere a vzájomne sa aj napomínať.
4.) Svedectvo viery – môžeme
byť povzbudením pre iných. Ešte
stále trvá čas milosti, preto ho nepremeškajme! V každej skupine prítomní počuli mnoho poučného a
povzbudenie držať sa pravdy.
Po odpoludňajšom programe v
kostole a vypočutí reflexií z jednotlivých skupín, mal brat senior Roman Porubän záverečné slovo. Zdôraznil, že ak má cirkev napredo-

vať, musí stáť v Božej pravde, a to
aj v tom prípade, keď pravda ukáže
problém a keď to bolí. Otázka pre
nás znie či chceme počuť pravdu a
zmeniť zlé veci aj keď nás to bolí.
Ale pravda oslobodzuje, ukazuje
správny smer, víťazí a privedie nás
do cieľa. Zaželal, aby nás všetkých
pravda sprevádzala a aby Pán Boh
všetkých požehnával.
Brat senior napokon poďakoval
domácemu cirkevnému zboru za
prípravu Dňa Tatranského seniorátu, prednášateľom, hudobnej skupine Otvorené dvere z Batizoviec, ktorá sprevádzala spev a tiež vedúcemu
vnútromisijného výboru seniorátu,
bratovi farárovi Michalovi Findrovi,
za vedenie celého programu dňa.

Osemsmerovka – Eliáš
Zuzanka Findrová
Deti na besiedke sa učia o Eliášovi. Nájdite v osemsmerovke myšlienku,
na ktorú ukazoval Eliáš.
Legenda:
ELIÁŠ, VDOVA, VRCH, RUKA,
VODA, OBEŤ, ACHÁB, ÍZEBEL,
KRKAVEC, KRÍK, BOH, OLTÁR,
SYN

Tajnička:
__ __ __ __
__ __ __ __ !
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__ __ __

Po Stopách Martina Luthera – Premietanie
Michal Findra
V prvú októbrovú nedeľu popoludní naše kroky smerovali do
zborovej miestnosti, kde sme mali
možnosť pozrieť si zbierku fotiek z
nášho pobytu v Nemecku.
Stretnutie sme začali premietaním fotofilmu, ktorý pre nás pripravila sestra Edita Grigerová. Tak
sa nám občerstvili aj spomienky na
augustové dni, prežité na miestach
kde pôsobil náš reformátor Martin
Luther, ale aj v partnerskom zbore
v Lohmare. S týmito spomienkami
sme sa chceli podeliť aj s bratmi a
sestrami, ktorí neboli s nami.
Pri prezentácii fotiek sme postupovali po jednotlivých dňoch a
zastaveniach. Drážďany boli prvé
mesto, ktoré sme navštívili na ceste po Nemecku. Ďalej sme spomínali na náš pobyt na druhý deň v
Erfurte, kde bol Luther mníchom
v augustiánskom kláštore, a ešte v
ten istý deň sme navštívili aj mesto
Eisleben – rodný dom a dom úmrtia Martina Luthera. Tretí deň sme

boli vo Wittenbergu, kde strávil
náš reformátor najväčšiu časť svojho života. Pokračovali sme fotkami
zo štvrtého dňa, keď sme navštívili hrad Wartburg a pod ním ležiaci Eisenach. Na Wartburgu Luther
prekladal Novú zmluvu do nemeckej reči a v Eisenachu sme navštívili Bachov dom. V ten istý deň sme
sa dostali do nášho partnerského
zboru v Lohmare. Fotografie nám
pripomenuli vrelé prijatie a fotky
zo soboty nám ukazovali naše rôzne výlety s domácimi – či už v Remagene alebo v Kolíne. Naše rozpomienky pri fotografiách sme zakončili pohľadom na nedeľné bohoslužby, poobednú návštevu Bonnu
a večerné spoločenstvo v zborovom
dome v Lohmare. Posledná fotka
bola od brata farára Jochena Schulzeho z pondelkového rána, keď sme
sa lúčili a chystali na cestu domov.
Fotky z pobytu v Nemecku sú na
našej webstránke a podrobnejšia
informácia z pobytu bola publikovaná v predošlom Zborovom liste.

Od Zákona Po Evanjelium
Mária Krajniaková a Zuzana Hybenová
Už 17-ty raz sa stretli 12. – 16. októbra sestry a bratia na biblicko-rekreačnom týždni v krásnom prostredí Herlianskeho gejzíru. Zvolená

téma Od zákona po evanjelium by sa
pre niekoho mohla zdať nezaujímavá, ale 70 sestier a bratov, ktorí do
Herlian prišli, boli mnohým obohatení a objasnili si mnoho nejasností.
Čo sa tam účastníci dozvedeli?
9

V utorok odznela prednáška Zákon ako šanca pre Izrael a celý svet
od Marka Cingeľa, farára z Richvaldu. Charakterizoval zákon ako súbor pravidiel, práv a prikázaní. Zákony sa rozdeľujú na: prirodzené –
najstaršie zákony vydávané panovníkmi, židovské – Tóra a Kristove –
Nový zákon. Rozdiel medzi najstaršími zákonmi a Tórou je v tom, že aj
nad kráľom je Boží zákon. Mojžišov
zákon, ako vyjavenie Božej vôle, má
priviesť človeka k jedinému Bohu. V
Kristovom zákone/Novom zákone
Ježiš povedal: neprišiel som zrušiť
zákon, ale naplniť. Tóra bola veľká
šanca pre Izrael, ale aj napriek mnohým zlyhaniam zostalo veľa toho,
čo sa máme učiť. Je to hlavne úcta k
Božiemu slovu, radosť z neho, vernosť Božiemu slovu, láska a horlivé štúdium Božieho slova. Záverom
zdôraznil, že Božie slovo patrí aj do
našich domovov a pripomenul, aby
sme Božiu šancu nepremárnili!
V stredu sme privítali generálneho biskupa ECAV brata Miloša Klátika. Vypočuli sme si prednášku
Zákon a evanjelium. Zákon = Stará
zmluva, evanjelium = Nová zmluva
a ich posolstvo je odlišné. Starý zákon hovorí o počiatkoch ľudských
dejín, čo bola veľmi krutá doba a
Nový zákon je presiaknutý milujúcou láskou Ježiša Krista. Zákon
dáva mantinely, evanjelium osvedčuje, že zákon je pre naše dobro.
Zákon hovorí čo máme robiť voči
10

Bohu, evanjelium hovorí, čo pre nás
Boh urobil. Brat biskup poukázal aj
na to, čo obsahujú Lutherove spisy
a čo hovoria o zákone a evanjeliu.
Vyplýva z nich neoddeliteľnosť zákona a evanjelia.
Vo štvrtok odznela prednáška
Hodnota prikázaní pre človeka vtedy a dnes od sestry Daniely Mikušovej, farárky z Liptovského Petra. Zdôraznila, že Božie prikázania
sú nami neraz nedocenené. Sme
ovplyvnení svetom, televíziou,
ľuďmi okolo nás. Ako sú pre nás
dôležité prikázania Starého zákona, hovoria evanjelisti Matúš a Ján
na viacerých miestach Nového zákona. Zákon nám hovorí, aby sme
podľa neho žili a aby sme poznali
svoju hriešnosť.
V piatok brat Samuel Linkesch,
farár z Košíc prednášal na tému
Evanjelium – cesta pre človeka. Naznačil ju takto: Dnes vidíme odvrátenie sa od evanjelia, keď sa zákony
dodržiavajú, ale evanjelium sa stráca. Tiež sa spoliehame na seba samých a a sme málo závislí na Kristovi, usilujeme sa bojovať s hriechom z vlastných síl. Evanjelium je
však ústredný bod v osobnom duchovnom raste. Citoval mnohé verše z listu Galatským, ktorí sa tiež v
tej dobe vracali k zákonu a obchádzali evanjelium, preto ich musel
apoštol Pavol karhať. Evanjelium
je aj ústredný bod v službe. Výsledok služby je závislý od ochoty obe-

tovať sa. Ani naše najhoršie dni nie
sú také, že by sme nemali prístup k
Božej milosti. A naše najlepšie dni
nie sú až také dobré, že by sme Božiu milosť nepotrebovali. Duch nás
vedie do služby, tak sa mu dajme
viesť, lebo evanjelium máme prijať
a z neho aj žiť.
Okrem hlavných prednášok, sprevádzaných množstvom modlitieb,
sa konali ranné a večerné bohoslužby, semináre, modlitebné skupinky, misijné služby Božie v kostole v
Rankovciach, mali sme prislúženú

aj sviatosť Večere Pánovej a po večeroch sme sledovali tri diely najnovšieho filmu o Janovi Husovi.
Po zhodnotení celého týždňa organizátorom bratom farárom Ľuboslavom Beňom, sme ešte v modlitbách poďakovali za požehnane
strávený čas a potom nasledoval už
len návrat domov. Tento týždeň bol
ozaj, tak ako všetky doterajšie biblicko-rekreačné podujatia v Herľanoch, vydarený a budeme dlho spomínať na všetko, čo sme spolu prežili a čo obohatilo náš duchovný život.

Stretnutie Jubilantov Cirkevného Zboru
Zuzana Hybenová
V nedeľné popoludnie 18. októbra
sa už tradične stretli životní jubilanti
nášho zboru. Pozvaných bolo 104 jubilantov vo veku od 60 po 101 rokov. Zúčastnili sa len 36-ti, niektorí aj so svojimi partnermi, či sprievodom. Najmenej sa zúčastnili najmladší jubilanti
60 – 70 roční (32 %), vyššia bola účasť
75 – 85 ročných (51,6 %). Vo veku 90
rokov a viac bolo 13 osôb, medzi nimi
aj 100-ročný brat Viktor Chladoň a
101-ročná sestra Katarína Ondrušová.
Keď píšem tento príspevok, musím
smutne konštatovať, že sestra Ondrušová už nie je medzi nami, 24. októbra
sme ju vyprevadili na poslednej ceste.
Z najstarších jubilantov sa zúčastnila
90-ročná sestra Ľudmila Pažitná, ktorá ešte stále pravidelne prichádza na
nedeľné služby Božie.

Jubilanti najskôr v chráme prijali sviatosť Večere Pánovej, a potom
v zborovej miestnosti si, z rúk brata farára M. Findru a sestry zborovej dozorkyne J. Hesovej, prevzali
darček od cirkevného zboru – čítanie na každý deň Tesnou bránou pre
rok 2016. Brat farár L. Bednár vo svojom príhovore zablahoželal jubilantom a brat farár J. Pavlovič poďakoval za jubilantov. Pri malom pohostení sa viedli priateľské rozhovory so
známymi i zoznámenia neznámych.
Po zaspievaní verša piesne Chvála Tebe, Bože náš, modlitbou brata
M. Findru, bolo stretnutie jubilantov ukončené. Na záver zazneli slová vďaky: Ďakujeme, Pane, za chvíle krásne i za tie smútkom a bolesťou
pretkávané... s pokorou prosíme, či v
zdraví či v chorobe, len stoj pri nás
stále! Amen.
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Spomíname
(Na Pamiatku zosnulých)

Vincent Blažko
...
O čom premýšľať v tieto chvíle,
keď zo sviec slzy stekajú?
Obrazy tvárí skrytých v zemi
nám v srdci pečať nechajú.
V jesenných dažďoch spomíname
na našich, čo už skonali.
Vtedy nám srdce zovrie bôľ
a tíchne veľmi pomaly.
Tu zaznie nám Pánovo slovo:
Neplač – tvoj blízky žije!
Ťažko nám chápať skúšky žitia...
Pán s nami cíti, s nami je.
On nám do duše nádej dal,
ňou prekonáme naše strasti.
Pánovo vzkriesenie je istota,
že s ním budeme v Jeho vlasti.
Postojme ticho nad hrobmi,
pamiatka milých v srdci zostane.
Oni nám odkaz nechali,
v rodinách žije, v srdciach vďakou znie.
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Hrob Ako Pomník Života
Wilhelm Busch
Keď sa zvečerilo, prišiel bohatý muž
z Arimatie, menom Jozef, ktorý tiež
bol Ježišovým učeníkom ... Jozef vzal
teda telo, zavinul ho do čistého plátna,
položil do svojho nového hrobu, ktorý
si bol vytesal do skaly. (Mt 27:57-60)
Zvláštny človek, tento Jozef! Žil so
smrťou. Nemohol sa zbaviť smrti.
Preto si už za svojho života dal pripraviť hrob. Bola to nákladná vec,
veď ten hrob bol vytesaný do skaly.
Aj egyptskí faraóni si už za svojho
života dávali pripraviť hrobky. Oni
však stavali pyramídy, aby sa uchovala ich pamiatka aj po smrti. O toto
Jozefovi zrejme nešlo. Nič nečítame
o skvelom náhrobku. Ako často asi
stával pred dutinou hrobu a spytoval
sa sám seba: Čo bude so mnou, keď tu
raz bude ležať moje telo?

Povrchný človek dneška si počína tak, akoby mal žiť večne. Kto
ráta so smrťou a žije s myšlienkou
na ňu, získava nový pohľad na márnosti sveta. Tak to bolo aj s Jozefom.
A to ho hnalo k Ježišovi. Jozef iste
lipol na svojom hrobe, ale pre Ježiša
ho dal rád. A tak sa jeho hrob stal
pomníkom života. Z neho vstal Ježiš z mŕtvych. Od tej chvíle smel Jozef vidieť svoj hrob vo svetle vzkriesenia. A my – áno, aj my – smieme
takto hľadieť na svoje hroby! Pri
hroboch smieme spievať: Ježiš žije a
ja s Ním, smrti sa už nebojím! Teraz
už smrť nemá posledné slovo! Aj my
budeme vzkriesení z mŕtvych! Hoci
sa táto pravda zdá byť hrozivá, Ježišovi učeníci sa na to tešia!
Pane! Knieža života! Neponecháš
moju dušu smrti! Amen.

Dr. Martin Luther:
Predslov k Pavlovmu Listu Rímskym (1522)
Tento list je v skutočnosti hlavnou časťou Novej zmluvy a najčistejším evanjeliom. Je skutočne cenný a hodný toho, aby ho kresťan nielen spamäti od slova do slova poznal,
ale aby sa ním denne zaoberal ako
s každodenným chlebom pre dušu;
nikdy ho nemôžeme dosť čítať a
uvažovať nad ním. Čím viac sa ním
zaoberáme, tým vzácnejšie sa stáva a tým lepšie nám chutí. Preto i ja

chcem prispieť k tomu svojou službou: Týmto predhovorom chcem
pripraviť vstup k nemu, keďže mi to
Boh doprial, aby ho každý tým lepšie chápal. Lebo doteraz bol veľmi
zatemňovaný poznámkami a všelijakým táraním, aj keď sám osebe je
jasným svetlom, dokonale súcim na
osvetlenie celého Písma svätého.
Najprv sa musíme oboznámiť s
jeho rečou a vedieť, čo rozumie Pa13

vol slovami: zákon, hriech, milosť,
viera, spravodlivosť, telo, duch a podobne. Inak čítanie listu neosoží.
Slovíčko „zákon“ nesmieš tu chápať po ľudsky, akoby to bolo učenie
o tom, ktoré skutky konať alebo nekonať. Pri ľudských zákonoch platí pravidlo, že človek skutkami vyplní zákon, i keď k tomu nepriloží srdce. Boh však posudzuje podľa srdca ako východiska. Preto jeho
zákon odhaľuje vnútro srdca a neuspokojuje sa so skutkami. Ba dokonca ako pokrytectvo a lož trestá
skutky, ktoré sa nekonajú zo srdca ako zo základu. Preto všetci ľudia sú nazvaní luhármi v Žalme 116,
lebo nikto nezachováva ani nemôže
zachovávať Boží zákon z hĺbky srdca; veď každý objavuje pri sebe samom neochotu k dobrému a záľubu v zlom. Kde však niet slobodnej
záľuby v dobrom, tam vnútro srdca nie je pri Božom zákone, ba tam
je určite aj hriech a zaslúžený Boží
hnev, i keď navonok vidieť mnoho
dobrých skutkov a počestný život.
Preto Pavol v 2. kapitole (v. 9 a
ďalšie) tvrdí, že všetci židia sú hriešnici. Hovorí, že u Boha sú ospravedlnení len plnitelia zákona. Tým
chce povedať, že nikto nevyplní zákon samými skutkami; ba dokonca
im hovorí: Ty učíš, že človek nemá
cudzoložiť, ale sám cudzoložíš; podobne: Tým, že iného posudzuješ,
odsudzuješ sám seba, lebo robíš to
isté, čo posudzuješ. Akoby chcel povedať: Navonok žiješ správne v skut14

koch zákona a súdiš tých, čo tak nežijú; ba každého dokážeš poučovať.
Smietku vidíš v oku iného, ale nebadáš brvno vo vlastnom oku. Lebo
napriek tomu, že navonok naozaj
skutkami zachovávaš zákon z obavy pred trestom alebo z lásky k odplate, predsa to všetko robíš bez slobodnej túžby a lásky k zákonu, len
z neochoty a prinútenia; radšej by si
chcel konať inak, len keby tu nebolo
zákona. Z toho však vysvitá, že v základe si nepriateľom zákonu. Lebo
čo je to, že iných učíš nekradnúť,
keď sám si vo svojom srdci zlodejom a rád by si bol ním aj navonok,
keby si sa na to odvážil?! Pravda, ani
navonok vykonaný čin u takých pokrytcov natrvalo nevystane. Iného
učíš, ale sám seba neučíš; ani sám
dobre nevieš, čo učíš; ani zákon si
ešte správne nepochopil. Okrem
toho zákon ešte rozmnožuje hriech,
ako Pavel hovorí v 5. kapitole (v. 20);
človek sa stáva zákonu tým viac nepriateľom, čim viac zákon žiada to,
čo človek nemôže splniť.
Preto v 7. kapitole vo v. 14 hovorí:
Zákon je duchovný. – Čo to znamená? Keby bol zákon telesný, mohlo
by sa mu zadosť urobiť skutkami.
Ale on je duchovný; preto nikto mu
nerobí zadosť, iba ak by zo základu
srdca pochodilo všetko, čo konáš.
Lenže také srdce nedáva nikto iba
Boží Duch, ktorý človeka robí rovným so zákonom, takže človek zo
srdca získava záľubu v zákone. Potom už nerobí nič zo strachu ale-

bo z prinútenia, ale zo slobodného
srdca. A tak zákon je duchovný, ako
taký chce byť milovaný a napĺňaný duchovným srdcom, sám takého
ducha vyžaduje. Kde však ten nie je
v srdci, tam zostáva hriech, nechuť,
nepriateľstvo voči zákonu, i keď zákon je dobrý, spravodlivý a svätý.
Zvykni si teraz na túto reč, že totiž iné je konať skutky zákona a iné
je naplniť zákon. Skutkom zákona
je všetko, čo človek robí zo zákona
a čo môže robiť zo svojej slobodnej
vôle a z vlastných síl. Pretože však
pri a popri takých skutkoch človeku ostáva v srdci nechuť a nútenie k
zákonu, všetky také skutky sú stratené a bez úžitku. To má na mysli
Pavol, keď v 3. kapitole hovorí: Zo
skutkov zákona nebude pred Bohom ospravedlnený ani jeden človek. – Z toho teraz vidíš, že scholastici a sofisti sú zvodcovia, keď
učia, že k milosti sa treba pripraviť
skutkami. Ako sa môže skutkami k
dobrému pripravovať ten, kto žiaden skutok nerobí bez nechuti, nevôle v srdci? Ako sa má Bohu páčiť
skutok, ktorý pochádza z neochotného a spurného srdca?
Vyplniť zákon značí: So záľubou
a láskou konať svoje dielo a slobodne, bez nútenia zákona žiť správne
a podľa Božieho spôsobu, akoby ani
nebolo zákona a trestu. Takú záľubu, ktorá je zo slobodnej lásky, dáva
do srdca Duch Svätý, ako to Pavol
hovorí v 5. kapitole (5. v.). Duch sa
však nedáva inak iba vo viere, s vie-

rou a prostredníctvom viery v Ježiša Krista, ako hovorí Pavol v úvode
listu. Tak viera neprichodí inak, iba
cez Božie slovo alebo evanjelium,
ktoré zvestuje o Kristovi, že je Boží
Syn a človek, že za nás zomrel a
vstal z mŕtvych.
Preto je skutočnosť, že jedine viera ospravedlňuje a napĺňa zákon,
lebo prináša Ducha zásluhou Krista; Duch však tvorí ochotné a slobodné srdce, ako to vyžaduje zákon; a tak potom dobré skutky pochádzajú z viery. To má na mysli Pavol v 3. kapitole (vo v. 31), keď zavrhol skutok zo zákona, znie to akoby vierou chcel zákon zbaviť platnosti. Hovorí: Nie my vierou staviame zákon, t. j., my ho vierou plníme. V Písme neznamená „hriech“
len vonkajší skutok tela, ale všetko
dianie, ktoré sa uskutočňuje vtedy,
keď sa koná vonkajší skutok; totiž
má na mysli i základ srdca so všetkými jeho schopnosťami. A tak slovíčko „konať“ znamená: človek celkom upadol do hriechu a vezie sa v
ňom. Lebo nijaký vonkajší skutok
hriechu sa naozaj neuskutočňuje,
iba keď sa ho človek zúčastňuje telom i dušou. Najmä však je skutočnosť, že Písmo vidí do srdca a hľadí
na prameň a hlavný zdroj všetkých
hriechov. Je ním nevera v hĺbke srdca. A tak, ako jedine viera ospravedlňuje a prináša Ducha i záľubu v
dobrých vonkajších skutkoch, jedine nevera hreší, podnecuje telo a
tvorí v ňom záľubu k zlým vonkaj15

ším skutkom, ako sa to stalo Adamovi a Eve v raji. 1. Mojžišova 3.
Preto Kristus označuje už samotnú neveru za hriech, keď v Jánovi
16 hovorí: Duch bude trestať svet
pre hriech, pretože neverí vo mňa.
– Preto prv než sa uskutočnia dobré alebo zlé skutky ako dobré alebo zlé ovocie, musí byť v srdci viera alebo nevera ako koreň, miazga a
hlavná sila každého hriechu; preto
sa to v Písme nazýva hlavou hada
a hlavou starého draka, ktorého semeno ženy, Kristus, musí rozmliaždiť, ako bolo zasľúbené Adamovi. 1.
Mojžišova 3.
Medzi „milosťou“ a „darom“ je
rozdiel v tom, že „milosť“ znamená vlastne Božiu láskavosť a priazeň, ktorú ma Boh v sebe voči nám;
z nej je ochotný vliať do nás Krista,
Ducha s Jeho darmi; je to zrejmé z
5. kapitoly, kde hovorí: Milosť a dar
sa rozhojnili pri mnohých milosťou jedného človeka, Ježiša Krista.
– Dary Ducha v nás denne rastú, a
predsa nie sú ešte dokonalé, takže v
nás ostávajú ešte zlé žiadosti a hriechy, ktoré bojujú proti Duchu, ako

hovorí Pavol v 7. kapitole, v Galatským 5 a ako Písmo sväté v 1. Knihe Mojžišovej 3. kapitole predpovedalo spor medzi semenom ženy a
hada. Milosť však pôsobí tak mocne, že pred Bohom sme považovaní za celkom a úplne ospravedlnených. Lebo Jeho milosť sa nedelí a
nekúskuje ako dary, ale nás celkom
a úplne zahŕňa láskavosťou, a to pre
nášho Príhovorcu a Prostredníka,
Krista, ako aj preto, že v nás sa začali dary uskutočňovať.
Tak porozumieš potom aj siedmej
kapitole, kde sa Pavol ešte hanlivo
označuje za hriešnika, a predsa v 8.
kapitole hovorí, že niet ničoho na
odsúdenie pri tých, ktorí sú v Kristovi – i pri nedokonalom vlastnení darov a Ducha. Pre neumŕtvené
telo sme ešte hriešnikmi, ale pretože veríme v Krista a máme závdavok Ducha, je nám Boh tak naklonený a milostivý, že si nechce všímať taký hriech ani ho súdiť, ale
chce s nami zaobchádzať podľa našej viery v Krista.
Pokračovanie v budúcom čísle

Nepochopený Dar
Z nemčiny preložila Anna Chábová
Vynikajúci muzikant a komponista, ktorý bol v minulosti veľmi
slávny, dostal sa do osobnej krízy.
Zrazu dostal od neznámeho obdivovateľa jeho talentu zrolovaný notový papier, ktorý bol vložený do
16

krásnej koženej tuby. Keď zistil, čo
tuba obsahuje ani ju celú neotvoril
a so zlosťou ju hodil do kúta. Čakal
niečo úplne iné, bol sklamaný.
Krátko potom skladateľ zomrel v
chudobe. Jeho dedičia sa veľmi čudovali, keď prezreli pozorne tubu s
notovým papierom a medzi jej jed-

notlivými stranami našli peniaze
veľkej hodnoty. Keby si bol hudobník prezrel poriadne svoj dar!
Aj ty si sklamaný z hektického
hľadania úspechu, peňazí, šťastia
a úcty? Zdá sa ti, že len smrť je východisko? Potom objav prekrásny dar Boží, ktorý On daroval pre
nás: svojho milovaného Syna, Ježiša Krista! Biblia dokazuje: „Tak
Boh miloval svet, že svojho jedno-

rodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto
verí v Neho.“ (J 3:16)
Keď dôsledok hriechu je smrť, tak
milosť Božia je večný život v Kristovi Ježišovi. Tuto milosť si nemôžeme kúpiť ani peniazmi ani dobrými
skutkami. „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo
seba; je to dar Boží.“ (Ef 2:8)

Adventné Prelúdium
Vincent Blažko
Raduj sa, dcéra sionská...
Domy sú v rade zložené,
štipľavý vietor povieva,
chumáčiky snehu priženie
do záhrad nášho domova.
Už počuť kroky na dvore,
hosť vzácny klope na dvere.

Raduj sa, dcéra sionská...
Svetlý lúč večnej nádeje
prorokov zažal ku zvesti:
V Ňom príde večné spasenie
a dušu mannou uhostí.
Otváram srdce dokorán,
len vojdi doňho, lásky Pán!

Raduj sa, dcéra sionská...
Mesiáš skromne prichádza,
nebeské dary v náručí,
milosti hviezda vychádza
do zmätkov ľudských pavučín.
Evino zvodné jablko
do pekla padá hlboko.

Raduj sa, dcéra sionská...
A znova prídeš v oblaku
ku kľučkám našich verají,
sťa cestujúcim vo vlaku
zdvihnú sa rampy pri raji.
Hosana Tebe, slávy Kráľ,
že si nás spásou požehnal!

Raduj sa, dcéra sionská...
Šťastím sa chveje matkin ret,
ruža jej kvitne pod srdcom.
Je rozpustený hadí jed
v kúpeli Slova horúcom.
Kráľu sionský, k nášmu sviatku
pokoj prinášaš na osliatku.

Raduj sa, dcéra sionská...
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Martin Luther – Reformátor Cirkvi
Nástenný kalendár 2016, Tranoscius
Pred 532 rokmi 10. novembra 1483
sa v nemeckom Eislebene narodil
náš reformátor Dr. Martin Luher.
Pripomeňme si čo všetko vo svojom
živote urobil.
Martin Luther bol nemecký teológ, kazateľ a reformátor, pôvodca protestantskej reformácie, autor množstva duchovných, politických, pedagogických spisov, cirkevných piesní a prekladov. Priekopnícke dielo bol jeho preklad
Biblie do nemčiny, do jazyka, ktorému rozumel veriaci ľud. Ako augustiánsky mních pribil 31. októbra 1517 na dvere wittenberského chrámu 95 téz, ktoré reagovali kriticky najmä na prax udeľovania odpustkov. Vďaka tomu že bol
chránencom, saského zemepána
Fridricha Múdreho, unikol pápežskej kliatbe i cisárskemu odsúdeniu. Pápež Lev X. podpísal 15. júna
1520 bullu, ktorou dal Luthera do
kliatby. V tom roku Luther vydáva mnoho reformačných spisov:
Reč o dobrých skutkoch, KresťanPäť reformačných princípov
JEDINE PÍSMO
JEDINE MILOSŤ
JEDINE VIERA
JEDINE KRISTUS
JEDINE BOHU SLÁVA
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skej šľachte nemeckého národa, O
náprave kresťanského stavu, O babylonskom zajatí cirkvi, O slobode kresťana. Svoje tézy neodvolal ani na nemeckom ríšskom sneme vo Wormse v roku 1521 a Fridrich Múdry ho dal uniesť na hrad
Wartburg. Lutherove myšlienky
sa medzitým šírili a stretávali sa v
celej krajine s masívnym prijatím.
Luther sa však od začiatku ostro
dištancoval od radikálnych prejavov priaznivcov nového učenia. V
roku 1522 sa vrátil do Wittenbergu, aby zastavil obrazoborectvo.
So svojím spolupracovníkom Filipom Melanchtonom kládol Martin Luther základy novej inštitucionalizovanej nemeckej evanjelickej
cirkvi. Preklad Novej zmluvy dokončil v spolupráci s ďalšími wittenberskými teológmi v roku 1534.
Pán Boh si ho odvolal z pozemského života 18. februára 1546 v
jeho rodnom meste Eisleben. Ďakujme Pánu Bohu za reformátora
Dr. Martina Luthera a za všetko, čo
pre našu cirkev vykonal.

Prosba - Oznam
Už pätnásť rokov spolupracuje naše Spoločenstvo evanjelických žien s Misiou na Níle. Jej prostredníctvom sa aj naša pomoc núdznym dostáva priamo do severovýchodnej Afriky. Z vlny, už nepotrebnej v domácnostiach, naše
sestry pletú a háčkujú požadované veci. V súčasnosti pociťujeme nedostatok
„pracovného materiálu“, preto sa na vás, sestry a bratia, obraciame s prosbou
o jeho dodanie – ak pri predvianočnom upratovaní nájdete zvyšky nezužitkovanej pletacej priadze, prineste ich do kancelárie farského úradu. Vopred ďakujeme za vašu láskavosť a ochotu pomôcť núdznym v ďalekých krajinách.

Blahoželáme Jubilantom
November
Hanzely Ján			
Michalík Juraj			
Vystavilová Mária		
Véghová Mária		
Graindová Slávka		
Kotschová Helena		

7.11.
19.11.
21.11.
24.11.
28.11.
30.11.

December
Michalková Anna		
Pavlovič Ján, Mgr.		
Kňazovická Oľga, MUDr.

1.12.
9.12.
9.12.

Garajová Zuzana		
Štencelová Anna		
Hudáková Mária		
Ilavský Ján			
Sochor Jozef			
Schutz Emil			
Kráľová Anna			
Ilavský Ján			
Lehotská Eva, MUDr.		
Jurčová Iveta			
Kvaššayová Eva Ing.		

10.12.
10.12.
11.12.
14.12.
17.12.
17.12.
19.12.
20.12.
23.12.
26.12.
28.12.

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT

Január
1. Pi		
3. Ne
		
6. St		
10. Ne

09:00
09:00
10:30
09:00
09:00

Poprad, Nový rok, Obrezanie Krista Pána
Poprad, Nedeľa po Novom roku
Stráže, Nedeľa po Novom roku
Poprad, Zjavenie Krista Pána mudrcom
Poprad, 1. nedeľa po Zjavení

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: Matúš Bednár. Vydávanie zborového listu môžete podporiť milodarom. Ďakujeme.
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ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT

November
1. Ne
		
5. Št
8. Ne
		
12. Št
15. Ne
		
19. Št
22. Ne
25. St
26. Št
		
29. Ne
		

09:00
10:30
17:30
09:00
10:00
17:30
09:00
10:30
17:30
09:00
15:00
15:00
17:30
09:00
10:30

Poprad, 22. nedeľa po Svätej Trojici
Stráže, 22. nedeľa po Svätej Trojici
Poprad, biblická hodina
Poprad, 23. nedeľa po Svätej Trojici
Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, biblická hodina
Poprad, 24. nedeľa po Svätej Trojici
Stráže, pamiatka posvätenia chrámu (231. výročie)
Poprad, biblická hodina
Poprad, 25. nedeľa po Svätej Trojici – posledná nedeľa cirkevného roka
ZS Komenského ul., biblická hodina
DOS Xenón, biblická hodina
Poprad, biblická hodina
Poprad, 1. nedeľa adventná
Spišská Sobota, 1. nedeľa adventná

December
3. Št		
6. Ne
		
10. Št
13. Ne
		
17. Št
20. Ne
		
24. Št
		
		
25. Pi
		
26. So
		
27. Ne
31. Št
		

17:30
09:00
10:30
17:30
09:00
10:00
17:30
09:00
10:00
10:00
15:00
17:00
09:00
10:30
09:00
10:00
09:00
15:00
17:00

Poprad, večerné Služby Božie
Poprad, 2. nedeľa adventná
Stráže, 2. nedeľa adventná
Poprad, biblická hodina
Poprad, 3. nedeľa adventná
Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, biblická hodina
Poprad, 4. nedeľa adventná
Sviatosť Večere Pánovej
ZS Komenského ul., sviatosť Večere Pánovej
Spišská Sobota, Štedrý večer
Poprad, Štedrý večer
Poprad, 1. slávnosť vianočná, Narodenie Krista
Stráže, 1. slávnosť vianočná, Narodenie Krista
Poprad, 2. slávnosť vianočná, Pamiatka mučeníka Štefana
Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, nedeľa po Vianociach
Spišská Sobota, Závierka občianskeho roka
Poprad, Závierka občianskeho roka

