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Utíšenie
Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása. Len On je
moja skala, moja spása, môj hrad; veľmi sa nesklátim (Žalm 62,2-3)
Samozrejme, že leto je pre nás čas voľna – poväčšine máme dovolenku, deti prázdniny a aj seniori chodia viac na výlety a užívajú si zaslúžené
voľno. Ten čas voľna berieme ako oddych, načerpanie nových síl, upokojenie sa, utíšenie. Naozaj je to tak? Často chceme cez dovolenku stihnúť
čo najviac, a tak zažívame paradox dnešnej uponáhľanej doby, keď vravíme: musím si zobrať ešte ďalšiu dovolenku, aby som si po tej dovolenke
nejako oddýchol.
Ako nájsť utíšenie? Mám takú skúsenosť, že aj keď odídem od zhonu dňa
do samoty, aby som našiel pokoj, tak nejako sa sám neviem upokojiť/utíšiť. Stále riešim čo som zabudol a odchádzam zo samoty ešte nepokojnejší,
ako som tam šiel. Ľudská snaha po pokoji nepomáha. Iste to poznáte aj vy.
Žalmista Dávid nám odporúča iné upokojenie, ktoré nájdeme jedine v
Bohu. Upokojenie nájdeme v našom Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. On je
ako skala, ako hrad čo stojí a nepohne sa. Pánovi Ježišovi môžeme úplne
dôverovať. Pre náš čas letného voľna, keď hľadáme upokojenie, znie jasná
výzva: Preži letné voľno s Pánom Ježišom a nájdeš aj utíšenie, aj
pravý oddych, aj upokojenie od zhonu dňa. Ako konkrétne? Zober si
Božie slovo, čítaj, rozjímaj nad ním. V tomto čísle nájdeš pomôcku na niekoľko dní ako na to. Zoberte si povzbudivú kresťanskú knihu, napr. misionárske príbehy. Niektoré knihy si môžete zakúpiť vo farskom úrade, iné
nájdete vo farskej knižnici – požičajte si knihu z tejto dobrej knižnice! Môžete si pozrieť alebo vypočuť vysvetlenie Božieho slova na internete (napr.
webstránka chcemviac.com). Je čas voľna, v ničom sa nemusíme ponáhľať.
Modlime sa. Vychutnajme si čas pokoja v Božej prítomnosti!
Prajem všetkým požehnané leto v Božom utíšení, lebo Pán Ježiš je naša
Spása, Hrad i Skala.
Michal Findra, farár pre mládež

Letné čítanie a rozjímanie nad Božím slovom
Michal Findra
Počas oddychu a voľna túžime po
utíšení a upokojení. Pán Boh nám
ponúka viac ako len ľudské snaženie, chce nás osloviť cez svoje Božie
slovo, ktoré nám zanechal v Biblii.
Počas chvíľ voľna skúsme prečítať
kúsok Božieho posolstva a pri rozjímaní nájsť zmysel Božích právd pre
osobný život viery.
Môžeme to urobiť aj takto. Nižšie sú vybraté biblické texty. Môžeme si z nich vybrať na každý deň jeden. Vždy text prečítame tri razy a
zakaždým z iného pohľadu.
Pri prvom čítaní sa sústredíme na
pozorovanie. Ako keď pozorujeme prírodu okolo seba. Pozorujeme
skladbu vety (kto, komu, čo, kedy,
...); tiež je dôležitá gramatika (v akom
rode, čase, aká je skladba vety, ...).
Snažme sa vypozorovať čo najviac –
je to veľmi zaujímavé, každý detail.
Druhé čítanie je s pohľadom vy-

svetľovania. Prečo asi bol text
takto napísaný, čo to znamenalo pre
ľudí tej doby, čo mal text dosiahnuť?
Musíme byť opatrní na špekulácie,
ale mnohé veci chápeme, ak poznáme aj iné časti Biblie. Nebojme sa!
Posledné čítanie je spojené s použitím. Pokúsme sa nájsť odpovede
pre dnešnú dobu. Čo konkrétne odo
mňa Pán Ježiš očakáva, aký má text
význam pre cirkev, pre spoločnosť, ...?
Dobré je, keď vieme byť konkrétni.
Prajem veľa radosti pri čítaní
a rozjímaní pod vedením Ducha
Svätého. Nezabudnite si vziať svoju obľúbenú Bibliu či Novú Zmluvu,
a tiež zápisník a pero. :)
Navrhované texty: 1Jn 1-4; 1Kor
15,19-22; Sk 2,36-39; Rim 1,16-17; Mt
6,31-34; Žid 11,1-3; 1Kor 1,22-25; Lk
14,25-27; Mt 6,9 a 14; Lk 11,49-53; Žid
12,4-8; Ef 2,8-10; 1Jn 5,11-13; Mk 9,3337; Jn 16,7-11; Kol 1,14-17; Sk 14,19-21;
Tit 2,11-15; Jn 6,32-36; 2Kor 12,6-10.

Zomrel brat farár Vincent Blažko
Soňa Slahová, MoS ECAV
Hlboko nás 12. mája zasiahla smutná správa o skone brata farára Vincka
Blažka… potešujeme sa však, že mu –
podľa Ž 27:4 ako mal na smútočnom
oznámení – Pán, ktorému verne slúžil,
splnil túžbu vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa v Jeho chráme. Do našich modlitieb vkladáme vďaku Pánu
2

Bohu za zosnulého i prosby o ochranu a požehnanie pozostalých.
Brat farár Vincko Blažko sa dožil
požehnaného veku 85 rokov. Telo
mu už veľmi slabo slúžilo a odchod
k nášmu Stvoriteľovi a Vykupiteľovi bol pre neho vykúpením. Ďakujeme za veľké Božie požehnanie, ktoré sme cez brata Vincka prijali ako
cirkevné spoločenstvo či ako jeho
priatelia. Človek odchádza do svojho
večného domova… prach sa navráti
do zeme, ako bol prv, ale duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal (Kaz 12,5-7).
Z mnohých modlitieb brata farára Blažka som vybrala Modlitbu,
keď ubúda síl, napísanú v roku 1995.
Drahý Spasiteľ, s veriacim a pokojným srdcom sa k Tebe utiekam. Ty Jediný zostávaš mojím útočiskom, keď
sa duch vo mne zviera a trasie úzkosťou, keď ma opúšťajú sily a nastáva
čas, v ktorom nemá človek zaľúbenie.

Pane Ježiši, Ty si bol mojou silou, mojím vodcom a radcom v dňoch radosti, ale i vtedy, keď doľahli na mňa starosti a skúšky. Ďakujem Ti za všetky
krásne chvíle života, ale i za bolesť a
každú slzu, ktorá ma priviedla bližšie
k Tebe. Zhliadni prosím na mňa a neopúšťaj ma ani v chorobe, ani v starobe. Daj mi poznať, že Ty si so mnou
a dopraj mi sily na konci cesty, aby i
slabnúce oči videli Tvoje šľapaje, aby
i vädnúce ruky vedeli sa zdvihnúť k
Tebe, aby i tuhnúce pery vedeli prosiť
o pomoc a zmilovanie. Aby som víťazne došiel do cieľa. Pane zostaň so
mnou, lebo sa zvečerieva a môj deň
sa nachýlil. Amen.
Je taká chvíľa, keď sa končí život a
začína spomienka. V smutnej chvíli
skonu vzácneho a milého brata farára Vincenta Blažka vyjadrujeme
úprimnú sústrasť manželke Erike a
dcére Ivetke s rodinou.

Udalosti v cirkevnom zbore
Vstúpenie Krista Pána na nebo
sme si pripomenuli na večerných
službách Božích vo štvrtok 5. mája
a tým sa začal mesiac bohatý na cirkevné slávnosti.
Nedeľa po vstúpení 8. mája už
tradične patrí Slávnosti konfirmácie.
Tohtoročných konfirmandov bolo trinásť. Zo slávnostného príhovoru brata
farára Michala Findru mohli pochopiť, že Pán Ježiš si povoláva svojich služobníkov a dáva im vieru, lásku, čisté
svedomie a pobožnosť. Medzi povola-

ných patria aj oni, a preto na každom
z nich záleží, či sa nechá pozvať a stane sa verným služobníkom Pána Ježiša Krista. V programe slávnosti jednotlivo ďakovali cirkevnému zboru a
celej ECAV, rodičom a svojim najbližším či mali príležitosť prihovoriť sa
iným spôsobom. Z našich milých konfirmandov sa netešili len ich najbližší,
ale aj celý cirkevný zbor.
V Prvý sviatok svätodušný si brat
farár Findra zvolil biblický text Sk 2,113. Vďaka pôsobeniu Ducha Sväté3

ho, prostredníctvom kázania apoštola Petra, vznikla v Jeruzaleme cirkev,
keď v Pána Ježiša Krista uverilo tritisíc ľudí. Zotrvávali v apoštolskom
učení, spoločenstve, lámaní chleba a
na modlitbách. Aj my ďakujme za to,
že patríme do spoločenstva cirkvi! V
túto nedeľu sme si pripomenuli aj koniec Druhej sv. vojny, keď nám mladý konfirmand Ján Findra prečítal
príbeh od D. Bonhoeffera. Pre bombardovanie boli ľudia zhromaždení
v pivniciach a tam sa k Bohu modlili a spievali piesne. Vtedy, v hrozných
podmienkach, z krytov zneli nábožné
piesne a dnes, keď máme slobodu – i
náboženskú – sú poloprázdne kostoly. My však máme plniť Ježišov misijný
príkaz a prichádzať k ľuďom s evanjeliom, radostnou správou o spasení.
V Druhý sviatok svätodušný
brat farár Bednár pripomenul dary
Ducha Svätého (Gal 5,22-26). Krstom
sme boli zaštepení do kmeňa – Pána
Ježiša Krista. Staré telo má svoje požiadavky, a tak nastáva zápas medzi
telom a duchom. Luther nás vyzýva topiť starého Adama každé ráno.
Všetky duchovné dary – láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť,
dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť – sú dielo Ducha Svätého.
Z vlastných síl takí nedokážeme byť,
apoštol Pavol nás však podporuje.
Kľúč je v našom srdci a záleží na nás
či sa poddáme Duchu Svätému, ktorý
je nekonečne trpezlivý.
Sviatok Svätej Trojice je v našom
cirkevnom zbore dvojnásobne sláv4

nostný – tohto roku sme si pripomenuli 181. výročie posvätenia chrámu.
Kázňové texty (Ž 78,1-7 a 2Tim 2,1314) vyzývali hovoriť o Božích skutkoch svojim deťom. Pavol berie mladého Timotea ako svojho syna a na
konci svojho života ho listom upriamuje na zdravú vieru, zdravé slová
a učenie. Božie slovo hovorí o mnohých príkladoch zlyhania veriacich
mužov. Iba Pán Ježiš Kristus naplnil
Otcovo poslanie úplne.
Pavol zveril evanjelium ako poklad, ktorý nám pomáha zachovávať
Duch Svätý. V žalme čítame príkaz
hlásať Božie skutky svojim synom a
oni zasa svojim, aby sme len v Bohu
skladali svoju nádej, nezabúdali na
Boha a ctili Jeho prikázania.
Naši predkovia zasvätili svoj
chrám Bohu. Stavba prebiehala za
ťažkých okolností (cholera, neúrody
a drahota). Napriek tomu, že ľudia
žili v chudobe a strachu, ich nadšenie nepohaslo. Na sviatok Svätej Trojice 14. júna 1835, po mnohých finančných a iných obetiach, posvätili svoj
chrám. S veľkou vďakou myslíme na
tých, ktorí nám tento vzácny dar zverili a s láskou sa oň staráme. Dôležité
však je starať sa nielen o budovy, ale,
a to najmä, o to, aby Boh prebýval v
našich srdciach. Nech nás každá návšteva chrámu urobí lepších.
Otvorenie kostola Svätej Trojice pre verejnosť počas dovolenkového obdobia sa už stalo tradíciou.
Tento rok sme začali v piatok 17. júna
a tri razy do týždňa – v pondelok,

stredu a piatok od 15:00 h do 17:00 h
– bude kostol k dispozícii pre verejnosť do 14. septembra.
V Štvrtú nedeľu po Svätej Trojici bol pre náš zbor radostným dňom
ďakovných Služieb Božích pri príležitosti ukončenia školského roka. Brat
farár Findra sa prihovoril, hlavne deťom, na oddiel z Biblie 1.Moj 50,15-21
(Jozef a bratia po smrti otca Jákoba) o
Božej záchrane a milosrdenstve. Pán
Boh poslal Jozefa do Egypta, aby zachránil celú rodinu. Aj keď sa stal kvôli bratom otrokom a väzňom, nehneval sa na nich, lebo videl v tom zachraňujúcu Božiu ruku. Oveľa väčšia záchrana však je, keď Nebeský Otec poslal Pána Ježiša, aby zachránil hriešnika. Počas Služieb Božích sme spievali
radostné mládežnícke a detské piesne.
Jednou nám poslúžili aj deti, ktoré dostali od Modlitebného spoločenstva a
vedúcich besiedky darčeky.
V Piatu nedeľu po Svätej Trojici
si pozorní poslucháči mohli veľa odniesť pre svoj život. Na dopoludňajších
službách Božích sme sa mohli poučiť o

podmienkach vstupu do Božieho kráľovstva. Pán Ježiš v kázni na hore hovorí, že naša spravodlivosť musí prevýšiť spravodlivosť farizejov a zákonníkov. Nemôžeme povedať, že nehrešíme proti piatemu Božiemu prikázaniu len preto, že sme nikoho nezabili.
Každý, kto sa hnevá na brata, porušuje toto prikázanie a vyrovnať sa rýchlo
so svojím protivníkom prikazuje Pán
Ježiš. Všetci máme prijať Kristovu odpúšťajúcu lásku a podľa nej žiť, lebo
to je podmienka vstupu do Božieho
kráľovstva. Podvečer, na službách Božích v škole na Jarnej ulici, sa prítomní účastníci mohli poučiť o nasledovaní a učeníctve ako o tom hovorí slovo
Božie (J 1,35-42) o prvých učeníkoch.
Na tomto poslednom stretnutí pred
prázdninami sme boli vyzvaní horlivo nasledovať Pána Ježiša a k tomu
tiež získavať aj našich blízkych v rodinách a ďalších známych. V modlitbe
sme ďakovali za chvíle pri Božom slove od februára do konca júna. Prosme
za možnosť stretávania sa opäť od
septembra!

ProChrist 2016
Zuzana Hybenová
Už v minulom čísle Zborového listu sme informovali o misijnom podujatí ProChrist 2016 s heslom Láska
bez konca, ktoré sa konalo 10. až 14.
apríla v zborovej miestnosti. Hlavné
témy boli zamerané na existenciálne životné situácie v ľudskom živote.

Program však bol koncipovaný
širšie. Každý večer vystúpili kresťanské hudobné skupiny a na záver
zaznela hymna ProChristu 2016. Jej
autorka i interpretka v jednej osobe
je sestra Anna Belanji, farárka z Liptovského Hrádku, ktorá v nej vyspievala chválospev trojjedinému Bohu.
Zároveň je to aj vyznanie človeka,
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túžiaceho po Božej blízkosti a rovnako aj pozvanie pre človeka túžiaceho byť blízko Boha a prežiť, zakúsiť Jeho lásku bez konca. Ku spevu
sme sa pridal aj my v Poprade.
Každý večer boli pozvaní aj hostia, ktorí vyznávali ako prijali Boha
do svojho života. Mohli sme počuť
svedectvo Violy Fronkovej, bývalej riaditeľky Slovenského evanjelizačného strediska, o tom, ako prijala Pána Ježiša počas štúdií v Oxforde. Typickým oblečením etiópskeho
kresťana, ktoré si obliekla, pripomenula spoločnú komunistickú minulosť Slovenska a Etiópie.
Počas druhého večera sa predstavil brat Bevan Stein, misionár z USA,
v súčasnosti žijúci v našej vlasti v CZ
ECAV Háj. Založil občianske združenie Otcovo srdce a spolu s manželkou
si adoptovali päť rómskych detí. Popri
netradičnej misii medzi motorkármi,
sa venuje aj chovu koní a hipoterapii.
V tretí večer sa o svoj životný príbeh podelil brat Stanislav Gurka, riaditeľ strediska Evanjelickej diakonie
Dom na pol ceste vo Veľkom Slavkove. Spolu so svojou rodinou slúži
odchovancom z detských domovov,
ktorým nemá kto pomôcť.
Ďalší večer otvoril ťažkú a bolestnú kapitolu svojho života brat Mikuláš Lipták z Kežmarku. Ani po
strate dvoch synov neprestali, spolu
s manželkou, Bohu dôverovať a spoliehať sa na Neho.
Podobnú skúsenosť má aj brat Dušan Valko z Dolného Kubína, ktoré6

mu pri nehode vlak amputoval obe
nohy. Vyznal, že Boh nie je automat na dobré veci, že prídu aj ťažké
chvíle, smútok a zranenia, ale on má
vždy istotu, že je v Božích rukách a
že Boh je nad všetkým.
Životný príbeh brata Štefana Kissa,
nevidiaceho farára ECAV a tajomníka
pre vnútornú misiu pri generálnom
biskupskom úrade ECAV, svedčil o
tom, že láska dokáže prekonať všetky prekážky. Štefan v detstve prišiel
o zrak, ale aj napriek tomu vždy cítil
Božie požehnanie, veď sa mu splnili
jeho životné sny – stal sa organistom,
vyštudoval evanjelickú teológiu, oženil sa a má dve deti.
Marián Kaňuch, farár v Žiline a senior Turčianskeho seniorátu ECAV,
tohtoročný ProChrist uzavrel témou
o stretnutí Ježiša so ženou Samaritánkou. Vyzval všetkých poslucháčov, aby sme premýšľali čo je pre nás
studňa, pri ktorej môžeme stretnúť
Ježiša. Len chvíľa s Ježišom stačí na
to, aby sa naša perspektíva otočila.
Stačí pozvať Krista do každodennosti
svojho života. Ak Krista mám a nič iné
nemám, mám všetko! No, ak všetko
mám, ale nemám Krista, nič nemám!
S istotou môžeme povedať, že takými studňami – miestami prvého kontaktu s Pánom Ježišom Kristom – bolo
aj päť večerov tohtoročného ProChristu, ktoré posilnili našu vieru!

XI. valné zhromaždenie SEŽ
Zuzana Hybenová
V CZ ECAV Kremnica sa 30. apríla uskutočnilo XI. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických
žien (SEŽ). Býva každé dva roky,
hodnotili sa teda domáce i zahraničné aktivity SEŽ za dvojročné obdobie, a boli zvolené aj nové seniorátne koordinátorky SEŽ. Zhromaždenie pozdravili pozvané hostky z
Poľska, Maďarska, Nemecka a Česka, ktoré oceňovali dobrú spoluprácu s naším SEŽ.
Predsedníčka, sestra farárka Daniela Horínková, okrem iných aktivít, informovala aj o mimoriadnom
zapojení SEŽ do osláv 500. výročia reformácie cirkvi v r. 2017. Pekný a hodnotný pre túto príležitosť je medzinárodný projekt Reformácia a ženy. V
jeho rámci slovenské evanjeličky vyšívajú 15 gobelínov – obrazov z histórie evanjelickej cirkvi – a niektoré z
nich sme mali možnosť vidieť.
Odpoludňajšou časťou programu
boli služby Božie. Kázala Brazílčan-

ka Eldine Gleci Neuenfeldt, vedúca
sekcie žien Svetového luteránskeho
zväzu so sídlom v Ženeve. Kázňový
text Sk 16,31 – Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. – bol aj
heslom celého valného zhromaždenia. Kazateľka poukázala na to, že
ženy majú veľkú možnosť, ale i úlohu, starať sa o svoju rodinu po duchovnej stránke, lebo v rodine je to
najlepšie prostredie pre rast viery.
Otázka žalárnika čo robiť aby som
bol spasený? je aj naša otázka a pre
všetkých platí aj odpoveď: veriť v
Pána Ježiša!
Úvod novozvolených koordinátoriek vykonal biskup ZD ECAV Milan
Krivda a spolu so štyrmi liturgičkami prislúžil sviatosť Večere Pánovej
všetkým zúčastneným. Počas prisluhovania vystúpil spevokol Bratislavského seniorátu.
Celý deň v Kremnici sme boli zahrnutí obetavou starostlivosťou a
pohostinnosťou domácich – nech
im to Pán Boh odplatí.

Služby Božie na záver XI. valného zhromaždenia SEŽ
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Misia na Níle
Zuzana Valeková
Sestry zo Spoločenstva evanjelických žien v našom cirkevnom zbore
usilovne pracujú pre Misiu na Níle a
v súčasnosti pripravujú ďalší balík s
krásnymi a užitočnými výrobkami
pre deti v Afrike. Zabalili doň 5 prikrývok, 10 pulóvrikov a 10 vestičiek.
O veľkej obetavosti, usilovnosti

a láske sestier svedčí to, že v tomto roku expedujú už tretí takýto balík. Všetky balíky sú cez Švajčiarsku
misiu viery v Starej Turej posielané
do centrály Misie na Níle vo švajčiarskom Guetli a odtiaľ v kontajneroch loďou do Afriky.
Pán nech požehná zhotoviteľky i
prijímateľov týchto výrobkov.

Sestry chystajú ručné práce na expedovanie pre Misiu na Níle

Ajhľa, otvoril som ti dvere,
ktoré nikto nemôže zatvoriť (Zj 3,8)
Z listu Ley Pfenninger
z pobytu vo Walge, Etiópia
Do Walgy som prišla spolu s tromi učiteľkami pre materskú školu,
kde nás milo prijali. Pridelili nám
samostatný tukul (okrúhly dom,
do ktorého svetlo prichádza len cez
otvorené dvere), v ktorom boli dva
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stoly, stoličky a dokonca aj tabuľa,
teda školská trieda. Tie tri mladé domorodkyne, budúce učiteľky,
som musela s pomocou prekladateľky pripraviť na ich budúcu prácu s deťmi. Doobeda bolo teoretické vyučovanie a podanie príbehov
z Biblie pre detských poslucháčov
bola hlavná téma.

Počas týchto vyučovacích dní
som si uvedomila, aké prednosti
máme my v Európe. Čo všetko sa
už od narodenia v rodine, škôlke či
škole naučíme, aby sme neskôr ľahšie získali vzdelanie. Nič podobné
moje študentky nikdy nezažili. V
tomto vzdelávacom kurze vynaložili veľké úsilie a celé to dobre zvládli.
Na ukončenie kurzu pripravili študentky s prekladateľkou posedenie
pri káve. Najprv upražili čerstvé kávové zrná, z ktorých potom uvarili
kávu. Podávali ju v malých šálkach

veľmi horúcu a sladkú. Nízky stolík
ozdobili listami a kvetmi, zaspievali nábožnú pieseň.
Najviac ma potešila výpoveď jednej študentky na otázku, čo jej kurz
dal: Teraz poznám kľúč ako mám deťom podať príbehy z Biblie. Najprv si
musím Bibliu sama prečítať a prečítané pochopiť. Materská škola sa má
otvoriť 5. júna 2016. Prosím, modlite sa, aby ich úsilie bolo požehnané.
Na ďalší deň som odcestovala do
Addis Abeby. Posielam vám srdečné pozdravy.

Zborový výlet do Sliezska
Zuzana Hybenová
V dňoch 28. a 29. mája sme sa vybrali za poznávaním duchovného
života v zahraničnom cirkevnom
zbore v susednej Sliezskej cirkvi
evanjelickej a. v. Cestou sme sa tešili
na nové poznatky a bolo ich skutočne mnoho.
Prvá naša zastávka bola v CZ Komorní Lhotka, kde nás vo farskej
záhrade očakávali farárski manželia Boleslav a Renáta Firlovci. Milé
bolo, že nás celý čas obaja sprevádzali v slovenskom jazyku, hoci Slovenka je iba pani farárka, pochádzajúca z Bánoviec nad Bebravou.
Prezreli sme si tamojší tolerančný
chrám z roku 1782, ktorý je vlastne
zmenšená kópia evanjelického chrámu v poľskom Tešíne (kostol v poľ-

skom Tešíne bol vo svojej dobe jediný evanjelický kostol pre celé Tešínsko a Sliezsko, a neskoršie tiež jediný nekatolícky kostol v Čechách).
Na oltári je obraz Poslednej večere
a po jeho obvode sú postavy evanjelistov – Matúša, Marka, Lukáša a
Jána. Tento cirkevný zbor má, spolu
s okolitými filiálkami, 1 200 členov.
Po zbúraní starej fary postavili
novú a tiež zborový dom s veľkou
zborovou miestnosťou, kde sa konajú služby Božie v zimnom období. Na poschodí sú miestnosti pre
detskú besiedku a mládež. Navštívili sme aj zariadenia Sliezskej diakonie, ktoré sú v tejto obci až tri: Betánia pre seniorov (8 miest), Betezda
pre zdravotne postihnutých od 18
do 50 rokov (20 miest) a Sarepta domov pre seniorov (80 miest).
9

Zdatnejší účastníci z našich radov
sa zúčastnili výstupu na pomerne
vysoký kopec Godula nad Komornou Lhotkou, kde sa v lesnom kostole, v rokoch protireformácie, konali tajné služby Božie. Tam prečítali 145. žalm s chválou Božej veľkosti a dobrotivosti a pomodlili sa.
Bolo to veľmi dojemné. Unavení, ale
šťastní, po návrate prijali milé občerstvenie v drevenej arche vo farskej záhrade. S poďakovaním za
preukázanú veľkú lásku a pohostinnosť sme sa vybrali do Smilovíc,
do ubytovacieho zariadenia kresťanského spoločenstva Karmel.
Po dobrom obede sme odišli do
cirkevného zboru Tranovice, kde nás
už očakával brat farár Tomáš Tyrlík a
potom, v Múzeu Juraja Tranovského,
nás oboznámil so životom a dielom
tohto aj nám vzácneho kňaza. Tranovický cirkevný zbor, aj s okolitými filiálkami, má 650 členov. Všetky vekové kategórie sú veľmi aktívne. Na nedeľnú besiedku prichádza
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do 107 detí, dorast má 35 členov (14
až 17-ročných), mládež 25 a manželské páry 80 členov, nezabúdajú ani
na strednú generáciu či dôchodcov –
činnosť je živá a požehnaná.
Po večeri sme mali večerný
program. Zaspievali sme duchovné
piesne a prečítali text Božieho slova z Listu apoštola Pavla Filemonovi. Brat farár nám vyložil čo si my
máme z toho listu odniesť a v čom
sa poučiť. Bol to príjemný večer.
V nedeľu sme sa zúčastnili na
službách Božích v CZ Albrechtice.
Pred kostolom nás všetkých milo
privítala členka CZ. Domáci brat farár začal slovami Ježiša Krista učeníkom: Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. (L 10,16) Brat farár Michal Findra odovzdal pozdrav od nášho CZ.
V priebehu bohoslužieb zaznel spev
domáceho mládežníckeho spevokolu a dve chvály hudobnej skupiny.
Kázeň Slova Božieho bola na text
1J 4,16-21 o Božej láske a o tom, že

kto miluje Boha, má milovať aj brata. V zborovej miestnosti sme mali
pripravené milé pohostenie a dostali sme bližšie informácie o všestrannej činnosti CZ.
Potom sme už cestovali do poľského Tešína, aby sme navštívili vyššie
spomenutý evanjelický chrám, najväčší v strednej Európe. Bol stavaný
ako predtolerančný kostol milosti
pre celú oblasť Sliezska pre 7 až 8 tisíc evanjelikov. Musel byť postavený
bez veže na okraji mesta, ale neskôr
bola dostavaná aj veža. Dnes je už v
Tešínskom zbore osem kostolov, takže návštevnosť je teraz 300 – 400
ľudí. Služby Božie sa tu v nedeľu ko-

najú dvakrát. V tomto prekrásnom a
obrovskom chráme sme srdečne zaspievali našu hymnu Hrad prepevný
je Pán Boh náš. S vďakou a údivom
sme spomínali na predkov, ktorí takýto monumentálny kostol postavili. Na prvom chóre zo štyroch sme si
prezreli aj múzeum.
Po nasýtení dobrým českým jedlom sme sa vydali na cestu domov.
Z horlivosti a silnej viery sliezskych
evanjelikov sa máme čo učiť. V
modlitbách ďakujeme za nám preukázanú lásku a pohostinnosť po celý
čas pobytu. Nech Pán Boh žehná aj
ich ďalšiu prácu!

Juraj Tranovský a Tranovice
Zuzana Hybenová
Pri návšteve Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. sme nemohli obísť Tranovice, ktoré sú kolískou rodu Tranovských. Juraj sa narodil v Tešíne.
Tu sa stretol aj s duchovnou piesňou, ktorej zasvätil celý život. V jednej svojej práci napísal, že prastarý otec, v 103 rokoch svojho života,
na smrteľnej posteli spieval pieseň a
sám sa sprevádzal na lýre.
Juraj Tranovský, napriek značnému prežitému utrpeniu, vytrval verný Bohu a Písmu svätému až
do konca. Svojou tvorbou (veršami
i prózou) túžil oddane slúžiť Bohu.
V piesňach vykreslil ľudskú skaze-

nosť, ale i veľkú Božiu milosť, ktorá
je každému človeku prístupná prostredníctvom viery v zásluhy Ježiša Krista. Oprávnene bol nazývaný
slovanským Lutherom.
Jeho posledným a najväčším dielom je kancionál/spevník Cithara
Sanctorum, ktorý vyšiel v Levoči v
roku 1636. Obsahoval 412 piesní, z
ktorých viac ako 150 preložil alebo
zložil sám Juraj Tranovský. Pri zostavovaní spevníka vychádzal bez
výnimky z Písma svätého a jeho
výkladu podľa Augsburského vyznania. Z toho dôvodu bola Cithara
Sanctorum nielen dielo umeleckých
kvalít, ale plnila rolu biblického dejepisu a luterského katechizmu. Na
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Slovensku sme Tranoscius používali až do vydania nového slovenského
Evanjelického spevníka v roku 1992.
Juraj Tranovský pôsobil od r. 1632
v Liptovskom Mikuláši, kde v r. 1637
zomrel vo veku 45 rokov. Podľa tradície bol pochovaný v hrobke pod
oltárom v kostole sv. Mikuláša, dnes
rímsko-katolícky kostol. Na pomníku Juraja Tranovského pred evanjelickým kostolom V Liptovskom Mikuláši je nápis: Rodom Sleziak, výchovou Čech, účinkovaním Slovák.
Zaujímavé je aj vysvetlenie erbu
Juraja Tranovského, ktorý každoročne zdobí obálku Tranovského
evanjelického kalendára. Dolu na
ľavej strane je postava Lazára, vpravo postava Jóba. Uprostred dolu je
kruh a v ňom kľačí muž pred krížom s ukrižovaným Kristom. Tento
muž je sám Tranovský, pretože okolo kruhu je stuha s menom Georgius
Tranoscius. Nad kruhom uprostred
erbu je kalich, z ktorého vyrasta-

jú dve ľalie. Nad nimi je koruna a
na nej dvaja anjeli držia nápis: Calix Domini Solutaris (kalich Pána
spásy). Pri kalichu je uvedený rok
1628. Celkom hore sú tri symboly:
uprostred v trojuholníkovom svetle je holubica, symbolizujúca Ducha Svätého, vedľa nej žiara svetla
s nápisom JHVH (Božie meno) a na
druhej strane je Baránok (Ježiš Kristus) s vlajkou víťazstva.
V Tranoviciach si Juraja Tranovského veľmi vážia. V r. 1956 bola
pred kostolom odhalená jeho socha
pri príležitosti 320. výročia vydania
Cithary. Vytvorili tiež pamätník a
stálu expozíciu o živote, diele a odkaze Juraja Tranovského, ako odkaz
toho, že chcú pokračovať v započatom diele a naďalej rozvíjať veľké
kultúrne, náboženské a duchovné
dedičstvo osoby a diela Juraja Tranovského, ktorého rod pochádza z
Tranovíc.

Zborový deň 2016
Zuzana Hybenová
V sobotu 18. júna sme sa stretli v
našej zborovej miestnosti na tohtoročnom zborovom dni. Začínali sme
Božím slovom z Listu apoštola Pavla
Rímskym 11,1-2, spevom piesne 237 z
ES a, samozrejme, modlitbou za požehnanie celého dňa.
Bol to dobrý úvod do témy prednášky, ktorú mal brat senior Tatran12

ského seniorátu a kežmarský farár
Roman Porubän. Započúvali sme sa
do témy o osudoch Židov v rokoch
tzv. Slovenského štátu a o ich utrpení, známom pod pojmom holokaust
. Ešte aj dnes, v demokratickej spoločnosti na Slovensku, sa zahmlievajú informácie o holokauste a nepodáva sa jasná pravda a informácie, keď Ústav pamäti národa doposiaľ nesprístupnil arizačné spisy!

Práve Slovenský štát vypracoval
Židovský kódex (autor JUDr. Ferdinand Ďurčanský) o deportácii Židov
do koncentračných táborov. Počuli sme aj o postoji vtedajšieho vedenia evanjelickej cirkvi, ktoré sa nie
celkom jasne a odvážne vyslovovalo
proti neľudskostiam, ale aj o zlyhaní
celého kresťanstva v tejto veci, až na
niektoré svetlé výnimky.
V tom zlom čase sa naša cirkev
stretávala s častými žiadosťami Židov o kresťanský krst a prednášajúci vysvetlil aj s tým súvisiaci teologický problém a riešenie navrhnuté
žilinským farárom a neskôr biskupom ECAV Fedorom Ruppeldtom.
Na Spiši vznikla Nemecká evanjelická cirkev – tunajší obyvatelia nemeckej národnosti sa postavili na
Hitlerovu stranu, lebo aj v Nemecku bola evanjelická cirkev na strane Hitlera. Len tamojšia tzv. Vyznavačská cirkev a Dietrich Bonhoeffer
(aktívne sa zapojil i do atentátu na
Hitlera) boli proti vojne i Hitlerovi.
V Modre a Liptovskom Mikuláši boli evanjelické sirotince, kde
boli zachraňované aj židovské deti.
Mimoriadna situácia bola v Modre, kde v jednej časti budovy sirotinca malo sídlo nemecké gestapo a
v druhej časti boli židovské siroty.
Farárovi Gabrišovi sa nemecký veliteľ pri odchode priznal, že aj on je
evanjelik a že vie, že išlo aj o židovské siroty. Vďaka Bohu za takéto
úžasné gesto, že aj takto mohli byť

zachránené židovské deti.
Na záver prednášateľ pripomenul
podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, kde máme jasnú Ježišovu
odpoveď kto je náš blížny a ako sa
máme k blížnym správať. Zamyslime sa, ako by sme sa my správali v
takých zložitých a vypätých okolnostiach a či by sme premohli svoju
ľahostajnosť.
Po hodnotnej prednáške pokračoval program dňa vo farskej záhrade. Tam sme si pochutnávali na kulinárskych špecialitách, o ktoré sa
postarali sestry a bratia, čo sa podujali na túto úlohu. Nech im Pán Boh
odplatí námahu vynaloženú na prospech celého spoločenstva. A podobne patrí vďaka aj sestrám, ktoré
napiekli chutné maškrty a zabezpečovali servis všetkým zúčastneným.
Deti a mladší účastníci mali aj športové aktivity a dospelí pookriali v
príjemných rozhovoroch.
Aj tohtoročný zborový deň sa vydaril a vďaka patrí predovšetkým
Pánu Bohu, že nám daroval príjemné počasie a možnosť prežiť pekné chvíle ako spoločenstvo sestier a
bratov... a preto sa už dnes tešíme,
že sa takto stretneme aj o rok!
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Stretnutie spevokolov Tatranského seniorátu ECAV
Zuzana Hybenová
Je dobré spevom oslavovať nášho Boha, lebo chválospev je milý,
ľúbezný (Ž 147,1). Tieto slová žalmu spevom naplnili spevokoly Tatranského seniorátu v nedeľu 19.
júna v Levočskom chráme Božom.
Stretnutie bolo venované 380. výročiu vydania Cithary Sanctorum v
Brewerovej tlačiarni v Levoči.
Na úvod zaznela organová hra,
privítanie účastníkov domácim zborovým farárom Jánom Matisom a
modlitba seniorátneho koordinátora MoS Mikuláša Liptáka. Spoločne sme zaspievali pieseň z Tranovského kancionála Ježiši, jak jest
přesladká, jak radostná Tvá památka, a to 13 z 26-tich veršov. Potom
už zneli radostné spevy piatich spevokolov z Popradu, Popradu-Veľkej,
Batizoviec, Kežmarku a Šváboviec.
Medzi jednotlivými výstupmi sa so
spomienkou na Juraja Tranovského, a najmä na jeho Citharu Sanctorum, prihovoril hosť – emeritný biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej Stanislav Pietak. Životný osud Juraja
Tranovského bol naozaj neľahký:
zažil epidémiu moru, štyri deti otca
predišli do večnosti, bol vyhnaný z
Moravy do poľského Bielska, odtiaľ
na Oravský hrad a nakoniec sa stal
evanjelickým farárom v Liptovskom
Mikuláši, kde skončil aj svoj krátky,
ale požehnaný, 45-ročný život.
Cithara Sanctorum mala pre
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evanjelikov veľký dejinný význam.
Evanjelickej cirkvi určila vývoj, po
stáročia šírila duchovné hodnoty,
viedla k viere a kresťanskému životu. V najhorších časoch utrpenia
a poníženia zachovávala dedičstvo
otcov, a tak sa zrástla so životom
slovenského ľudu ako žiadna iná
kniha. Piesne z nej si spievali evanjelici ráno i večer, v chráme i doma,
pri krstoch, na svadbách i pohreboch. Cithara sa stávala aj rodinnou
kronikou, do ktorej zapisovali všetky dôležité dátumy a drobné histórie svojho pokolenia. Tranovského kancionál sa tak stal neoceniteľným pokladom evanjelickej cirkvi.
Brat biskup Pietak vo svojich vstupoch vysvetlil, čo Tranovský vo svojich piesňach vyjadroval. Boli to
piesne vyjadrujúce jeho osobnú vieru, napr. Velebí Pána duše má, Kristus Pán jest můj život, Probuďmež
se, křesťané. Bol veľký vzor modlitebníka, čo vyspieval aj vo svojich piesňach: Spasiteli náš, prosíme
Tebe, vyslyš nás, Zůstaňte ve mně a
já ve vás. Veril jedine v Ježiša Krista
a Jeho slovo, nabádal za všetko ďakovať: Ze všeho díky čiňte, Vímť já,
že můj Vykupitel žije, Věříme srděčne v jediného Boha a ďalšie.
PhDr. Astrid Kostolníková oboznámila s históriou Brewerovej tlačiarne v Levoči, kde bola v roku 1636
vytlačená prvá Cithara Sanctorum.
Vyvrcholením nedeľného popoludnia v Levočskom chráme bol spo-

ločný spev piesne Ač mne Pán Bůh
ráčí trestati v podaní piatich spevokolov Tatranského seniorátu. Spoločný spev dirigoval senior Roman
Porubän.
Po záverečnom slove seniora zaznela ešte organová improvizácia na
pieseň Ač mne Pán Bůh ráčí trestati. Nakoniec nám domáci brat farár

ponúkol občerstvenie, ktoré s láskou
pripravili sestry z levočského zboru.
Môžeme len ďakovať Pánu Bohu
za požehnané chvíle, strávené v levočskom chráme, všetkým účinkujúcim a sestrám čo pripravili občerstvenie. Juraj Tranovský a jeho
Cithara Sanctorum si zaslúžia našu
pozornosť a vďaku.

Kostol pre verejnosť
Soňa Slahová, Zuzana Valeková
Všetko sa opakuje v ročných cykloch, a tak máme opäť leto a dovolenkové obdobie. A to je čas, keď náš
Kostol Svätej Trojice otvárame pre
verejnosť. Túto aktivitu zabezpečuje Modlitebné spoločenstvo, ale nezvládli by sme to sami, preto vítame pomoc sestier aj bratov (!), ktorí sú ochotní obetovať svoj voľný čas
Pánu Bohu formou dvojhodinových
služieb trikrát do týždňa a tak pomáhame dobrej veci. Ďalšie podrobnosti sa dočítate v závere tohto čísla.
My by sme sa však chceli podeliť
o zážitok z prvej takejto služby 17.
júna. Keďže bola prvá, mysleli sme
si, že ešte nebude veľa záujemcov –
no, mýlili sme sa! Prišlo takmer 60
ľudí. Pri rozhovoroch s nimi sme počúvali: ... viete, sme Popradčania,
roky chodíme okolo tohto kostola, ale ešte ani raz sme tu neboli; ...
pekný je tento kostol, páči sa mi jeho
jasná bielosť i oltárny obraz je veľmi
pekný; ... prišli sme z Košíc ochladiť
sa do Popradu a páči sa nám mesto

i tento kostol v strede námestia nás
zaujal; a podobné priaznivé odozvy
sme počuli. Okrem toho nám slúžiacim Pán doprial stretnutie so známymi z detstva a mladosti, ktorých
sme dávno nevideli. Toľko ľudí sa v
kostole vystriedalo, že sme aj pol hodinu nadsluhovali. A na záver, pripadalo nám to ako čerešnička na
šľahačke, prišli do kostolíka manželia Andrašovci z Gerlachova, ktorých osobne poznáme – bolo to milé
stretnutie po niekoľkých rokoch. A,
keďže brat Vladimír je kantor v gerlachovskom cirkevnom zbore, požiadal o možnosť zahrať si na „veľkom“
organe, lebo vraj on hrá prevažne na
malom. Bolo to pekné hudobné oživenie tichého kostolíka a organová
hra zaujala i ďalších návštevníkov.
Končili sme rozradostené a ďakovali Pánu Bohu, že opäť raz zahanbil našu malovernosť, s ktorou sme
začínali službu a tiež za obohatenie
príjemnými zážitkami z osobných
rozhovorov s návštevníkmi. To želáme aj ostatným slúžiacim a vopred
ďakujeme za ochotu slúžiť Pánovi.
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Modlitby v záhrade
Zuzana Valeková a členovia MoS
V našom cirkevnom zbore máme
Modlitebné spoločenstvo (MoS) už
14 rokov – vďaka Pánu Bohu za to!
Boží ľud musí verne a vytrvalo stáť
a prihovárať sa pred Božou tvárou,
kým Hospodin neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi
(Iz 62,7). V modlitbách, v spoločenstve MoS, chceme aj my stále konať
podľa Izaiášových slov a na to slúžia
naše štvrtkové stretnutia. Nemôžeme si nechať ujsť príležitosť, preto
touto cestou pozývame aj ďalších
do takejto Bohu milej služby... naše
stretnutia pokračujú aj cez prázdniny a, keďže sa rekonštruuje zborová
miestnosť, stretnutia budú vo farskom úrade v nezmenenom čase o
16:15 h. Príďte si medzi nás oddýchnuť či získať povzbudenie pri modlitbách, zamýšľaní sa nad Božím slo-

vom, rozhovoroch a speve krásnych
piesní z Evanjelického spevníka.
Chceme sa však s čitateľmi podeliť o nový zážitok zo stretnutia MoS
23. júna. Bolo to prvé stretko, ktorým sa malo začať stretávanie vo
farskom úrade. Kým sme sa schádzali, čakali sme vo farskej záhrade – bol príjemný teplý podvečer,
slniečko nepálilo, vtáčiky usilovne
lietali a štebotali, kulisa zelene bola
úžasne upokojujúca – a tak sme sa
rozhodli, že prijmeme Božiu ponuku a stretnutie si urobíme v záhrade. Bola to veeeľmi dobrá Božia ponuka! Vytešovali sme sa ako nám
hocikedy, len tak, z ničoho nič Pán
Boh zo svojej veľkej lásky daruje radosť pre dušu i telo – žehnali sme
mu za to a odchádzali s radosťou v
srdci z tohto modlitebného stretnutia v Božej prírode.

Moslimovia v Nemecku sa stali
evanjelickými kresťanmi
Zdroj: www.evanjelik.sk
Na Bielu sobotu vo večerných hodinách počas veľkonočnej vigílie sa v kostole
Sv. Trojice SELK v Berlíne konal krst pätnásť utečencov. Na krst ich pripravil v
osobitných kurzoch domáci farár Gottfried Martens. Slávnosť trvala tri hodiny.
Podobne sa konala slávnosť krstu a zrieknutia sa Mohameda a islamu po
dôkladnej príprave osem utečencov v kostole sv. Michala Nezávislej evanjelicko-luteránskej cirkvi (SELK) v Kasseli na Veľkonočný pondelok 28. marca t.
r. Krst svätý prijalo päť dospelých Peržanov, dve deti z Iránu a jeden dospelý
Afganec. Po bohoslužbách sa konalo radostné veľkonočné a krstné posedenie
starých členov cirkvi s novými.
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Óda na život
Emília Antalová
Život je krásny, tak si ho váž,
Keď postretne ťa zlo,
to rýchlo v sebe zmaž
a teš sa z každej drobnosti,
každého kvietka, rosy.
Keď môžeš, tak sa prechádzaj
čo najčastejšie bosý.
A prechádzaj sa po hore,
tu čerpaj silu z lesa,
objím strom a pohlaď krík,
nič zlého nestane sa.
Keď budeš tichu načúvať,
zo smútku vylieči ťa.
Šum stromov a ticho
nesmiernu silu ti dá.
A čerpaj z celej prírody,
pristav sa pri potôčku
a v zime zase obdivuj
sneh a jeho dcéru vločku.
Aká to krása, nádhera,
to dokonalosť sama,
čo Boh nám láskavo
do pozornosti vkladá.
Tešme sa z každej minúty,
keď zdraví sme a svieži
a snažme sa vychutnať
každučký deň celý.
A modlime sa za všetkých
čo zdravie stratili,
i za tých, čo im už života
hodiny odbili.
Život je veľký dar
a preto si ho váž,
no zdravie a česť
si stále dobre stráž!
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Pozvania
zúčastniť sa detského denného tábora – možnosť prihlásiť sa je do
15.7.(!!!) prihlášky a informácie u vedúcich nedeľnej besiedky;
zapojiť sa do služby, keď je kostol Svätej Trojice otvorený pre verejnosť v dovolenkovom období – obraciame sa na všetky sestry aj bratov (!),
ktorí sú ochotní obetovať svoj voľný čas Pánu Bohu formou dvojhodinových služieb v pondelok, stredu a piatok od 15:00 h do 17:00 h a môžu tak
pomôcť dobrej veci. Na stole pri východe z kostola bude k dispozícii tabuľka „rozpis služieb“, kde si môžete zapísať termín/termíny dohľadu v kostole, prípadne sa môžete dohodnúť vo farskom úrade so sestrou Alenou Chlebovcovou. Vopred ďakujeme za vašu ochotnú službu!
zapojiť sa do projektu 500 dní modlitieb za reformáciu, ktorý sa začal 18/06. Je to vážny a dôležitý projekt duchovného zápasu, príhovorov a
horlivých prosieb za našu milovanú cirkev, za cirkevné zbory, za témy, rezonujúce v spoločnosti a, v neposlednom rade, za naše životy a životné zápasy
– bližšie info v mesačníku Cestou svetla. Modlime sa a študujme Božie slovo!

Modlitba Martina Luthera
Milý Bože, vyznávam, že som veľký
hriešnik. Už len pohľad na Desatoro prikázaní ma utvrdzuje v tom, že
patrím do pekla. Ale z Tvojho milého
evanjelia viem a verím, že si milostivý a chceš pomôcť i mne, hriešnikovi
úbohému a hodnému zatratenia.
Preto pred Tebou vyznávam, že naozaj som hriešnik a že si mi napriek
tomu milostivý. Som Tvoj nepriateľ,
ale Ty si môj priateľ. Podľa práva som
bol prekliaty – a predsa viem, že ma
nechceš preklínať, ale zachrániť a
urobiť dedičom svojho kráľovstva.
Áno, to naozaj chceš. To si mi nechal
zvestovať. Pre svojho milého Syna,
ktorého si za mňa dal, mi prikazuješ,
aby som tomu veril. Amen.
18

Vypísané z matrík máj – jún 2016
Sviatosť Krstu svätého prijali: Petronela Mlynárová, Michal Molčan,
Sofia Bušková, Eva Dindošová
Konfirmovaní boli: Rebeka Mária Bednárová, Matúš Čeč, Lukáš
Čenščák, Dávid Dražil, Zuzana Dvorská, Ján Findra, Branislav Grega, Veronika Mlynárová, Milan Molnár, Jakub Onuščák, Beáta Schützová, Oliver Šifra, Samuel Valečko
Manželstvo uzavreli: Miroslav Mikolaj a Ivana Chromá, Ing. Lukáš
Skokan a Mgr. Alena Škovierová
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: Vincent Blažko (85),
Katarína Imrichová (83), Mária Vystavilová (92), Ondrej Lukacz (69)

Blahoželáme Jubilantom
Júl

August

Glajzová Oľga, Ing. 		
Fabíny Alfréd			
Lučivjanská Marta		
Kordovánová Zuzana		
Lenko Daniel			

4.7.
9.7.
12.7.
23.7.
26.7.

Mitrová Anna			
Korenková Dana		
Ovčárová Helena		
Hybenová Mária		
Bakurová Elena		
Tomiskinová Anna		
Hasaj Slavomír		
Ilavská Miroslava		

5.8.
8.8.
13.8.
15.8.
24.8.
24.8.
27.8.
29.8.

Pozývame na pravidelné stretnutia
modlitebné spoločenstvo – každý štvrtok o 16:15 h
mládež – každý piatok o 17:30 h
Prežite letné voľno s Pánom Ježišom
a nájdete aj utíšenie, aj pravý oddych, aj
upokojenie od zhonu dňa.
Požehnaný čas prázdnin svojim čitateľom želá redakčná rada Zborového
listu popradských evanjelikov.
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ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT

JÚL
3. Ne
		
5. Ut
10. Ne
		
17. Ne
24. Ne
31. Ne
		

9.00
10.30
9.00
9.00
10.00
9.00
9.00
9.00
10.30

- Poprad, 6. nedeľa po Svätej Trojici
- Stráže, 6. nedeľa po Svätej Trojici
- Poprad, sviatok majstra Jána Husa, Cyrila a Metoda
- Poprad, 7. nedeľa po Svätej Trojici
- sviatosť Večere Pánovej
- Poprad, 8. nedeľa po Svätej Trojici
- Poprad, 9. nedeľa po Svätej Trojici
- Poprad, 10. nedeľa po Svätej Trojici, Nedeľa pokánia
- Spišská Sobota, 10. nedeľa po Svätej Trojici, Nedeľa pokánia

AUGUST
7. Ne
		
14. Ne
		
21. Ne
28. Ne
		

9.00
10.30
9.00
10.00
9.00
9.00
10.30

- Poprad, 11. nedeľa po Svätej Trojici
- Stráže, 11. nedeľa po Svätej Trojici
- Poprad, 12. nedeľa po Svätej Trojici
- sviatosť Večere Pánovej
- Poprad, 13. nedeľa po Svätej Trojici
- Poprad, 14. nedeľa po Svätej Trojici
- Spišská Sobota, 14. nedeľa po Svätej Trojici
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