
Máj bohatý na udalosti
Tohtoročný máj je bohatý na cirkevné sviatky – Vstúpenie, Sväto-

dušné sviatky, Svätá Trojica, ktoré nám sprostredkovávajú bohaté du-
chovné posolstvo.

Pánovo vstúpenie sa týka všetkých nás, lebo On nám zasľúbil, že 
keď bude povýšený zo zeme, pritiahne všetkých k sebe. Kristovo vstú-
penie je Jeho oslávenie. Je to Božia odpoveď na dokončené dielo našej 
spásy. Tak ako bol oslávený Pán Ježiš, budeme aj my raz mať podiel na 
tejto sláve, lebo sme dedičia Boží a spoludedičia Kristovi. Božia sláva 
je nám ako dedičstvo pripravená v nebesiach.

Zoslanie Ducha Svätého nasledovalo po desiatich dňoch od Pánov-
ho vstúpenia. Duch Svätý, ako zasľúbený dar, zostúpil na učeníkov a 
na všetkých, ktorí uverili a prijali Ježiša za svojho Spasiteľa a Pána. 
Duch Svätý je Boh aktívny v nás: vedie nás k poslušnosti Bohu; otvára 
našu myseľ, aby sme rozumeli Božiemu slovu; posilňuje nás vo viere, 
láske a nádeji; obdarúva nás darmi, ktorými si máme navzájom slúžiť 
v spoločenstve cirkvi; prihovára sa za nás u nebeského Otca... Jeho pô-
sobenie je rozmanité, ale vždy zamerané na Božiu slávu.

Sviatkom Svätej Trojice sa končí slávnostná polovica cirkevného 
roka a my si pripomíname čo Trojjediný Boh – Otec, Syn a Duch Svätý 
– urobil pre našu spásu. Tento sviatok je zároveň aj deň pamiatky po-
svätenia nášho chrámu Svätej Trojice v Poprade – 181. výročie. Pripo-
mínajme si s úctou veľké obete, ktoré priniesli naši predkovia pri stav-
be chrámu, ale aj ich živú vieru, ich túžbu mať vlastný chrám, v kto-
rom by sa stretávali na oslavu Boha, vzdelávali vo viere, preukazovali 
si navzájom lásku a posilňovali sa v nádeji.

Nechceme len spomínať na to čo bolo, ale túžime, aby pochodeň 
prijatej viery sme odovzdali nasledujúcim generáciám horiacu jasným 
plameňom. Veríme, že Trojjediný Boh požehná túto úprimnú snahu a 
prizná sa k našej práci.

Dr. Libor Bednár, zborový farár

číslo III / 2016

POPRADSKÝCH EVANJELIKOV
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Zuzana Hybenová

Pod týmto názvom sa 4. až 6. 
marca v Prešove konala 27. konfe-
rencia Modlitebného spoločenstva 
ECAV. Bola to výročná konferencia 
a preto sa prejednávala aj výročná 
správa za uplynulý rok. Prednáško-
vý bol druhý deň rokovania. Od-
zneli prednášky na témy: U Hospo-
dina je vyslobodenie (Szeverényi Já-
nos) a Kristus – všetko čo pre život 
potrebuješ (Slavomír Slávik, riaditeľ 
EVS). Popoludní sa konali semináre 
a ranné aj večerné pobožnosti, kto-
ré mali bratia farári Šarišsko-zem-
plínskeho seniorátu. Úroveň všet-
kých prednášok aj seminárov bola 

veľmi vysoká a odzneli poučenia a 
povzbudenia pre každého. V nede-
ľu sa účastníci konferencie zúčast-
nili služieb Božích v kostole Svätej 
Trojice v Prešove, kde slovom Božím 
poslúžil biskup VD ECAV Slavomír 
Sabol a bola prislúžená aj sviatosť 
Večere Pánovej.

Účastníci konferencie v modlit-
bách ďakovali Pánu Bohu za všet-
ko požehnanie a povzbudenie, kto-
ré mohli prijať. Vyjadrená bola aj 
túžba byť verní v modlitbách za cir-
kev, cirkevné zbory a prinavrátenie 
sa k viere našich otcov a piatim re-
formačným „SOLA“ celým srdcom. 
Nech sa Pán priznáva k vysielaným 
modlitbám.

Ježiš Kristus ten istý včera, dnes i naveky

Zuzana Hybenová

Liptovský Mikuláš bol 12. mar-
ca miesto konania Misijnej konfe-
rencie Misie na Níle (MN). Začiatok 
konferencie už tradične patrí po-
božnosti, tentoraz na biblický text, 
hovoriaci o nádeji v Bohu.

Potom zazneli správy z projek-
tov. Livia Lippunerová informovala 
o Tanzánii. Misia pôsobí v regióne 
Kigoma pri jazere Tanganika v blíz-
kosti štátnej hranice v susedstve s 
tromi štátmi: Demokratickou re-
publikou Kongo, Rwandou a Burun-

di. Do Tanzánie z týchto štátov pri-
chádzajú utečenci zo strachu pred 
nepokojmi a násilím. Žijú v uteče-
neckom tábore, niektorí už aj dvad-
sať rokov. MN v Kigome prevádz-
kuje materskú, základnú aj stred-
nú školu a stanovili si cieľ, že okrem 
odborného vzdelávania budú po-
máhať aj v oblasti disciplíny a kres-
ťanskej výchovy. V školách sa do-
držiavajú kresťanské hodnoty. Vy-
učovanie na strednej škole začína 
každé ráno modlitbami učiteľov a 
žiakov. Na základnej škole sú kaž-
dý týždeň detské bohoslužby, kto-

Mať nádej (Jer 29,11)
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ré deti veľmi rady navštevujú. Misia 
organizuje aj zbierky a do utečenec-
kého tábora viackrát prináša balíč-
ky s potravinami, oblečením a hy-
gienickými potrebami pre najchu-
dobnejšie rodiny. V noci sa značne 
ochladí a preto sú vítané aj deky a 
oblečenie, ktoré zhotovujeme aj my 
v našom cirkevnom zbore.

O Etiópii informovala Mária Ene-
kešová, ktorá tam určitý čas bola. 
Etiópia má 84 miliónov obyvate-
ľov a je to jedna z najchudobnejších 
krajín sveta. Ortodoxná cirkev, kto-
rá je jednou z najstarších na svete, 
a preklady Biblie do 80-tich etióp-
skych jazykov vniesli v 20. storo-
čí nový život do cirkvi. Avšak niči-
vé vojny posúvajú krajinu vo vývoji 
stále späť a navyše, nestabilná klí-
ma spôsobuje hladomor.

Misia má vo Walge kliniku na lieč-
bu malárie a iných chorôb. Klinika 
dnes prevádzkuje polikliniku, kde 
denne vyšetria a ošetria do 150 pa-

cientov, pričom dva razy do týždňa 
sa čakajúcim káže Božie slovo. Staci-
onárnu starostlivosť poskytujú 50 pa-
cientom. Ďalej sa venujú zdravotné-
mu vzdelávaniu, očkovaniu, starost-
livosti o tehotné ženy, a v neposled-
nom rade kopú studne, aby zabezpe-
čili zdravotne bezchybnú vodu.

Misia otvorila aj Misrach cen-
trum Nádej pre zdravotne postih-
nutých, o ktorých sa doma nikto 
nestará. Podľa svojho postihnutia 
sa v centre vyučia vhodnému re-
meslu, aby si vedeli zarobiť na živo-
bytie a nadobudli tak samostatnosť. 
Pred prácou sa stretávajú na biblic-
kých zamysleniach.

Každá služba MN smeruje ku 
kresťanskej výchove domorodcov a 
k tomu, aby sa dokázali o seba po-
starať. Modlime sa, aby Pán Boh 
žehnal túto službu a aby obyvatelia 
nemuseli zo svojej krajiny odchá-
dzať, ako o tom počujeme v sprá-
vach skoro každý deň.

Konferencia Misie na Níle - účastníčky z nášho CZ
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Veľký piatok. V tento sviatoč-
ný deň bol náš chrám zaplnený. Prí-
tomní, sestry a bratia, si vypoču-
li smutné pašiové príbehy v podaní 
farárskeho manželského páru Bed-
nárovcov. V časti o ukrižovaní Pána 
Ježiša Krista zaznela dojímavá pie-
seň Golgota v podaní sólistky Anny 
Lichvárovej s hudobným sprievo-
dom Marty Bednárovej.

Potom nasledovala kázeň brata 
farára Michala Findru, ktorej zá-
klad bol biblický text Mt 27,45-54. 
Našu pozornosť upriamil na v tex-
te spomínané znamenia, ktoré spô-
sobili tmu – hriech a smrť a potom 
na ich protiklad – svetlo, ktorým je 
Pán Ježiš. Chrámová opona sa roz-
trhla a odkryla svätyňu svätých, do 
ktorej veľkňaz vstupoval len raz do 
roka. Už nie je potrebná obeť zmie-
renia, lebo ju pre nás priniesol Ježiš 
Kristus raz a navždy. Zem sa trias-
la, skaly sa pukali, hroby sa otvá-
rali, mnohé telá zosnulých svätých 
boli vzkriesené. Bol to Boží zázrak, 
ktorý poukazoval na slávne vzkrie-
senie Ježiša Krista a aj na to, že raz 
aj my budeme vzkriesení. Tí, ktorí 
strážili Ježiša sa veľmi preľakli a vy-

znávali: Naozaj, Syn Boží bol tento! 
Aj my sa postavme pod kríž a ďa-
kujme Spasiteľovi, že z lásky k nám 
vzal bremeno našich hriechov a vy-
niesol ho na kríž.

Prvá slávnosť veľkonočná. V 
túto slávnostnú nedeľu sme si pri-
pomenuli radostnú udalosť vzkrie-
senia, ktorá vtisla hlbokú pečať do 
našich dejín. Už na začiatku služieb 
Božích radostne znel spev detí spo-
lu so zborovým spevokolom Halelu-
ja, že žije Boh, medzi nami prebý-
va. My sami si nedokážeme odpus-
tiť hriechy, lebo to môže jedine Boh. 
A to je príbeh Pána Ježiša, ktorý na 
svojom tele vyniesol bremeno hrie-
chov všetkých ľudí na golgotský 
kríž. Vyplnil tak vôľu svojho i nášho 
Otca. Potvrdením toho, čo pre nás 
vykonal, je slávne vzkriesenie. Ten, 
kto prijal Krista ako svojho Spasite-
ľa verí, že raz bude s Ním. Najväčšia 
radosť bude, keď nás Pán Boh po-
volá svojim menom. Vďaku za všet-
ko, čo pre nás vykonal náš Boh a 
Pán, vyspieval aj zborový spevokol 
v piesni Náš Bože, v láske úžasný, 
buď požehnaný...

Udalosti v cirkevnom zbore

Zuzana Hybenová

Pod týmto názvom sa konalo zná-
me kresťanské evanjelizačné podu-

jatie ProChrist. V minulosti bolo 
vysielané prostredníctvom satelit-
ného prenosu z Nemecka. V tomto 
roku prišlo v organizačnej koncep-

Láska bez konca
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cii ProChristu k zmene na základe 
rozhodnutia hlavného nemeckého 
organizačného tímu. Cirkvi, zapo-
jené do projektu, boli vyzvané pri-
praviť lokálne vysielania v domov-
ských krajinách.

U nás bol ProChrist vysielaný z 
Veľkej dvorany mestského kultúr-
neho domu v Ružomberku od ne-
dele 10. apríla do štvrtka 14. apríla. 
Túto požehnanú duchovne zame-
ranú aktivitu zabezpečovala naša 
ECAV v spolupráci so Sliezskou 
evanjelickou cirkvou.

Témy jednotlivých večerov boli: 
Zmysel! Zlyhanie! Veriť! Utrpe-
nie! Láska! Bol pripravený aj boha-
tý sprievodný program hudby a spe-
vu, rozhovorov a životných príbehov 
známych osobností, v živote ktorých 
Boh spôsobil radikálnu zmenu.

Za všetkých účastníkov týchto ve-
čerov, ktorí prichádzali do zboro-
vej miestnosti, treba vyjadriť vďaku 
nášmu cirkevnému zboru a najmä 
bratovi farárovi Michalovi Findrovi, 
ktorý priame prenosy pre nás zabez-
pečoval organizačne aj technicky. 
Na začiatok stretnutí vždy zazne-
lo Božie slovo s prosbami o požeh-
nanie a na záver ďakovná modlitba 
a spev spoločnej nábožnej piesne z 
Evanjelického spevníka. Boli to du-
chovne obohacujúce večery. Rozchá-
dzali sme sa šťastní a uistení, že Bo-
žia láska trvá vždy aj keď my zlyhá-
vame. Je to naozaj láska bez konca.

Nech Pán žehná všetkých orga-
nizátorov, účinkujúcich aj predná-
šateľov a rovnako aj. každé podob-
né podujatie.
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Michal Findra

V piatok 15. apríla smerovali kro-
ky žiakov zo škôl nášho seniorátu 
tradične do Kežmarku na seniorát-
ne kolo Biblickej olympiády.

Súťažilo sa v troch kategóriách: I. 
žiaci 3. až 4. ročníka; II. žiaci 5. až 
6. ročníka; III. žiaci 7. až 9. ročníka. 
Z nášho zboru súťažili dvaja mla-

dí zástupcovia, ktorí zvíťazili v I. a 
III. kategórii. Na základe dosiahnu-
tých výsledkov sa v celoslovenskom 
meradle zaradili medzi 14 najlep-
ších riešiteľov a postúpili aj na re-
publikové kolo do Rimavskej Sobo-
ty, ktoré bude 20. mája.

Blahoželáme k víťazstvu Zuzke Fin-
drovej a Jankovi Findrovi a prajeme im 
mnoho pokoja a Božej múdrosti.

Biblická olympiáda 2016

Zuzana Hybenová

Brat Viktor Chladoň sa 24. marca 
z Božej milosti dožil požehnaných 
101 rokov. Spolu s jeho synom a ne-
vestou, ktorí sa o neho vzorne sta-
rajú, sme s bratom Chladoňom ďa-
kovali Pánu Bohu za túto veľkú mi-
losť. Aj v tomto veku má jasnú my-
seľ a rád rozpráva o svojom živo-
te, o vnúčatách, z ktorých sa teší a 
ony tiež rady prichádzajú k nemu. 

Napriek slabšiemu zraku rád číta z 
väčšej nemeckej starej Biblie, písa-
nej švabachom. Pri tejto príležitosti 
mu brat farár Libor Bednár prislúžil 
aj sviatosť Večere Pánovej.

Redakcia Zborového listu jubilan-
tovi želá, aby ho Božia milosť spre-
vádzala aj naďalej počas vymerané-
ho času pozemského života a spolu 
so žalmistom vyznávame Hospodin 
milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý 
a bohatý je v milosti. (Ž 103,8)

Najstarší cirkevník
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Zuzana Hybenová

V piatok 15. apríla sme v na-
šom kostole privítali britskú vokál-
nu skupinu mladých umelcov Ami-
ci Voices z Londýna, ktorá sa venu-
je interpretácii rozsiahleho diela Jo-
hanna Sebastiana Bacha. V podaní 
tejto skupiny sme počuli bravúrne 
interpretované Bachove skladby a 
aj piesne Martina Luthera, ktoré Jo-
hann Sebastian Bach spracoval v ob-
dobí baroka. V takomto spracovaní 
sme spoznali niektoré piesne z náš-
ho Evanjelického spevníka ako: Pri 

jasliach stojím pokorne, Ó, hlava 
ubolená, Ježiš moja radosť a iné.

Vynikajúci inštrumentalista, 
hráč na organ Terence Charleston, 
sprevádzal svojím umením spev 
mladých umelcov. Majster Char-
leston je v Londýne profesor his-
torických klávesových nástrojov a 
špecializuje sa na repertoár od stre-
doveku až po súčasnosť.

Projekt týchto mladých umelcov 
sponzoruje podnikateľ Jan Telenský, 
ktorý ich pozval aj do Popradu a my 
sme tak mohli zažiť hlboký umelec-
ký, ale i duchovný zážitok.

Koncert z diel Johanna Sebastiana Bacha
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Michal Findra

V piatok a sobotu 22. a 23. apríla 
sa naši konfirmandi vybrali do ma-
lebných obcí nášho podtatranského 
kraja – do Štôly a Štrby.

Naše putovanie sme začali ces-
tou autobusom do Štôly, kde sme 
našli útočisko v zborovom zariade-
ní v bývalom učiteľskom byte. Ve-
čer sme začali spoločnou večerou 
na spôsob „čo dom dal“ a úvodným 
zamyslením nad biblickým textom 
Mt 22,1-14 – podobenstvo o svad-
be kráľovského syna. Čakalo nás aj 
posedenie nad otázkami ku konfir-
mačnej skúške. Večer sme zakončili 
filmom a rozhovorom na tému fa-
šizmus a extrémizmus.

Na druhý deň, po raňajkách a 
upratovaní, sme pokračovali v pu-
tovaní do Štrby. Opäť sme šli au-
tobusmi. Pri čakaní sme mali čas 
aj na ranné zamyslenie nad témou 

Pavlovho a Sílasovho pobytu vo vä-
zení v meste Filipis (Sk 16,23-34). 
Zvláštne: v takej ťažkej situácii spie-
vali Pánu Bohu piesne. Čo robíme 
my, keď nám je ťažko?

V Štrbe sme mali prichystaný – 
vďaka domácim mládežníkom a 
zboru – výborný program pre kon-
firmandov zo seniorátu. Najskôr sme 
šli do telocvične, kde sme mali v šty-
roch družstvách súťaže. Boli naozaj 
zaujímavé a crazy (= bláznivé); napr. 
chyť hadovi chvost. Po výdatnom 
obede sme mali program v kostole, 
a tu nás hudobným sprievodom pri 
speve viedla domáca skupina Bread 
and Wine/Chlieb a víno. Slovom na 
tému Prenesení poslúžil Edo Gurka. 
Na záver boli vyhodnotené súťaže a 
každý účastník dostal odznak.

Plní nadšenia sme cestovali do-
mov pre zmenu vlakom a konfir-
mandi sa zaujímali, kedy budú 
môcť ísť na ďalší podobný výlet...

Konfivýlet a konfideň Š – Š

Stanislav Kocka, vedúci MoS 
ECAV (z časopisu Cestou svetla)

Keď budete volať ku mne, keď prí-
dete a budete sa modliť ku mne, vy-
počujem vás. (Jer 29,12) Milí bratia 
a sestry, máme pred sebou dôležitý 
míľnik, keď si budeme pripomínať 
500 rokov od začiatku protestant-
skej reformácie. Bolo by správne a 

múdre nechať sa inšpirovať tým, čo 
sa vtedy udialo a prečo sa to udialo.

Uvedomme si, že náš reformá-
tor Dr. Martin Luther hľadal Božiu 
tvár, bol horlivý modlitebník, ne-
raz v pôstoch a hlboko v Božom slo-
ve. Aj preto mu Duch Svätý otvoril 
myseľ a srdce pre pochopenie Pís-
ma, Luther našiel Ježiša Krista, na-
šiel milosť, odpustenie hriechov, hl-

500 dní modlitieb do Reformácie za Reformáciu
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boko sa ho dotkla moc kríža. Pre-
to mal odvahu, múdrosť aj autori-
tu postaviť sa zlu a neporiadku v 
cirkvi v dobe, v ktorej žil a Pán skr-
ze neho začal dielo reformácie.

Dnešná doba je charakteristická 
vážnym odklonom od spoločnosti, 
od cirkvi, od hodnôt Písma. Zrúte-
nie morálky či zbožstvenie člove-
ka priam volá a nabáda cirkev Pána 
Ježiša, aby sa opäť s vierou posta-
vila na hradby Jeruzalema, hradby 
cirkvi a celý deň a celú noc upozor-
ňovala na Hospodina, nedopriala 
si pokoj (Iz 62,2).

Preto aj touto formou chcem vy-
zvať a pozvať našich bratov a ses-
try do kampane 500 dní modlitieb 
za cirkev, ktorá začne 18. júna tohto 
roka a vyvrcholí o 500 dní 31. októbra 
2017. Kampaň, námety na modlitby, 
povzbudenia a potrebné informácie 
budú zverejňované cez internetovú 
schránku, sociálne siete, pravidelne 
zasielané do cirkevných zborov a cez 
mesačník Cestou svetla.

Verím, že Boh sa prizná k mod-
litbám, volaniu a plaču svojho (Bo-
žieho) ľudu, že sa prizná ku svojej 
(Kristovej) neveste, zjednotí nás v 
tomto Božom zápase a hlavne, že 
nás povedie a naplní Duchom Svä-
tým. Nech je aj cez toto dielo oslá-
vené meno Pána Ježiša Krista!

David Mathis
© Desiring God (skrátené)

Boh to vymyslel dobre: úcta preu-
kázaná obom rodičom je prikázaná 
ako v Starej zmluve (2M 20,12), tak 
aj v Novej (Ef 6,2). Sú na to potreb-
ní muži-otcovia aj ženy-matky, aby 
deťom zobrazovali Boha. V 1M 1,27 

je napísané: Tak stvoril Boh člove-
ka na svoj obraz; na Boží obraz ho 
stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.

Mať len jedného rodiča nie je 
Boží zámer, hoci si vážime tých, 
ktorí sa musia veľmi náročne snažiť 
viesť domácnosť len s jedným rodi-
čom. A mať dvoch rodičov len jed-
ného pohlavia je ešte väčší problém! 

Deň matiek a Deň otcov (2. májová a 3. júnová nedeľa)
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Otec a matka sú nezameniteľní a je 
čosi zvláštne na tom, že obaja slúžia 
dieťaťu ako vyobrazenie Boha.

Apoštol Pavol v Liste do Tesalo-
ník spomína, že keď bol s nimi, ne-
šíril evanjelium len slovami, ale dal 
im aj vlastnú dušu v hĺbke ich vzťa-
hu. Všímajte si, kedy a ako spomína 
matky a otcov v 1Tes 2,7-12. V obra-
ze matky je náklonnosť a nežnosť a 
keď Pavol prechádza na obraz otca, 
píše, že napomínal, povzbudzoval 
a svedectvom zaväzoval tamojších 
kresťanov nielen ako skupinu, ale 
osobne každého z vás ako vlastné 
deti, aby žili dôstojne pre Boha. Ne-
napomínal ich ako otrokov, ani ne-
bol nad nimi ako sudca či kráľ, ale 
napomínal ich ako otec, ktorý svo-
je deti pozná, preukazuje im lásku a 
chce pre ne to najlepšie. Na otcov-
stve je niečo, čo robí napomenutia 
a povzbudenia vhodnými a jediná 
cesta ako môže otec poriadne vy-
chovať svoju rodinu, je byť s ňou.

Zatiaľ čo obraz matky je viac než-

ný, jemný a opatrovateľský, ten ot-
cov je silnejší, tvrdší a kladúci väč-
šie nároky – je to otec, ktorý vedie k 
disciplíne a náprave. Miesto zame-
rané na otcov napomínajúcich svoje 
deti, učiac ich disciplíne, je zazna-
menané v Liste Židom 12,7-11.

Keď si svojich rodičov ctíme, mi-
lujeme naše mamy pre ich starostli-
vosť a vážime si otcov pre ich napo-
mínanie. Otcovia však taktiež mu-
sia opatrovať a preukazovať lásku a 
mamy zasa vyžadovať disciplínu a 
napomínať, no existujú rodičovské 
cnosti, ktoré keď si rodičia správ-
ne vycvičia, robia ich špecifickými. 
Áno, stojí za to nemať Deň opatro-
vateľov či Deň rodičov, ale jednot-
livo Deň matiek a Deň otcov na to, 
aby sme oslavovali dobré Božie dary 
dané nám v mamách a otcoch.

Pane Bože, ďakujeme Ti za svoje 
matky a otcov, v ktorých si nám pred-
stavil Tvoj obraz a prosíme, aby si ich 
bohato žehnal za to, že nám verne 
odovzdávali dobré dary od Teba!
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Michal Findra

Koncom mája máme výbornú 
príležitosť byť opäť spolu na zboro-
vom výlete. Tentoraz na nám blízke 
Sliezsko s takýmto programom:

V sobotu po príchode do Komor-
nej Lhotky sa rozdelíme na dve 
skupiny. Jedna by mala prehliadku 
miestneho cirkevného zboru a dia-
konického zariadenia. Druhá sku-
pina by išla do lesného kostola na 
Godule. Ubytovaní budeme v cir-
kevnom zariadení Karmel vo Smi-
loviciach, kde budeme mať obed, 
večeru a nedeľné raňajky. Po sobot-
ňajšom obede navštívime múzeum 
Juraja Tranovského v Třanoviciach.

V nedeľu dopoludnia plánujeme 
účasť na bohoslužbách vo vybratom 
zbore. Potom prehliadku najväčšie-
ho luteránskeho kostola v strednej 
Európe v Poľskom Tešíne. Odpolud-
nia návrat domov.

Členovia nášho cirkevného zboru 
si zaplatia stravu vo výške 18,00 eur. 
Ubytovanie a dopravu účastníkom 
uhradí cirkevný zbor. Prihlasujte 
sa vo farskom úrade a hneď pritom 
treba zaplatiť aj spomenutý popla-
tok. Počet účastníkov je limitovaný 
kapacitou autobusu.

Zborový výlet na Sliezsko 28. a 29. mája – pozvanie

Z nemčiny preložila Anna Chábová

Hriech a vina zaťažujú svedomie a 
zatemňujú život. To vieme z vlastnej 
skúsenosti. Keď však svoje hriechy 
priznáme pred Bohom, zažijeme úľa-
vu, ťažoba z nás spadne a v nás sa roz-
hostí pokoj. S vďačnosťou priznáme, 
že Ježiš Kristus vyniesol náš hriech na 
drevo kríža a priniesol nám pokoj.

Kto je hriešny, je otrok hriechu. 
Táto skutočnosť nám je tiež známa. 
Ale ako sa môžeme od hriechu oslo-
bodiť? Vierou a len vierou v Ježiša 
Krista, ktorý nás od všetkých hrieš-
nych závislostí vie oslobodiť. A kto 
také oslobodenie zažil, je svojmu 
Vykupiteľovi zo srdca vďačný. 

Určite máme dôvod tešiť sa z náš-
ho vyslobodenia a ďakovať nášmu 

Vďaka Vykupiteľovi



12

V siedmej kapitole to Pavel potvr-
dzuje podobenstvom z manželské-
ho života: keď napr. zomrie muž, aj 
žena je voľná, a tak sú slobodní je-
den i druhý. Nie že by si žena ne-
mohla či nemala vziať iného muža, 
ale skôr tak, že ona až teraz je nao-
zaj slobodná vziať si iného, čo pred-
tým nemohla urobiť, pokiaľ nebola 
od svojho manžela voľná. Tak je aj 
naše svedomie pod zákonom spo-
jené so starým hriešnym človekom; 
keď však ten je usmrtený Duchom, 
svedomie je slobodné a voľné nie 
tak, že by nič nemalo konať, ale aby 
už teraz mohlo sa celkom pripojiť 
ku Kristovi ako k druhému mužovi 
a aby mohlo prinášať ovocie života. 

Potom apoštol rozvádza spôso-
by hriechov a zákona, totiž, ako 
hriech skutočne panuje a stáva sa 
mocným až cez zákon. Lebo sta-
rý človek sa stáva voči zákonu len 
nepriateľskejším preto, že nemô-
že zaplatiť, čo zákon vyžaduje. Veď 
hriech je jeho prirodzenosť a sám 

od seba nemôže robiť iné, preto je 
zákon jeho smrť a najväčšia trýzeň. 
Nie že by zákon bol zlý, ale zlá pri-
rodzenosť nemôže zniesť dobro, 
nemôže zniesť, že zákon od člove-
ka vyžaduje dobro. Ako ani chorý 
nemôže zniesť, ak sa od neho vyža-
duje beh a skákanie alebo iná čin-
nosť prislúchajúca zdravému.

Preto tu Pavel uzatvára, že tam, 
kde sa zákon správne poznáva a kde 
sa dobre chápe, tam už on nerobí nič 
iné, len že nás na naše hriechy upo-
mína, nimi nás umŕtvuje a robí hod-
nými večného hnevu (ako sa to všet-
ko jemne učí a prežíva vo svedomí, 
keď ho zákon správne zasahuje); člo-
vek musí poznať však niečo iné a nie-
čo viac ako zákon, aby mohol byť 
spravodlivý a spasený. Tí však, čo zá-
kon práve nepoznávajú, tí sú slepí, 
kráčajú vo svojej pýche, mysliac si, 
že môžu skutkami zákonu urobiť za-
dosť; nevedia, ako mnoho zákon po-
žaduje: totiž až slobodne, ochotne, 
naklonené srdce. Preto sa nepozerajú 

Lutherov Predslov k Listu Rímskym (dokončenie)

Vykupiteľovi. Možno naše obrá-
tenie sa ku Kristovi je už niekoľ-
ko rokov staré. Cítime ešte hlbokú 
vďačnosť voči nášmu Vykupiteľo-
vi, ktorý svoju smrťou na kríži za-
platil najvyššiu cenu za naše večné 
spasenie? Prečítajme si znova Jeho 
cestu utrpenia! Čo všetko pretrpel 
náš Pán Ježiš, aby na kríži priniesol 

vykúpenie pre teba a pre mňa. Ako 
Ho bolelo, že Boh ho opustil v tých 
troch tmavých hodinách! Aké ťažké 
bolo Jemu – bezhriešnemu človeku 
vo veku len 33 rokov – umrieť!

Nesmieme nikdy zabudnúť, čo 
Ježiš Kristus pre nás urobil! Naveky 
Mu patrí naša vďaka za veľké vykú-
penie, ktoré sme zažili!
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správne Mojžišovi do očí; závoj je na 
nich položený a prikrýva ich. 

Potom apoštol ukazuje, ako v člo-
veku Duch a telo zápasia medzi se-
bou. Sám seba predstavuje ako prí-
klad, že my sa učíme rozoznávať 
spôsob ako umŕtvovať hriech v nás 
samých. Oboje, ducha i telo, ozna-
čí ako zákon, a to takto: ako je me-
tódou každého zákona, že poháňa a 
vyžaduje, tak aj telo poháňa a vyža-
duje proti duchu a chce uplatniť svo-
je žiadosti. A obrátene: Duch pobá-
da a vyžaduje proti telu a chce uplat-
niť svoje žiadosti. Tento spor trvá v 
nás dokiaľ žijeme – v jednom viac, v 
inom menej podľa toho, či je moc-
nejší duch alebo telo. A predsa celý 
človek je oboje, duch aj telo; musí 
teda sám so sebou zápasiť až kým sa 
nestane celkom duchovným.

V ôsmej kapitole Pavel potešuje 
takých zápasníkov, že totiž telo im 
nespôsobí zatratenie. Ďalej ukazu-
je, čo je spôsob tela a čo je spôsob 
ducha i ako Duch prichodí od Kris-
ta, ktorý nám dáva svojho Ducha 
Svätého. Ten nás robí duchovnými 
a potláča telo. Ubezpečuje nás, že i 
keď hriech v nás silno besnie, sme 
predsa Božie deti, dokiaľ nasleduje-
me Ducha a protivíme sa hriechu, 
aby sme ho umŕtvili. Keďže však 
niet nič lepšieho na omráčenie tela 
ako kríž a utrpenie, potešuje nás v 
utrpení prítomnosťou Ducha, lás-
ky a celého stvorenstva; totiž Duch 
v nás vzdychá a stvorenstvo spolu s 

nami túži, aby sme boli zbavení tela 
a hriechu. Tak vidíme, že tieto tri 
kapitoly smerujú k jedinému dielu 
viery, ktoré znamená umŕtvovanie 
starého Adama a premáhanie tela.

V deviatej, desiatej a jedenástej 
kapitole Pavel učí o večnom Božom 
predurčení. Z neho pôvodne vyplý-
va, kto má veriť alebo neveriť, kto 
môže byť alebo nebyť slobodný od 
hriechov. To, či sa stávame zbožní, 
je nám úplne vzaté z rúk a vložené 
do rúk Božích. To je aj nanajvýš po-
trebné. Lebo my sme takí slabí a ne-
istí, že ak by to od nás záležalo, iste 
ani jeden človek by nebol spasený, 
ale diabol by určite všetkých pre-
mohol. Ale Boh je istý; On sa nemýli 
v tom, čo predurčil; nikto Mu v tom 
nemôže brániť, a tak ešte máme ná-
dej proti hriechu.

Tu však treba postaviť hranicu 
drzým a domýšľavým duchom, kto-
rí sem najprv privedú svoj rozum 
a potom začínajú skúmať priepasť 
božského predurčenia. Zbytočne 
sa trápia otázkou, či sú predurčení. 
Napokon musia sami seba zvrhnúť, 
pretože buď si zúfajú alebo všet-
ko vložia do hry. Ty však postupuj 
podľa poriadku tohto listu: zaobe-
raj sa najprv Kristom a evanjeliom, 
aby si spoznal svoj hriech a Jeho mi-
losť; potom zápas s hriechom, ako 
to učila 1. až 8. kapitola. Potom, 
keď dôjdeš ku 8. kapitole pod kríž 
a utrpenie, naučíš sa správne rozu-
mieť predurčeniu v 9., 10. a 11. ka-
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pitole; uvidíš, aké je to potešujúce. 
Lebo bez utrpenia, kríža a úzkosti 
smrti nemôže sa človek zapodievať 
predurčením bez vlastnej škody a 
bez tajného hnevu proti Bohu. Pre-
to starý Adam musí byť najprv cel-
kom mŕtvy, prv než znesie túto vec 
a bude piť silné víno. Preto hľaď ne-
piť víno, dokiaľ si ešte dojča. Každé 
učenie má svoju mieru, čas a vek.

V dvanástej kapitole Pavel učí 
o pravej bohoslužbe. Zo všetkých 
kresťanov robí kňazov, ktorí majú 
obetovať: nie peniaze alebo doby-
tok, ako je predpísané v zákone, ale 
svoje vlastné telá, a to umŕtvova-
ním žiadostí. Potom opisuje vonkaj-
šiu premenu kresťanov v duchovnej 
ríši, ako majú učiť, kázať, vládnuť, 
slúžiť, dávať, trpieť, milovať, žiť a 
konať voči priateľovi, nepriateľovi 
a každému človeku. To sú skutky, 
ktoré koná kresťan; lebo – ako bolo 
povedané – viera nezaháľa.

V trinástej kapitole Pavel učí uc-
tiť si svetskú vládu a byť jej poslušný. 
Je ustanovená na to, aby zbožní ľu-
dia navonok mali pokoj a ochranu a 
aby zlí nemohli konať zlo slobodne, 
bez strachu alebo nerušene a v poko-
ji, i keď vrchnosť pritom nerobí ľudí 
zbožných (spravodlivých) pred Bo-
hom. Preto aj zbožní si vrchnosť majú 
uctiť, i keď ju pre seba nepotrebujú. 
Napokon ale Pavel všetko zhrňuje do 
lásky a uzaviera to do príkladu Kris-
tovho: Ako On urobil nám, tak aj my 
máme konať a Jeho nasledovať.

V štrnástej kapitole Pavel učí, ako 
treba slabé svedomie vo viere opatr-
ne viesť a chrániť, aby človek nepo-
užíval slobodu kresťana na poško-
denie slabým, ale na ich napomá-
hanie. Lebo kde sa to nedeje, tam 
nasleduje roztržka a potupovanie 
evanjelia, čo je nadmieru nebez-
pečné; lepšie je slabým vo viere tro-
chu ustúpiť, kým vo viere nezosil-
nejú, než aby učenie evanjelia malo 
celkom a úplne zaniknúť. Také die-
lo je obzvláštnym dielom lásky, kto-
rá je aj teraz veľmi potrebná, keď sa 
jedením mäsa a inými „slobodami“ 
veľmi rýchlo a hrubo – i keď to vô-
bec netreba – narušujú slabé svedo-
mia prv, než by poznali celú pravdu.

V pätnástej kapitole stavia Pavel 
Krista za príklad, aby sme znášali 
aj iných slabých, ktorí sú krehkí pre 
zjavné hriechy alebo pre drsné mra-
vy; tých neslobodno odvrhnúť, ale 
znášať, až kým sa nepolepšia. Lebo 
tak urobil s nami Kristus, a tak robí 
s nami denne, keď On pri nás trpí 
omnoho viac necností a zlých mra-
vov proti všetkej nedokonalosti a 
neprestajne nám pomáha.

Potom nakoniec Pavel prosí za 
nich, chváli ich a odporúča Bohu, 
ukazuje na svoj úrad a kázeň a prosí 
ich dôrazne o podporu pre chudob-
ných v Jeruzaleme; je to čistá láska, 
o ktorej hovorí a ktorou sa zaoberá.

Tak v tomto liste nachodíme naj-
bohatšie, čo má kresťan vedieť: to-
tiž, čo je zákon, evanjelium, hriech, 
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trest, milosť, viera, spravodlivosť, 
Kristus, Boh, dobré skutky, láska, 
nádej, kríž a ako sa máme zachovať 
voči každému – či je zbožný alebo 
hriešnik, či je silný alebo slabý, pria-
teľ alebo nepriateľ, i ako sa máme 
chovať voči sebe samým. Všetko 
je priliehavo zdôvodnené citátmi 
z Písma svätého, dokázané vlast-
ným príkladom i prorokmi, takže 
si nemožno nič viac priať. Preto sa 
zdá, akoby Pavel v tomto liste na-
raz uchopil celé kresťanské a evan-
jelické učenie a akoby chcel pripra-
viť prístup k celej Starej zmluve. 
Lebo ten, kto má tento list v srdci, 
nepochybne má pri sebe svetlo i silu 
Starej zmluvy. Preto každý kresťan 
nech sa s ním dôverne oboznámi 

a stále sa v ňom cvičí. K tomu daj, 
Bože, svoju milosť. Amen.

Posledná kapitola je kapitola po-
zdravov. Ale Pavel do toho zamie-
ša i dôležitú výstrahu pred ľudský-
mi učiteľmi, ktorí vnášajú iné ná-
uky popri evanjeliovom učení a 
ktorí spôsobujú pohoršenie, akoby 
bol vopred celkom určite vedel, že 
z Ríma a cez Rimanov majú prísť 
zvodné, pohoršlivé pápežské usta-
novenia a celý roj ľudských záko-
nov a prikázaní, ktoré teraz zapla-
vujú celý svet. Tie by chceli zničiť 
tento list i celé Písmo sväté s Du-
chom a vierou, aby neostalo nič iné 
len modla brucha, ktorej služobní-
kov tu Pavel hanlivo spomína. Boh 
nech nás vyslobodí od nich. Amen.

Greg Lorie, zamyslenia

On však povedal: Ukáž mi svoju 
slávu! (1M 33,18) Keď som bol nový vo 
viere, vždy som sa modlil za veci pre 
seba. Pane, požehnaj ma. Daj mi toto. 
Zabezpeč pre mňa tamto. Ale, ako 
napísal A. B. Simpson: Kedysi to bolo 
požehnanie, teraz je to Pán; kedysi to 
bol pocit, teraz je to Jeho slovo; kedysi 
som chcel Jeho dary, teraz chcem sa-
motného Darcu; kedysi som hľadal 
uzdravenie, teraz Jeho samého.

Keď začneme duchovne rásť, 
začneme častejšie hovoriť: Pane, 
chcem len Teba. Chcem viac Teba. 

Chcem Ťa lepšie poznať. Kamkoľ-
vek idem, všetko je dobré, pokiaľ 
ideš so mnou a ja idem s Tebou. Je 
to znak duchovnej zrelosti.

Jákob sa – po rokoch spolčovania 
a intrigovania – stretol s niekým, kto 
ho mohol poraziť, keď sa mu ukázal 
sám Pán a spolu zápasili, pričom Já-
kob, samozrejme, prehral. Začalo sa to 
Jákobom, ktorý sa snažil premôcť nie-
koho, kto mohol byť anjel alebo sám 
Pán. Napokon Ho Jákob zdržiaval, aby 
zostal a jeho úskočnosť sa zmenila na 
lipnutie na Pánovi. Najprv sa s Ním Já-
kob prel, potom sa Oňho oprel.

Zápasenie s Bohom v modlitbe 

Pravý cieľ modlitby
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neznamená donútiť Boha robiť to, 
čo chceme aby spravil. Znamená to, 
že sa úplne vzdáme tomu, čo chce 
robiť On. To je ten konečný a pravý 
cieľ modlitby! Keď Mojžiš povedal 
Pánovi: Prosím, ukáž mi svoju slá-
vu, hovoril vlastne: Bože, chcem Ťa 
vidieť teraz. Chcem, aby si mi uká-
zal svoju tvár. Vskutku, o tomto je 
modlitba! Nie je o dostávaní vecí od 
Boha. Pravý cieľ modlitby je priblí-
žiť ťa k Bohu. To, čo chceš, je sám 
Boh a blízkosť s Ním!

Modlitba svätodušná: Duchu 
Svätý, vyznávame v hlbokej poko-
re, že neraz nie sme schopní utíšiť 
sa, upokojiť v hluku sveta a podlie-
hame náporom, čo nás odďaľujú od 

pravdy, hoci vieme, že len Ty, Du-
chu Svätý, nám otváraš oči pre prav-
du Božiu, pre lásku, zjavenú nám v 
Pánovi Ježišovi Kristovi, pre spá-
su, ktorú nám On vydobyl na dreve 
kríža na Golgote. Prosíme, pracuj v 
nás mocne a premáhaj naše neduhy. 
Utvrdzuj vo viere, oddanosti a lás-
ke. Veď a spravuj naše srdcia i mys-
le tak, aby si nás jedine Ty napĺňal 
svojou múdrosťou. Veď len tak sa 
môžeme stať Kristovými požehna-
nými nástrojmi v tomto našom sve-
te. Zbavuj nás všetkého, čo by ub-
ližovalo našim blížnym, čo by ich 
vzďaľovalo od Teba. Nech Tvoja sila 
a moc, Duchu Svätý, premáha celý 
náš svet. Amen.

Z Dobrej sejby 2016
vybrala Soňa Slahová

Žiak v tretej triede dostal úlohu 
napísať prácu na tému Ľudské telo 
. Svojmu učiteľovi odovzdal skutoč-
né „majstrovské“ dielo.

Hlava je ako guľatá lopta a dosť 
tvrdá. Mozog je vo vnútri hlavy a 
zvonka sú na nej vlasy. Vpredu je 
tvár, ktorou môžeme jesť alebo ro-
biť grimasy. Žalúdok je niečo, čo je 
niekde uprostred vo vnútri. Keď sa 
dosť najeme, tak bolí. Potom už ne-
môžeme ani špenát. Ruky sú na to, 
aby sme mohli chytať loptu alebo 
aby sme sa lepšie dostali k maslu na 
praclíky. Prsty sú prilepené k ruke. 

Môžu maľovať kolieska alebo v ryt-
me klopať na stôl. Nohy sú niečo, 
čoho musíme mať dve, pretože inak 
sa nedá chodiť. Na čo máme palce 
na nohách to neviem. To som ešte 
nikdy nevidel.

Mnohí ľudia budia dojem, že na-
priek svojim vedomostiam majú len 
také povrchné znalosti o človeku. 
Ich život sa obmedzuje na jedlo, pi-
tie a zábavu. Že majú nesmrteľnú 
dušu, o tom nechcú vedieť. Vedome 
vylučujú Boha zo svojho života.

Keď s takýmto postojom odídu 
zo života, raz s hrôzou zistia: Mýlili 
sme sa! Pretože sa tu v živote nesta-
rali ani o Boha, ani o záchranu svo-
jej duše, večne zahynú.

Lebo sami seba zavádzate (Jer 42,20)
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Vincent Blažko
. . .

Žiarivá Božia iskra
z rúk osláveného Pána

zletela na zem.
Zdvihli sa hlavy učeníkov,

aby s nadšením
zvestovali pravdu evanjelia.

„Mužovia, bratia!“
tak zneje zemou

od päťdesiateho dňa.
V dejinách sa rozhorela vatra.

Vzývame Teba,
biela holubica Ducha,

prileť k nám!
Dotkni sa krídlom

ochablých ľudských sŕdc,
aby ohníky

na našich ľahostajných hlavách
nadšením zahoreli.

Tak bude sestra, brat
pevne si v pravde stáť.

A pieseň radosti
bude znieť našou zemou.

Príď Duchu Svätý,
buď v našich srdciach plameňom.

Svätodušná prosba
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Máj

Kantor Ivan, Ing. 2.5.
Čistý Stanislav 13.5.
Bocko Ján  13.5.
Válka Tomáš  17.5.
Kráľ Ján, Ing.  21.5.
Hropko Rudolf 23.5.
Fabínyová Eva  25.5.
Sabaka Ivan  26.5.
Nemčíková Viera 26.5.
Hulej Miloš  27.5.
Ilavská Daša, Ing. 29.5.
Lenková Mária 29.5.

Jún

Cziel Ján  1.6.
Korenková Helena 2.6.
Hámorová Anna 6.6.
Paulínyová Ingeborg 6.6.
Pažitná Ľudmila 8.6.
Pavlíková Iveta 15.6.
Madáč Miroslav, Ing. 18.6.
Sochorová Katarína 24.6.
Hyben Ján  26.6.
Pabišová Mária 27.6.
Holanová Ruža 29.6.

Blahoželáme Jubilantom

Z nemeckého „Bližšie k Tebe“ 
preložila Anna Chábová

Od svojej mamy sa Damaris nau-
čila modliť sa a veriť v Boha. Matka 
sa často modlila za svoje dieťa. Otec, 
univerzitný profesor, často hovoril: 
Každý nech je blažený podľa svojho 
názoru. Buď spravodlivá a nikoho 
neodsudzuj. Ja osobne nedokážem 
veriť v Boha a som tak spokojný so 
svojím životom.

Damaris stála medzi oboma rodič-
mi a bola nerozhodná. Ako 17-ročná 
ochorela na nevyliečiteľnú chorobu. 
Matka hľadala silu v modlitbe a bo-
jovala o dušu svojej dcéry. Otec bol 
vyvedený z rovnováhy a nenašiel ni-
kde a v ničom oporu.

Raz obaja sedeli pri posteli svo-
jej chorej dcéry a Damaris sa spýta-
la: Otec, ty vieš, že môj stav je veľ-
mi vážny. Povedz mi, kto má prav-
du, ty či mama? Existuje Boh či do-
konca Spasiteľ, existuje večný život a 
znova stretnutie, alebo to všetko ne-
existuje? Otec ostal biely ako stena 
a bojoval sám so sebou. Zrazu chytil 
ruku svojej dcéry a tichým hlasom 
jej povedal: Bol som ateista, neveril 
som, ale ak môžeš, drž sa viery svo-
jej matky. Vidím, že sú okamihy, keď 
bez viery v Boha nedokážeš žiť.

Damaris oznámila neskôr, že po 
mnohých vnútorných bojoch uverila 
v Ježiša Krista ako vo svojho Spasite-
ľa. Nakoniec len dúfala, aby vo več-
nosti stretla aj svojho otca...

Viera alebo ateizmus
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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 v Poprade a Strážach

Pozývame na pravidelné stretnutia
v zborovej miestnosti

Sviatosť Krstu svätého prijali: 
Katarína Zahoranská, Miroslav Šebest, Ela Mlynáriková

Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: 
Stanislav Dorčiak (67), Emil Schütz (91)

Vypísané z matrík v mesiacoch
marec – apríl 2016

Alena Findrová

Máj sa ešte len začal a mnohí už myslia na leto. 
Najmä deti sa tešia na prázdniny, takže je tu dob-
rá správa. Aj toto leto bude zborový letný detský 
tábor od 1. do 5. augusta, a potom ešte 7. augus-
ta v kostole záverečné poďakovanie Pánu Bohu.

Prihlasovanie detí aj pomocníkov do tábora je 
do 7. júla (!!!), a to vo farskom úrade alebo osobne 
u sestry Aleny Findrovej. Plagát a prihlášky budú 
neskôr k dispozícii v kostole. Čaká na nás objavo-
vanie indícií podľa starodávnej mapy!

Pozvanie do letného tábora



MÁJ

5. Št. 18.00 – Poprad, Vstúpenie Krista Pána na nebo
8. Ne. 09.00 – Poprad, Nedeľa po Vstúpení, Slávnosť konfirmácie
12. Št. 17.30 –  Poprad, biblická hodina
15. Ne. 09.00 – Poprad, Prvá slávnosť svätodušná
  10.30 – Stráže, Prvá slávnosť svätodušná
  17.30 –  ZŠ Jarná ul., služby Božie
16. Po. 17.30 –  Poprad, Druhá slávnosť svätodušná
19. Št. 17.30 –  Poprad, biblická hodina
22. Ne. 09.00 – Poprad, Svätá Trojica, Pamiatka posvätenia chrámu (171. výr.)
  17.30 –  ZŠ Jarná ul., služby Božie
25. St. 15.00 – ZS Komenského ul., biblická hodina 
26. Št. 17.30 –  Poprad, biblická hodina
29. Ne. 09.00 – Poprad, 1. nedeľa po Svätej Trojici
  10.30 – Spišská Sobota, 1. nedeľa po Svätej Trojici
  17.30 –  ZŠ Jarná ul., služby Božie

JÚN

2. Št. 17.30 –  Poprad, biblická hodina
5. Ne. 09.00 – Poprad, 2. nedeľa po Svätej Trojici
  10.30 – Stráže, 2. nedeľa po Svätej Trojici
  17.30 –  ZŠ Jarná ul., služby Božie
9. Št.  17.30 –  Poprad, biblická hodina
12. Ne. 09.00 – Poprad, 3. nedeľa po Svätej Trojici
  10.00 – Sviatosť Večere Pánovej
  17.30 –  ZŠ Jarná ul., služby Božie
16. Št. 17.30 –  Poprad, biblická hodina
19. Ne.  09.00 – Poprad, 4. nedeľa po Svätej Trojici
  17.30 –  ZŠ Jarná ul., služby Božie
23. Št. 17.30 –  Poprad, biblická hodina
26. Ne. 09.00 – Poprad, 5. nedeľa po Svätej Trojici
  10.30 – Spišská Sobota, 5. nedeľa po Svätej Trojici
  17.30 –  ZŠ Jarná ul., služby Božie
29. St. 15.00 – ZS Komenského ul., biblická hodina
  17.30 –  Poprad, Sviatok apoštolov Petra a Pavla

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT


