
Ži svoj život ako obeť, ktorá je príjemná Bohu
...vydávajte svoje telá ako živú, svätú, Bohu príjemnú obeť,  

ako vašu duchovnú službu Bohu... R 12,1

Život v zdravej rodine beží tak, že každý jej člen, v rámci svojich 
možností a schopností, prispeje svojím dielom a spoločným úsilím vy-
tvoria v rodine peknú atmosféru. V cirkevnom zbore, ako v duchovnej 
rodine, je to podobne. Darí sa mu a rastie vtedy, keď každý jeho člen 
prispeje niečím, čím ho Pán Boh obdaroval. Každý z nás má nejaké ob-
darovanie, aby ním slúžil Bohu – v oblasti duchovnej i materiálnej. Ak 
všetky práce v cirkevnom zbore vykonáva len malý počet obetavých 
členov, potom je to na škodu všetkých nás. Je to znak toho, že sme du-
chovne nedospeli, neporozumeli, že živá viera sa vždy spája s posluš-
nosťou voči Bohu a Jeho slovu.

Apoštol Pavol v tomto duchu napomínal kresťanov v Ríme, aby neza-
budli na to, že každý jeden kresťan žijúci v Ríme, má svoj život – prácu, 
službu či podporu akéhokoľvek druhu – vnímať ako obeť Pánu Bohu.

Ak by sme aj my, členovia cirkevného zboru v Poprade, dokázali svoj ži-
vot v poslušnosti Božiemu slovu, potom by náš cirkevný zbor nabral nový 
dych. Nastala by duchovná obroda v našich rodinách, vyvolaná ochotou 
podieľať sa na Božom diele v našom cirkevnom zbore. Pán Boh by neml-
čal, vidiac takýto postoj k Jeho dielu, a nemeškal by so svojím požehnaním.

Pohania prinášali obete svojim božstvám v duchu hesla: Dávam ti, aby 
si mi dal. To znamená, že prinášali obete božstvám s očakávaním, že od 
nich dostanú mnohonásobne viac. Kresťanský postoj k obetovaniu je však 
iný. Keď dávame, dávame dobrovoľne, z lásky a vďačnosti za darovanú 
spásu, pamätajúc na Božie slovo: V konaní dobrého neochabujme, lebo ak 
neochabneme, časom svojím budeme žať. A tak teda, dokiaľ máme čas, 
čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery (G 6,9-10).

Dr. Libor Bednár, zborový farár

číslo II / 2016
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Mária Graindová
. . .

Na osliatku prikrytom rúchami
si vchádzal do Jeruzalema a dav Ťa vítal slovami:
„Hosana Synovi Dávidovmu, buď požehnaný!“

Palmami si Ťa uctili a ja som bola s nimi.
Tam v záhrade Getsemane, kde cítil si úzkosť Pane,

kde si prosil „zostaňte a nespite, so mnou sa modlite,
dušu ubolenú mám“,

ale Ty, Pane, zostal si sám.

Trýznili Ťa, bičovali, tŕňovú korunu na hlavu Ti dali,
krv stekala Ti po tvári a veľmi sa Ti smiali.

Ponižovali Ťa a na nič nedbali.
Bozkom Ťa zradili a ja som bola s nimi.

Ťažký kríž na Golgotu si niesol,
tam dvoch lotrov si stretol.
Spolu s nimi Ťa tam mučili,

odev si rozdelili.
Ženy i muži sa pozerali,

keď si zvolal: „ Dokonané! “
A ja som bola s nimi, Pane.

Tam, pod krížom na Golgote,
kľačím a Bohu vďačím,

že neumrel si, Pane,
že Ťa vidieť môžem stále.

Že ma vinieš v ťažkej chvíli
a ja, zbavená svojej viny,

môžem vchádzať do chrámu,
pokloniť sa veľkonočnému ránu.

Veľkonočné ráno
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Týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov. V januári sa každoroč-
ne konajú stretnutia veriacich z rôz-
nych cirkví. Náš cirkevný zbor tiež 
organizoval modlitebné stretnutia. 
V prvý večer boli účastníci povola-
ní byť poslovia radosti, ako o tom 
hovorí Izaiášovo proroctvo. Text z 
Listu Filipským nás pozýval k lás-
ke a pokore a podobne aj Jánovo 
evanjelium – prikázanie, aby sme 
sa vzájomne milovali. V druhý ve-
čer sa brat farár L. Bednár venoval 
téme Kňazský ľud povolaný zvesto-
vať evanjelium. Z knihy Genezis 17 
nám bolo potvrdené, že všetci – bez 
ohľadu z ktorej sme cirkvi – máme 
jedného otca viery, Abraháma. List 
Rímskym 10 nám potvrdil, že sú 
vzácne kroky tých, čo ako evanje-
lium zvestujú pokoj a dobré veci. 
Každý z nás má možnosť tak konať 
a rozsievať ako rozsievač zrna. Urči-
te niektoré zrnko padne aj do dobrej 
pôdy a vyklíči. Tretí večer sa brat fa-
rár M. Findra venoval spoločenstvu 
apoštolov. Izaiáš 56 nám potvrdil, 
že Boží dom bude domom modlitby 
pre všetky národy. Ježišovo prikáza-
nie lásky z Jánovho evanjelia 13 nám 
prikazuje milovať jedni druhých. V 
láske sa máme zhromažďovať ako 
Kristovi učeníci, aby sme v moci 
Ducha Svätého zotrvávali v brat-
skom spoločenstve a modlitbe. Na-

šich modlitebných stretnutí sa zú-
častňovali aj bratia z nadkofesijnej 
komunity Chemin Neuf, ktorí sa 
podieľali na príprave ekumenickej 
bohoslužby na záver Týždňa modli-
tieb za jednotu kresťanov 2016.

Ekumenická pobožnosť. V 
rímskokatolíckom kostole sa 24. ja-
nuára konala ekumenická pobož-
nosť pri ukončení Týždňa modli-
tieb za jednotu kresťanov. Prípra-
va textov pre tento rok bola zvere-
ná skupine predstaviteľov z rôznych 
častí Lotyšska. Ústredná téma bola 
o vzťahu krstu, kázania slova Bo-
žieho a povolania všetkých kresťa-
nov zvestovať veľké skutky Pánove 
na základe 1Pt 2,9-10. Predstavite-
lia zhromaždených cirkví pri vstu-
pe do chrámu priniesli Bibliu, zapá-
lené sviece a misu so soľou, a potom 
každý z nich zapálil malú sviečku 
a zastokol ju do piesku vo svietni-
ku. Tieto symboly názorne vyjad-
rujú veľké skutky, ktoré sme ako 
pokrstení kresťania povolaní zves-
tovať svetu. Soľ i svetlo sú obra-
zy evanjelia, ktoré Ježiš používa v 
reči na vrchu (Mat 5,13-16). Kresťa-
nia majú odovzdať súčasným mu-
žom a ženám soľ, dávajúcu chuť ži-
votu, ktorý sa často zdá byť fádny 
a prázdny a aj milostivé slovo, kto-
ré vedie a pomáha ľuďom vidieť a 
chápať samých seba i svet okolo 

Udalosti v cirkevnom zbore
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nich. Na bohoslužbe bol predseda-
júcim kňazom ThDr. Ondrej Borsík, 
PhD., dekan Popradského dekanátu 
rímsko-katolíckej cirkvi, účinkovali 
predstavitelia zúčastnených cirkví a 
prosebné modlitby predniesli laic-
kí zástupcovia jednotlivých cirkví. 
Spevom prispeli cirkevné spevokoly 
jednotlivo, a potom spoločnou pies-
ňou Abba, Otče... Po duchovnom 
zážitku bolo pripravené bohaté po-
hostenie pre všetkých účastníkov – 
uzimení sme vďačne prijali najmä 
teplý čaj a kávu, aby sme sa zohriali.

Zborové popoludnie 31. januá-
ra možno nazvať misijné, lebo sme 
privítali misionárku Zuzku Pongen-
-Kovalčíkovú s manželom Sentim. 
Spolu nás oboznámili so službou v 
juhoafrickej Zambii. Možno si aj my 
položíme otázku načo sú misionári? 
V Zambii preto, lebo obyvatelia ne-
poznajú Ježiša ako svojho Spasiteľa. 

Aj keď niektorí vedia o Bohu, Bibliu 
nečítajú a vieru v Boha nežijú kaž-
dý deň, ale podliehajú poviazanos-
ti k poverám, ktorým sa podriaďujú. 
Mnohí sa potrebujú presvedčiť, že 
im Pán Boh pomôže a práve v tom 
im pomáhajú misionári. Obaja tvr-
dili, že misionári nemajú len kázať 
Božie slovo, ale aj svojím konaním i 
životom majú dokazovať svoju vie-
ru. Manželia Pongenovci po piatich 
rokoch skončili svoju misijnú prá-
cu v Zambii a vo februári odídu na 
ďalšiu misiu do Indie. Modlime sa 
za požehnanie ich služby na novom 
pôsobisku, ale rovnako aj za misi-
onárov všeobecne, lebo Božiu po-
moc, múdrosť a Božie vedenie v tej-
to neľahkej službe potrebujú všetci.

Ocenenia z nášho regiónu. 
Ocenenie Osobnosť cestovného ru-
chu a Naj produkt cestovného ruchu 
Prešovského kraja organizuje už po 
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druhý raz Krajská organizácia ces-
tovného ruchu Severovýchod Slo-
venska v spolupráci s Prešovským 
samosprávnym krajom. Z nominá-
cií, ktoré zasielala široká verejnosť, 
odborná porota vybrala víťazov. Za 
celoživotný prínos v oblasti cestov-
ného ruchu boli – 28. januára na me-
dzinárodnej výstave cestovného ru-
chu ITP Slovakiatur v Incheba Expo 
v Bratislave – udelené dve ocenenia. 
Jedno dostal brat František Odlo-
žilík, náš cirkevník a stály návštev-
ník chrámu Božieho. Ing. František 
Odložilík pôsobil cestovnom ruchu 
od svojich 20 rokov. Je známy ako 
uznávaný odborník na hotelierstvo a 
gastronómiu, ktoré výrazne rozvíjal 
najmä v tatranskom regióne. Pôso-
bil ako riaditeľ hotelov vo Vysokých 
Tatrách a Poprade, v zahraničí ako 
riaditeľ Slovenskej koliby v Montre-
ale, bol riaditeľ zastúpenia Čedoku 
v Zurichu. Aktívne tiež pracoval ako 
horský vodca, lyžiarsky tréner a cvi-
čiteľ. Brat Odložilík sa 14. marca do-

žíva okrúhlych 90 rokov. V mene cir-
kevného zboru mu redakcia Zboro-
vého listu blahoželá k tomuto vzác-
nemu jubileu a praje Božie požeh-
nanie, zdravie a ešte veľa krásnych 
chvíľ v obľúbených Vysokých Tat-
rách. Druhý ocenený bol brat Nor-
bert Frank, tiež evanjelik prichá-
dzajúci do nášho chrámu. Pán Frank 
je v regióne severného Spiša pova-
žovaný za otca cestovného ruchu. 
Svoj život zasvätil rozvoju cestovné-
ho ruchu, najmä v oblasti gastronó-
mie a hotelierstva, výrazne prispel aj 
k propagácii nášho regiónu doma i 
v zahraničí. Spojením tradícií, kva-
lity a pozitívneho prístupu k zákaz-
níkom vytvoril v Starej Ľubovni vy-
hľadávaný salaš, ktorý hostí bežných 
zákazníkov aj štátne návštevy, diplo-
matov a pod. Salaš u Franka každo-
ročne poskytuje svoje služby aj na 
Popradských trhoch. Obom ocene-
ným redakcia Zborového listu bla-
hoželá k získaným oceneniam a že-
láme im ešte veľa úspechov.

Zuzana Hybenová

Na zborovom popoludní 31. januá-
ra si prítomní vypočuli aj osobné sve-
dectvo Sentiho Pongena, manžela 
misionárky Zuzky Pongen-Kovalčí-
kovej. Senti pochádza z Indie, zo štá-
tu Nagaland. Náboženstvom Indie je 
hinduizmus, ale Nagaland je jediný 

indický kresťanský štát. V roku 1872 
tu priniesol kresťanskú vieru jeden 
americký misionár. V súčasnosti sú 
tam dva milióny kresťanov. 

Senti si pokladá za veľkú česť, 
že sa narodil v kresťanskej rodi-
ne a poznal pravého Boha. Svojou 
matkou bol vymodlený a zasľúbe-
ný službe Pánu Bohu. Vychováva-

Svedectvo viery v Boha
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Michael Gnieser  
(článok preložila Anna Wielandová)

Po dlhej a intenzívnej príprave na 
oboch stranách, privítal náš zbor 
návštevu z partnerského zboru z Po-
pradu. Osobitne radostné bolo, že 
tentoraz prišlo 37 účastníkov (vrá-
tane dvoch šoférov) a z toho bolo 11 
mládežníkov vo veku 10 – 19 rokov. 

Naši hostia sa vydali na cestu 11. 
augusta a po stopách Martina Luthe-

ra sa zastavili v Drážďanoch, Erfur-
te, Wittenbergu a Eisenachu a boli 
aj na hrade Wartburg. Náš cirkevný 
financmajster im vycestoval naproti 
a stretol sa s nimi už vo štvrtok vo 
Wittenbergu. K nám do Lohmaru 
potom dorazili v piatok večer. 

Dni v Lohmare prešli veľmi rých-
lo. Pri večeri v piatok v zborovom 
dome sa staré priateľstvá obnovili a 
nové vznikli. V sobotu pri veľmi prí-
jemnom počasí sa skupiny a skupin-

Návšteva z Popradu 14. - 17. augusta 2015

la ho na biblických príbehoch. Pri 
veľkom prebudení v tomto štáte 
sa zaviazali vyslať desaťtisíc misi-
onárov. On chcel byť jeden z nich. 
Keď rodina (mal ešte päť sestier) 
mala ťažkosti, ako najstarší a je-
diný syn, sa rozhodol vstúpiť do 
armády, aby zarobil peniaze. No 
aj napriek urobeným skúškam 
ho neprijali. Matka sa mu potom 
priznala, že ona sa modlila, aby 
ho neprijali a Pán Boh ju vypo-
čul. Potom vyštudoval teológiu a 
tri roky pôsobil ako mládežnícky 
pastor. Stále túžil stať sa misioná-
rom v Afrike. Misijná organizácia 
FCE mu ponúkla miesto misioná-
ra v Zambii. Začiatky služby ne-
boli také ako si predstavoval. Dva 
mesiace musel variť stravu pre 150 
ľudí. Z tej stravy (kukuričná kaša 
s nejakou omáčkou) ochorel a pre-

konal aj maláriu. Potom ho dali 
do penziónu, kde umýval riady po 
50-tich stravníkoch a večer ešte 
žehlil bielizeň. Neraz pri tejto prá-
ci plakal, ale Biblia bola vždy jeho 
každodenný spoločník a pri číta-
ní ho oslovil verš Čokoľvek robíte, 
robte ako pre Pána a nie pre ľudí. 
Uvedomil si, že sa musí pozerať na 
kríž ako trpel Pán Ježiš – On, ne-
vinný, za nás hriešnikov. Pocho-
pil, že misionár neprišiel len kázať 
Božie slovo, ale vieru v Pána Boha 
musí dokazovať svojím životom a 
všetkým, čo robí.

Toto svedectvo slúži aj pre nás 
ako príklad hlbokej viery nielen 
Sentiho matky, ale aj jeho samé-
ho, lebo pri mnohých ťažkostiach, 
ktorými prechádzal, vytrval a po-
chopil misionársku službu. 
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ky vybrali do Kolína a Remagenu. Po 
návrate z výletu nasledovala spoločná 
večera hostí a hostiteľov vo výletnej 
reštaurácii Alte Fähre (Stará kompa).

Kázňou v nemeckom jazyku pri 
nedeľných Bohoslužbách poslúžil 
mládežnícky farár Michal Findra, 
ktorý pricestoval s popradskou sku-
pinou namiesto farára Libora Bed-
nára. Mládežníci z Popradu – muzi-
kálne nadaní, ako Slováci bývajú – 
počas bohoslužieb poslúžili hudob-
ným vystúpením. Poobede, v „hroz-
nom“ počasí, sme navštívili Bonn, 
kde sme sa nakoniec zišli, úplne ne-
plánovane, v Beethovenom dome.

Návšteva doznela bohatým bu-
fetom v zborovom dome, zase obo-
hatenom hudobnými intermezza-

mi mládeže z Popradu, a tu vynik-
la virtuózna hra na fujare.

V pondelok, na rozlúčku ráno o 
siedmej, sa zasa stretli všetci hosti-
telia pred kostolom a bohato nabalili 
autobus jedlom a nápojmi. Okolo pol-
noci všetci šťastlivo došli do Popradu.

Aj keď zo strany hostí, ako aj pres-
byterov, na rozlúčkovom večere od-
znelo mnoho ďakovných slov, treba 
ešte raz zdôrazniť: všetci hostitelia, 
organizátori, pomocníci a dodáva-
telia jedál veľkou mierou prispeli k 
úspešnému zdaru celej akcie – pre-
to na tomto mieste ešte raz srdečná 
vďaka! Bolo by pekné, keby sa naše 
kontakty s Popradčanmi ešte viac 
prehĺbili a upevnili pri našej budú-
cej návšteve Popradu. 

Michal Findra

V rámci medzinárodnej aktivity 
Národný týždeň manželstva sa v 
nedeľu popoludní 14. februára stre-
tli manželské páry, aby objavili re-
cept na dobré manželstvo.

Ako stálo na pozývacom plagá-
te, dobré manželstvo v sebe má 
sladké aj horké, slané aj radostné, 
... Úvod stretnutia patril vzájom-
nému zoznámeniu – odhalili sme 
najmä naše pracovné zaradenie. 
Potom sme mali kratučké zamys-

lenie nad témou: ako potrebujeme 
jeden druhého prijať a, hlavne, ne-
chať Pána Ježiša, aby viedol či už 
mužov ako mužov podľa Božieho 
srdca alebo ženy ako Božie ženy. K 
tomu nám poslúžilo čítané svedec-
tvo manželského páru. Nasledoval 
čas pre kreatívne dielne – ženy a 
muži si vymenili úlohy, aby si vy-
skúšali svoje zdatnosti. Muži nava-
rili malé občerstvenie vo forme pu-
dingu a ženy vyrobili vešiaky. Na-
pokon sme všetci ochutnali uvare-
ný puding, ktorý všetkým chutil. :-)

Národný týždeň manželstva 2016



8

Za cirkevníkov z Juhu 
Zuzana Hybenová

Iste ti bude milostivý (Hospo-
din) na hlas tvojho volania. Keď ho 
počuje, vyslyší ťa - takto nás uis-
ťuje prorok Izaiáš 30,19. Aj my, cir-
kevníci zo Sídliska Juh a brat farár 
Michal Findra, sme volali k Bohu 
o pomoc a naše prosby boli vypo-
čuté. Prosili sme o riešenie dopra-
vy v nedeľu a vo sviatky ráno do 
kostola a o konanie služieb Božích 
na sídlisku. Pán Boh vypočul naše 
úprimné modlitby a viedol tých, 
ktorí rozhodujú, aby konali. 

Potešili sme sa správe z mest-
ského úradu, že v spolupráci s do-
pravcom SAD Poprad zaradili od 
17.1.2016 do nového cestovného po-
riadku MHD linku č. 4, ktorú od 
toho času už aj využívame. Modli-
li sme sa aj za to, aby sa Božie slo-
vo zvestovalo aj na Sídlisku Juh. Aj 
tu konal Pán Boh a pripravil ochot-
né srdcia na vyslovenie súhlasu ko-
nať služby Božie v Základnej škole 
na Jarnej ulici. A tak sa tam od 7. 
februára, každú nedeľu o 16.30 h, 
stretáva malá skupinka evanjelikov 
z tohto veľkého sídliska. Veríme, že 
sa nám podarí pôsobiť tiež misijne 
na tých, ktorým je ďaleko prichá-

dzať do chrámu a že aj oni zatúžia 
počúvať Božie slovo. 

Možno povedať, že je to historic-
ká udalosť, keď aj v takých priesto-
roch ako je škola, znie v nedeľu spev 
nábožných piesní a v súčasnosti 
tiež pôstna zvesť o Pánovi Ježišo-
vi, že musí ísť do Jeruzalema a tr-
pieť za nás hriešnych. Alebo môže-
me počúvať o Pánovi Ježišovi Kris-
tovi, ako Ho satan pokúšal na púšti, 
ale Ježiš pokušeniu odolal a diabol 
musel odísť. Zamyslime sa ako je to 
s nami! Vieme denne odolávať po-
kušeniam diabla? Zaznela pre nás aj 
výzva zamyslieť sa nad konzumom, 
všetečnosťou a modlárstvom a tiež 
nad tým, na ktorom mieste je Je-
žiš Kristus v našom srdci! Čo všet-
ko uprednostňujeme pred Ním? On 
však trpel na kríži za každého z nás!

Za vypočutie našich modlitieb 
ďakujeme predovšetkým Pánu 
Bohu, potom tým, ktorí ochotne 
rozhodovali a dávali súhlas. Veľ-
ká vďaka patrí aj obetavosti brata 
farára Michala Findru, ktorý pri-
chádza s Božím slovom na sídlisko, 
a tiež sestre Elene Endreszovej za 
ochotu sprevádzať každú nedeľu 
nábožný spev veriacich. Nech mi-
lostivý Boh žehná a odplatí každú 
službu!

Božia pomoc a modlitby
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Michal Findra, farár pre mládež

Na stretnutí mládeže v piatok 12. 
februára sme privítali hostí – pri-
šli mládežníci zo Štrby. Boli pozvaní 
konfirmandi a zavítali medzi nás aj 
mladí manželia Dávid a Nikola Gur-
kovci. Téma nášho stretnutia bolo 
vyučovanie o super vzťahoch.

Po zoznámení a úvodných hrách, 
ktoré nás viedli k uvažovaniu o 
téme, sme mali čas na spev piesní na 
chválu nášho Spasiteľa. Potom sme 
už počúvali svedectvo a vyučova-
nie našich milých manželov Gurkov-
cov. Použili tri slová, ktoré hovoria o 

rôznych obdobiach vzťahov medzi 
mužom a ženou: motivácia, čistota, 
odovzdanie. Ak mladí chodia spolu, 
nech sledujú svoju motiváciu prečo? 
Ak to nie je ochota hľadať manžel-
stvo, ale len preto, že tak robí aj oko-
lie, nie je to správne. Ak sa rozhod-
nú dvaja mladí chodiť spolu s cieľom 
vytvoriť manželstvo, potom si majú 
stanoviť hranice, aby neupadli do 
pokušenia. A napokon, v manželstve 
sa naplno odhaľujú pohnútky lásky. 
Božia láska v partneroch je tá, kto-
rá niečo partnerovi dáva. Vzácny bol 
potom čas rozhovorov, ktoré trvali 
do neskorých večerných hodín.

Konfivalentín – správa
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Zuzana Hybenová

Edícia Kresťanskí hrdinovia ke-
dysi a dnes predstavuje čitateľom 
kroniku skutočných, vzrušujúcich 
a dojímavých príbehov obyčajných 
mužov a žien, ktorí v dôvere voči 
Bohu vykonali hrdinské činy pre 
Božie kráľovstvo a Jeho slávu a sú 
výzvou aj pre nás. Autori jednot-
livých životných príbehov sú Ja-
net a Geoff Benge. Útle žltohnedé 
knižočky vydáva vydavateľstvo VI-
VIT, s. r. o., z Kežmarku v spoluprá-
ci s Modlitebným spoločenstvom 
ECAV na Slovensku. Ide o tri publi-
kácie, ktorých hlavní predstavitelia 
žili v 19. a 20. storočí.

Najstarší je George Müller, 
ochranca sirôt v Bristole. Tento 
muž, hoci mal sotva dostatok pe-
ňazí na jedlo pre svoju vlastnú ro-
dinu, otvoril svoje srdce a domov 

pre druhých. Bol úplne odkázaný 
na Božie zaopatrenie a jeho Raňaj-
kový klub pre 30 sirôt u neho doma 
sa postupne rozrástol na päť obrov-
ských budov, v ktorých našlo do-
mov viac ako 10 tisíc sirôt. Za celý 
život prešlo rukami Georga takmer 
1,5 milióna libier; vždy sa modlil 
za milodary, Boh na modlitby od-
povedal a peniaze prišli ako na za-
volanie. Na konci svojho života vy-
znal: Ja svojho Boha poznám 52 ro-
kov, a po celý ten čas sa nepamä-
tám na prípad, že by nebol odpove-
dal na moje modlitby.

Ďalší vzácny muž je Hudson Tay-
lor, úspešný misionár hlboko v srd-
ci Číny. Keď ako mladý človek pri-
jal Pána Ježiša, Boh mu zjavil jed-
no slovo – Čína, ktoré sa stalo stre-
dobodom všetkých dôležitých roz-
hodnutí po zvyšok jeho života. 
Dvadsaťjedenročný mladík prices-

Príbehy horlivých nasledovníkov Ježiša Krista

Alena Findrová

Ja radosť mám, že dieťaťom stvo-
ril ma Pán – slová tejto piesne zneli 
7. februára v našej zborovej miest-
nosti, keď sa tam zišli deti s rodič-
mi na karnevalové popoludnie.

Všetci boli pekne zamaskovaní a 
mali dobrú náladu. Oslavovali sme 
Pána Boha aj za to, že nás stvoril. 
O Stvoriteľovi a Jeho stvoriteľskom 

diele, ktorého súčasťou sme aj my 
deti, sme rozmýšľali skoro celé po-
poludnie. Medzitým sme súťaži-
li, hrali sa, ale aj sami sa pokúša-
li vyrobiť „stvoriť“ svoju podobu z 
rôznych materiálov. Domov sme sa 
rozchádzali s úsmevom na tvári a 
radostným srdcom, ktoré tiež stvo-
ril Pán Boh vo svojej všemocnosti.

Ďakujeme Ti, drahý náš Stvori-
teľ, za deti, ktoré máme!

Karneval
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toval do Číny bez peňazí, bez ženy 
a bez akýchkoľvek plánov. Dôve-
roval Pánu Bohu a On z neho uro-
bil svoj nástroj. O 54 rokov neskôr 
bolo pokrstených viac ako 18 tisíc 
čínskych kresťanov. Vnútročínska 
misia, ktorú viedol, mala 825 misi-
onárov. Na jeho náhrobnom kame-
ni, ktorý je vedľa hrobu jeho mi-
lovanej ženy Márie a jeho štyroch 
zomretých detí, je napísané: Hud-
son Taylor, muž v Kristovi. Jeho ži-
vot skončil tam, kde vždy túžil byť 
– hlboko v srdci Číny.

Najmladší z tejto trojice je Dietrich 
Bonhoeffer, ktorého život fašisti ná-
silne ukončili v 39-tom roku jeho ži-
vota. Narodil sa do milujúcej rodiny 
a v živote pokračoval ako farár, uči-
teľ, teológ a špión. Otvorene hovo-
ril o problémoch v Nemecku, keď sa 

k moci dostal Adolf Hitler. Vyzýval 
kresťanskú cirkev, aby zachraňovala 
prenasledovaných ľudí (najmä židov) 
a odporovala Hitlerovej diabolskej 
ríši. Obvinený z toho, že je narušiteľ, 
Dietrich zotrval nebojácne uprostred 
zla. Jeho práca špióna v nemeckom 
odboji a zapojenie v sprisahaní s cie-
ľom spáchania atentátu na Hitlera, 
viedla k Bonhoefferovmu uväzneniu 
a napokon k poprave 9. apríla 1945. 
Keď mu prečítali rozsudok o hrdel-
nom treste, kľakol si, pomodlil sa a 
vystúpil po schodoch na šibenicu. 
Dva týždne po jeho smrti americké 
vojská oslobodili koncentračný tábor, 
v ktorom bol popravený.

To sú tri prípady skutočných na-
sledovníkov Božieho slova aj za 
cenu straty života. Ďakujme Pánu 
Bohu za nich!

Z nemčiny preložila Anna Chábová 

Niekoľko hodín stál Ježiš pred 
Pilátom a potom prišlo k tragic-
kému rozhodnutiu a najhoršiemu 
zlyhaniu justície v dejinách ľud-
stva. Židia odmietli a znevážili 
svojho kráľa a žiadali Jeho ukri-
žovanie. Rímsky miestodržiteľ Pi-
lát trikrát preukázal Jeho nevinu a 
predsa rozhodol, že má byť ukri-
žovaný. Tak bol náš Spasiteľ vyve-
dený za mesto a pribitý na kríž. 

Po tom nespravodlivom a ne-

ľudskom zaobchádzaní počuje-
me, ako sa z kríža modlí k Otco-
vi: Otče, odpusť im, lebo nevedia 
čo robia! Vieme pochopiť toľkú 
milosť? Ukrižovaný prosí o milosť 
pre svojich nepriateľov! 

Ježiš vo svojich rečiach na vrchu 
povedal svojim učeníkom: Miluj-
te svojich nepriateľov a modlite 
sa za tých, ktorí vás prenasledujú! 
(Mt 5, 44) Teraz tak koná On sám! 
Tým dal všetkým, ktorí Ho nasle-
dujú, príklad lásky k nepriateľom. 

Židia sa ho raz spýtali: Ktože si 

Ježiš Kristus prosí za svojich nepriateľov
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Z viacerých zdrojov kresťanskej lite-
ratúry spracovala Elena Bakurová 

Na to, aby sme dosiahli šťastie, mu-
síme počúvať rady Biblie. Kto nemá 
túžbu brať do rúk a čítať Bibliu, nedo-
zvie sa čo je pravé šťastie. 

V novoročných želaniach a aj pri 
iných blahoželaniach si ľudia prajú 
veľa šťastia, ktoré môžeme definovať 
ako trvalú radosť, položenú na správ-
nych základoch a vychádzajúcu zo 
spravodlivých vecí. Na to, aby bol náš 
život šťastný, potrebujeme – okrem 
dobrého zdravia, peňazí a dobrej rodi-
ny – aj Božiu milosť, odpustenie hrie-
chov, lásku a tiež určitú mieru cti od 
okolia. Aby sme šťastie dosiahli, musí-
me, ako bolo na úvod spomenuté, po-
čúvnuť rady Biblie, napr. List Jakuba. 
Veľakrát je naše konanie v rozpore s 
radami Písma a potom prichádza skla-
manie, horkosť, krach a hanba. 

Do nešťastia nás privedú lenivosť, 
pýcha a žiadostivosť. Lenivosť – môže-
me ju dať do protikladu s múdrosťou. 
Šalamún si prial rozumné srdce, aby 
mohol viesť izraelský národ (1Kráľov 
3). Pán mu dal múdrosť a k tomu na-
vyše aj bohatstvo a slávu. Pochopiť ako 

múdrosť nezískame je celkom jedno-
duché – stane sa to, keď budeme le-
niví. Naopak, pracovitosť a usilovnosť 
môžeme dať do priameho vzťahu s 
múdrosťou, čo je dôležitá podmienka 
na dosiahnutie ľudského šťastia. Boh 
nemá rád nerozumných a lenivých 
ľudí. Počiatok múdrosti je bázeň pred 
Hospodinom (Prísl 9,10). Bázeň pred 
Hospodinom je nenávidieť zlé (Prísl 
8,13). Nie je to nič iné ako báť sa hrešiť – 
bohabojný človek nezhreší tak ľahko, a 
keď sa mu to stane, trápi ho svedomie 
a robí pokánie. Bojí sa ublížiť blížne-
mu, no bezbožný sa zatne, len aby pre-
sadil svoj vlastný názor a nezaujíma 
ho, aké dôsledky to bude mať pre os-
tatných. Môže byť taký človek šťastný? 

Pýcha – všímajme si sami seba a 
snažme sa odhaliť pýchu vo vlastnom 
živote, lebo ona spoľahlivo urobí život 
nešťastným. Pyšný človek nielenže nie 
je vo svojom srdci šťastný, ale skôr či 
neskôr ho čaká skrušenie, osamelosť, 
strata prestíže a pád. Pred skrušením 
chodí pýcha a pred pádom povyšova-
nie sa ducha (Prísl 16,18). Pýchu môže-
me definovať ako postoj, pri ktorom 
sa človek vidí sebestačný, nezávislý od 
ostatných, nechce uznať schopnosti, 

Šťastie

Ty? Ježiš im odpovedal: Som to, čo 
vám od počiatku aj hovorím! Te-
raz dal o tom pozoruhodný dô-
kaz. Jeho správanie sa k nepriate-
ľom úplne súhlasilo s Jeho slova-

mi, ktoré povedal v reči na vrchu. 
Na túto milostivú prosbu za svo-
jich nepriateľov nás upomína aj Ž 
109, 4: Za moju lásku sú mi nepria-
teľmi a ja sa modlím. 



13

hodnoty a zásluhy iných ľudí. Písmo 
nám hovorí, že Boh sa pyšným proti-
ví, ale pokorným dáva milosť (Jak 4,6).

Žiadostivosť – nie náhodou je pred-
met desiateho prikázania Božieho zá-
kona, ktorý odhaľuje skazenosť člove-
ka, práve žiadostivosť. Prikázanie Ne-
požiadaš! mieri na vnútorný svet člo-
veka, lebo v človeku rastú všelijaké 
skazené chúťky, a tak padá do hrie-
chu. Prečo je žiadostivosť zlá? Prečo 
človek nemôže túžiť po tom čo chce? 

Lebo, ako predchádzajúce sily lenivosť 
a pýcha, podobne aj skazenosť urobí 
človeka nešťastným. Odvedie nás od 
radosti užívať si to čo máme. 

Preto sa uspokojme s prostým ži-
votom, buďme vďační za to, čo máme 
od Pána Boha. Bojujme proti spome-
nutým zlým vlastnostiam, oceňujme 
iných, milo sa k nim správajme a buď-
me vďační za všetko, čím nás Boh ob-
darúva – potom budeme šťastní!

Martin Luther, Zv. II., vyd. Jena – 
vybrala Zuzana Valeková

Hospodin mocností je s nami, 
hradom prepevným je nám Boh Já-
kobov. (Ž 46:12)

List Fridrichovi Múdremu zo 
Saska. Dovoľujem si napísať Va-
šej Milosti s úmyslom oznámiť 
Vám, že prichádzam do Worm-
su s ochranou Toho, ktorý je vyšší 
ako Vaša Milosť. Nezamýšľam ani 
žiadať ochranu od Vašej Milosti. 
V skutočnosti verím, že ochránim 
Vašu Milosť viac, ako ochránite Vy 
mňa. Ba dokonca, ak by som vedel, 
že Vaša Milosť by ma mohla chrá-
niť a chránila, ani by som neprišiel. 
V tejto veci nepomôže ani nepora-
dí meč. Boh sám tu musí pracovať 
bez akýchkoľvek ľudských staros-
tí alebo snaženia. V tomto prípade 
ten, kto najviac verí, najviac ochrá-

ni. Keďže vnímam, že Vaša Milosť 
je stále slabá vo viere, v nijakom 
prípade nemôžem Vašu Milosť po-
važovať za toho, kto by ma mohol 
ochrániť alebo aj zachrániť. Ak by 
Vaša Milosť verila, uvidela by Božiu 
slávu. No, keďže ešte neveríte, stále 
ste nič nevideli.

Modlitba Martina Luthera: Ďa-
kujem Ti, večný a milosrdný Bože 
a Otče, že si svojho milého Syna 
daroval nám, úbohým hriešni-
kom. On prijal ľudskú prirodze-
nosť, trpel za nás, bol ukrižovaný 
a zomrel, vstal z mŕtvych a vstú-
pil na nebesia. Uväznil toho, ktorý 
väznil nás. Tým sme sa stali Tvoji-
mi milovanými deťmi, Jeho bratmi 
a spoludedičmi kráľovstva Božie-
ho. Buď nám milostivý a daj nám 
svojho Svätého Ducha, aby nás za-
choval v tejto viere až do nášho 
konca. Amen.

Bez viery niet čo vidieť
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Z internetového zdroja vybrala 
Anna Wielandová

Keď som sa pred trom týždňami 
prechádzal ulicami Sao Paula, do-
stal som od priateľa Edinha letáčik 
s textom, nazvaný posvätný oka-
mih. Bol vytlačený v štyroch far-
bách, na kvalitnom papieri, neagi-
toval za nijakú cirkev ani kult a na 
druhej strane bola napísaná oby-
čajná modlitba.

Na svoje nesmierne prekvapenie 
som zistil, že pod modlitbou som 
podpísaný ja! Pôvodne bola vyda-
ná začiatkom osemdesiatych rokov 
na zadnej strane obálky istej zbier-
ky básní. Vôbec mi nezišlo na um, 
že dokáže prežiť toľkú dobu a že sa 
ku mne raz vráti takýmto nezvy-
čajným spôsobom; keď som si ju 
však opätovne prečítal, skonštato-
val som, že sa za ňu nehanbím.

Keďže bola na letáčiku a ja ve-
rím na znamenia, myslím, že ju 
môžem znova zverejniť. Dúfam, že 
tým podnietim čitateľov, aby si aj 
oni vytvorili svoje vlastné modlit-
by, kde budú žiadať pre seba i pre 
ostatných to, čo práve považujú 
za najdôležitejšie. Takto si vložia 
do srdca pozitívne vibrácie a tie sa 
rozšíria na celé okolie.

Tu je text modlitby:
Pane, ochraňuj naše pochybnos-

ti, pretože Pochybnosť je jedným 
zo spôsobov modlitby. Vďaka nej 
rastieme, lebo nás núti bez strachu 
čeliť mnohým odpovediam na tú 
istú otázku. Aby sme to dokázali.

Pane, ochraňuj naše rozhodnu-
tia, pretože aj Rozhodnutie je jed-
ným zo spôsobov modlitby. Daj 
nám odvahu, aby sme si po po-
chybnosti dokázali vybrať správnu 
cestu. Nech naše Áno je vždy Áno 
a naše Nie je vždy Nie. A keď si už 
zvolíme svoju cestu, daj, aby sme 
sa nikdy neobzerali dozadu, nech 
našu dušu nikdy netrápia výčitky. 
Aby sme to dokázali.

Pane, ochraňuj naše činy, pre-
tože aj Čin je jedným zo spôso-
bov modlitby. Daj, nech náš každo-
denný chlieb je plodom toho naj-
lepšieho, čo je v nás. Nech sa prá-
cou a Činmi podelíme s ostatnými 
o kúsok z tej lásky, ktorej sa nám 
ostáva. Aby sme to dokázali.

Pane ochraňuj naše sny, pretože 
Sen je jedným zo spôsobov modlit-
by. Daj, aby sme si nezávisle od vôle 
či okolností dokázali v srdciach 
udržať posvätný plameň nádeje a 
vytrvalosti. Aby sme to dokázali.

Pane, dopraj nám vždy nadšenie, 
pretože aj Nadšenie je jedným zo 
spôsobov modlitby. Ono nás spája s 

Paulo Coelho: Zabudnutá modlitba
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Lutherov predslov k Listu Rímskym (pokračovanie)

Nebom i so Zemou, s ľuďmi i deť-
mi, ono nám hovorí, aká dôležitá je 
v živote túžba, a preto si zaslúži vy-
naložené úsilie. Práve Nadšenie nás 
utvrdzuje v tom, že môžeme všetko 
dokázať, ak sa svojej činnosti venu-
jeme naplno. Aby to bolo možné.

Pane, ochraňuj nás, pretože Ži-
vot je jediným spôsobom, v ktorom 
sa prejavuje Tvoj zázrak. Nech zem 
naďalej premieňa zrno na pšeni-

cu, aby sme zas my mohli premie-
ňať pšenicu na chlieb. Toto všetko 
je však možné len vtedy, ak máme 
Lásku – preto nás nikdy nenechaj 
osamotených. Daj, nech vždy poci-
ťujeme Tvoju spoločnosť, ale aj spo-
ločnosť mužov a žien, ktorí pochy-
bujú, konajú, snívajú, nadchýnajú 
sa a žijú tak, aby každý deň obeto-
vali Tvojej Sláve. Amen.

Keďže v prvých troch kapitolách 
boli odhalené hriechy a bolo dané 
poučenie o ceste viery k spravodli-
vosti, vo štvrtej kapitole Pavel za-
čína proti niektorým námietkam 
a protirečeniam. Ako prvú si vší-
ma námietku, ktorú obvykle uvá-
dzajú všetci, čo počujú o viere, že 
ospravedlňuje bez skutkov. Pýtajú 
sa: Netreba nám vôbec konať dob-
ré skutky? Preto si Pavel postavil 
pred seba Abraháma a hovorí: Čo 
urobil Abrahám so svojimi skutka-
mi? Bolo to všetko nadarmo? Boli 
jeho skutky bez úžitku? A vyvo-
dzuje, že Abrahám je ospravedlne-
ný bez všetkých skutkov len z vie-
ry, áno, že dokonca pred vykona-
ním vlastnej obriezky dostal v Pís-
me chválu ako ospravedlnený je-
dine pre svoju vieru (1. Mojžišova 
15). Ak však dielo obriezky nepri-
dalo nič k jeho spravodlivosti, i keď 

mu Boh prikázal obriezku a i keď 
bola dobrým skutkom poslušnosti, 
tak iste ani žiaden ďalší dobrý sku-
tok nepridá nič k spravodlivosti. 
Ale ako obriezka Abrahámova bola 
vonkajším znakom, ktorým doka-
zoval svoju spravodlivosť vo viere, 
tak aj všetky dobré skutky sú len 
vonkajšími znakmi, ktoré nasledu-
jú z viery a ako dobré ovocie doka-
zujú, že človek je už vnútorne pred 
Bohom ospravedlnený. 

Tak Pavel teraz mohutným prí-
kladom z Písma svätého potvrdzuje 
svoje predchádzajúce učenie o viere 
v 3. kapitole. Uvádza na to ešte jed-
ného svedka, Dávida, zo Žalmu 32. 
Ten tiež hovorí, že človek je ospra-
vedlnený bez skutkov, i keď neostá-
va bez skutkov, keď bol osprave-
dlnený. Potom vzťahuje tento prí-
klad na všetky ostatné diela záko-
na a uzatvára, že židia nemôžu byť 
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dedičmi Abrahámovými len pre 
pokrvné príbuzenstvo a tým me-
nej pre skutky zákona; musia zde-
diť Abrahámovu vieru, ak chcú byť 
jeho skutočnými dedičmi, keďže 
Abrahám už pred príchodom zá-
kona (zákona Mojžišovho i príka-
zu o obriezke) bol ospravedlnený 
vierou a bol nazvaný otcom veria-
cich. Okrem toho zákon pôsobí na-
miesto milosti skôr hnev, lebo nikto 
ho neplní s láskou a túžbou. Takto 
skutkami zákona prichodí omnoho 
viac nemilosť ako milosť. Preto len 
viera môže dosiahnuť milosť zasľú-
benú Abrahámovi. Aj tieto príklady 
boli napísané kvôli nám, aby sme aj 
my verili. 

V piatej kapitole Pavel spomí-
na ovocie a skutky viery. Sú to: po-
koj, radosť, láska k Bohu a každé-
mu človeku, k tomu istota, dôvera, 
odvaha a nádej v žiali a utrpení. To 
všetko prichádza, kde je pravá vie-
ra, a to pre nesmierne dobro, kto-
ré nám Boh v Kristovi preukazuje, 
keď Ho nechal za nás zomrieť prv, 
než by sme Ho o to mohli prosiť, 
ba keď sme ešte boli Jeho nepria-
teľmi. Tak máme pred sebou sku-
točnosť, že viera ospravedlňuje bez 
skutkov. Z toho však nenasleduje, 
že by človek preto nemal robiť ni-
jaký dobrý skutok, ale že nesmú 
chýbať správne vykonané skutky. 
O nich nič nevedia tí, ktorí sú „svä-

tí pre skutky“ a ktorí sami vymýš-
ľajú svoje skutky. Ale v nich niet 
ani pokoja ,ani radosti, ani istoty, 
ani lásky, ani nádej, ani potešenia, 
ani nijakého naozaj kresťanského 
skutku a spôsobu viery. 

Potom apoštol jemne odbočuje, 
keď hovorí o tom, odkiaľ pochádza 
oboje: hriech a spravodlivosť, smrť 
a život. Stavia jemne proti sebe 
dvoch: Adama a Krista. Chce pove-
dať: Kristus musel prísť ako druhý 
Adam, ktorý ako dedičstvo prene-
sie na nás svoju spravodlivosť cez 
duchovné zrodenie sa vo viere – 
podobne ako onen prvý Adam ako 
dedičstvo na nás preniesol hriech 
cez naše telesné rodenie sa. Tým sa 
ale ukazuje a potvrdzuje, že nikto 
si nemôže skutkami sám pomôcť 
z hriechu k spravodlivosti – prá-
ve tak ako nemôže zabrániť tomu, 
aby sa telesne nenarodil. To sa do-
kazuje aj tým, že každý zákon, kto-
rý mal naozaj pomáhať (ak by vô-
bec niečo mohol pomôcť k spra-
vodlivosti), nielenže neprišiel, aby 
doniesol pomoc, ale prišiel, aby 
rozmnožil hriech. To preto, lebo 
zlá prirodzenosť je mu tým nepria-
teľskejšia a chce radšej konať svoju 
vlastnú žiadosť, čím viac tomu zá-
kon bráni. A tak zákon robí Krista 
ešte potrebnejším a tým viac vyža-
duje milosť, ktorá by pomohla ľud-
skej prirodzenosti. 
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V šiestej kapitole Pavel stavia 
pred seba zvláštne dielo viery, totiž 
spor Ducha s telom, aby boli úpl-
ne umŕtvené hriechy a vášne, kto-
ré ešte po ospravedlnení ostávajú. 
Učí nás, že vierou nie sme tak oslo-
bodení od hriechu, žeby sme smeli 
byť záhaľčiví, leniví a sebaistí, ako-
by tu už nebolo hriechu. Hriech je 
tu, ale už sa nepočíta na zatratenie, 
a to pre vieru, ktorá proti nemu bo-
juje. Preto pre celý svoj život máme 
sami so sebou dosť čo robiť, aby 
sme krotili svoje telo, umŕtvovali 
jeho žiadosti a nútili jeho údy byť 
poslušnými Duchu a nie žiados-
tiam tela, aby sme mohli byť po-
dobní smrti a vzkrieseniu Krista 
a aby sme mohli ku koncu priviesť 
to, čo sa začalo v našom krste. Ten 
tiež znamená smrť hriechu a nový 
život milosti, aby sme nakoniec 
celkom očistení od hriechov, aj te-
lesne s Kristom vstali z mŕtvych a 
večne žili. 

Pavel hovorí, že to môžeme ro-
biť, lebo sme v milosti a nie v zá-
kone. Vykladá to sám tvrdiac, že 
„byť bez zákona“ neznamená, že by 
človek nemal nijaký zákon a že by 
mohol robiť, čo sa komu zapáči, ale 
„pod zákonom sme“, keď sa zaobe-
ráme skutkami zákona bez milos-
ti. Vtedy určite vládne hriech cez 
zákon, pretože nikto nie je od pri-
rodzenosti naklonený zákonu, čo 

je však veľkým hriechom. Milosť 
nám robí zákon milým, takže po-
tom tu už niet hriechu. Zákon nie 
je už proti nám, ale je jedno s nami. 

To však je pravá sloboda od hrie-
chu a zákona, o ktorej apoštol píše 
až do konca tejto kapitoly. Slobo-
dou je konať so záľubou len dob-
ro a žiť správne bez nútenia záko-
nom. Preto táto sloboda je duchov-
ná sloboda, ktorá neruší zákon, ale 
daruje to, čo zákon požaduje, totiž 
túžbu po dobrom a lásku, aby bol 
zákon uspokojený a už nič viac ne-
vyžadoval a nevymáhal. Je to tak, 
ako keď by si bol veriteľovi zadl-
žený a nemohol by si mu zaplatiť. 
Z toho sa môžeš dostať dvojakým 
spôsobom: Buď on od teba nič ne-
vezme a svoj dlžobný úpis roztrhá, 
alebo nejaký pobožný muž za teba 
zaplatí a daruje ti, čím môžeš za-
dosť urobiť jeho dlžobnému úpi-
su. Takýmto spôsobom nás Kristus 
oslobodil od zákona. Preto nie je to 
divá telesná sloboda, ktorá nič ne-
musí robiť, ale sloboda, ktorá robí 
mnoho všeličoho; je však slobodná 
od požiadavky zákona a od viny. 
(Pokračovanie nabudúce.) 
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konfirmandi – 2. roč. utorok o 16:00 h
spevokol – každú stredu o 17:30 h
modlitebné spoločenstvo – každý štvrtok o 16:15 h
biblická hodina – každý štvrtok o 17:30 h
mládež – každý piatok o 17:30 h
detská besiedka – každú nedeľu počas služieb Božích

Pozývame na pravidelné stretnutia
v zborovej miestnosti

Sviatosť Krstu svätého prijala: Amália Hlobíková

Manželstvo uzavreli: Peter Schütz a Lenka Bedníková, Ladislav Kaľav-
ský a Ing. Iva Pachová

Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: Anna Rošková (96), Anna 
Hegedušová (71), Peter Solárik (68), František Benko (75), Egon Kotsch (75)

Vypísané z matrík v mesiacoch
január – február 2016

Z materiálov BTM

Žijeme v časoch s mnohými 
možnosťami osobnej realizácie, 
a predsa je nuda náš veľký prob-
lém. Nevieme už písať listy, sme 
leniví čítať knihy. Nemáme čas na 
zamyslenie, hľadanie súvislosti a 

zmysluplnosti. Nemáme čas za-
staviť sa a poobzerať sa okolo seba. 
V dôsledku záplavy informácií sa 
stávame ľahostajní. Kto nám pora-
dí, ako máme správne žiť a múdro 
nakladať so svojím časom?

Apoštol Pavol hovorí: Žite ako 
múdri... využívajte čas! (Ef 5,15-16)

Plynutie času
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Marec

Odložilík František, Ing. 14.3.
Korenko Andrej  15.3.
Satoris Ján   19.3.
Rošková Anna  23.3.
Dubašák Jozef  24.3.
Chladoň Viktor  24.3.
Korenková Viera  24.3.
Cvik František  25.3.
Illašová Lýdia   26.3.
Korenko Ján   26.3.
Gumuláková Anna  28.3.

Apríl

Bendíková Jolana  7.4.
Gajdoš Jozef   7.4.
Lehoczská Dana, Ing. 8.4.
Pokorná Mária  8.4.
Čákyová Anna  12.4.
Hmizáková Mária  12.4.
Kraus Pavel   13.4.
Sendecký Viliam  25.4.
Korenková Dana  27.4.
Žilková Katarína, Mgr. 28.4.
Horvayová Erika  29.4.
Přibylová Mária  30.4.

Blahoželáme Jubilantom
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Redakcia Zborového listu
popradských evanjelikov

želá svojim milým čitateľom
požehnanú a pokojnú Veľkú 

noc, prežitú v znamení zmŕtvych-
vstalého Pána Ježiša Krista, aby 
ste opäť prežili moc vzkriesenia 

vo svojom srdci i v živote.



Marec
3. Št. 17.30 - Večerné služby Božie
6. Ne. 09.00 - Poprad, 4. pôstna nedeľa
  10.30 - Stráže, sviatosť Večere Pánovej
  16.30 - ZŠ Jarná ul., služby Božie 
10. Št. 17.30 - Večerné služby Božie
13. Ne. 09.00 - Poprad, 5. pôstna nedeľa – Smrtná, pašiové služby Božie
  10.00 - sviatosť Večere Pánovej
  16.30 - ZŠ Jarná ul., služby Božie
17. Št. 17.30 - Večerné služby Božie
20. Ne. 09.00 - Poprad, 6. pôstna nedeľa – Kvetná, pašiové služby Božie
  10.30 - Spišská Sobota, 6. pôstna nedeľa – Kvetná
  16.30 - ZŠ Jarná ul., služby Božie
23. St. 15.00 - ZS Komenského ul., sviatosť Večere Pánovej
24. Št. 17.30 - Poprad, Zelený štvrtok, sviatosť Večere Pánovej
25. Pi. 09.00 - Poprad, Veľký piatok, pašiové služby Božie
  10.00 - Sviatosť Večere Pánovej
27. Ne. 09.00 - Poprad, 1. slávnosť veľkonočná
  10.30 - Stráže, 1. slávnosť veľkonočná
28. Po. 09.00 - Poprad, 2. slávnosť veľkonočná

Apríl
3.  Ne. 09.00 - Poprad, 1. nedeľa po Veľkej noci
  10.30 - Stráže, 1. nedeľa po Veľkej noci
  16.30 - ZŠ Jarná ul., služby Božie
7. Št. 17.30 - Poprad, biblická hodina
10. Ne. 09.00 - Poprad, 2. nedeľa po Veľkej noci 
  16.30 - ZŠ Jarná ul., služby Božie
14. Št. 17.30 - Poprad, biblická hodina
17. Ne. 09.00 - Poprad, 3. nedeľa po Veľkej noci
  16.30 - ZŠ Jarná ul., služby Božie
21. Št. 17.30 - Poprad, biblická hodina
24. Ne. 09.00 - Poprad, 4. nedeľa po Veľkej noci
  10.30 - Spišská Sobota, 4. nedeľa po Veľkej noci
  16.30 - ZŠ Jarná ul., služby Božie
27. St. 15.00 - ZS Komenského ul., biblická hodina
28. Št. 17.30 - Poprad, biblická hodina

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT


