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ZDRAVÁ A KRÁSNA CIRKEV
„Bratia moji, ja sám som presvedčený o vás, že aj vy ste plní dobroty, že ste
naplnení všetkým poznaním, schopní navzájom sa napomínať.“ R 15,1
Každý kresťan túži po krásnej cirkvi. Nová Zmluva prirovnáva cirkev
ku Kristovej neveste, ktorá je krásna a bez poškvrny. V čom spočíva krása
cirkvi? Jednu z charakteristík krásnej cirkvi nachádzame u apoštola Pavla
v liste Rímskym. Krásna cirkev je zdravá cirkev – plná dobroty, naplnená
všetkým poznaním a schopná navzájom sa napomínať.
Plná dobroty. Dobrotu zažívame tam, kde je láska. V cirkvi máme cítiť a
zažívať lásku, lebo Boh je láska a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh
zostáva v ňom, píše apoštol Ján (1J 4,16). Aká je láska, to vidíme na príklade
Pána Ježiša Krista: ...trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, nevystatuje sa, nenadúva sa, nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nezratúva zlo, neraduje sa z neprávosti ale sa raduje z pravdy, všetko znáša, za
všetkých okolností verí, dúfa a vytrvá (1K 13,4-7).
Naplnená všetkým poznaním. Zdravá cirkev je podobná stromu, ktorý
má hlboké korene, vďaka ktorým prežije i obdobie sucha. Zdravú cirkev
tvoria ľudia, ktorí usilovne skúmajú a študujú Božie slovo a ním riadia svoj
život. Bez poznania a štúdia Písma je naša viera v ohrození. Stráca hĺbku a
postupne nadobúda črty formalizmu a poverčivosti.
Schopná navzájom sa napomínať. V zdravej cirkvi sú zdravé vzťahy. Cirkev netvoria anjeli, ale ľudia z mäsa a kostí, ktorí podliehajú rôznym slabostiam a omylom. Na ceste viery sa potkýname a niekedy i padáme. A preto je dobré, ak nás niekto zachytí, či pomôže vstať. Schopnosť napomenúť
druhého s láskou a schopnosť prijať napomenutie a neuraziť sa, patrí ku
kresťanskej dospelosti. Písmo sväté nám pripomína: Venujme pozornosť
jeden druhému, aby sme sa pobádali k láske a dobrým skutkom (Žid 10,24).

Zdravá a krásna cirkev je tam, kde sú pekné vzťahy. Chcel by som vás povzbudiť, aby sme v tomto jubilejnom päťstom roku pamiatky reformácie investovali
viac času a úsilia do našich vzťahov k Bohu i k bratom a sestrám v našom cirkevnom zbore. Táto investícia bude veľké požehnanie nielen pre nás, ale aj pre
tých, ktorí prichádzajú medzi nás ako návštevníci.
Dr. Libor Bednár, zborový farár

UDALOSTI V CIRKEVNOM ZBORE
Zuzana Hybenová, Zuzana Valeková
Začiatkom decembra bola, s Božou pomocou, ukončená rekonštrukcia zborovej miestnosti a
vznikli tak tri miestnosti, jedna špeciálne pre detskú besiedku. Veľmi sa z
toho tešíme, lebo sa nanovo a naplno
mohli rozbehnúť všetky zborové aktivity. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí
sa akokoľvek zapojili do rekonštrukčných, a potom aj do upratovacích prác
– náš Pán všetku námahu odplatí!
11. decembra boli pozvaní členovia cirkevného zboru – jubilanti
roku 2016 – najprv do chrámu Božieho, kde pristúpili k stolu Pánovmu, prosiac Ho o odpustenie svojich
previnení a ďakujúc za milosť ich odpustenia, a potom sa stretli v zborovej
miestnosti. Stretnutie sa začalo spevom piesne č. 560 z ES, ktorou sme
ďakovali za všetky roky od mladosti
až do šedín a v modlitbe ďakovali za
všetko Božie dobrodenie. Jubilantom
zaspievala mladučká Rebeka Bednárová s klavírnym sprievodom svojej mamičky, sestry Marty Bednárovej. Na brata farára Vincenta Blažka –
ktorý tiež patril k jubilantom, ale Pán
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ho už odvolal do večnosti – sme spomínali a ďakovali Pánu Bohu za neho.
Básňou Vyznanie seniora, ktorú
predniesla sestra Helena Kotschová,
sme si ho sprítomnili. Brat farár Libor
Bednár a sestra dozorkyňa Janka Hesová pozdravili jubilantov a každému
odovzdali publikáciu Tesnou bránou
– čítanie na každý deň pre rok 2017.
Potom nasledovali vzájomné rozhovory a malé pohostenie pri káve alebo čaji, ktoré s láskou pripravili sestry
z cirkevného zboru a prispeli naň aj
samotní jubilanti. Po ďakovnej modlitbe zborového farára Libora Bednára sa stretnutie skončilo spevom piesne Chvála Tebe, Bože náš.
Vo štvrtok 29. decembra, sa v roku
2016 naposledy zišlo aj modlitebné
spoločenstvo. Ozvláštnila ho prítomnosť brata zborového farára Libora Bednára, ktorý prítomným bližšie
a podrobnejšie priblížil aktuálne preberanú tému Písma svätého. Členov
spoločenstva povzbudil tiež k ďalšiemu vytrvalému stretávaniu pri modlitbách aj v novom roku, a to podľa príkladu Pána Ježiša, ktorý sa sám
často modlieval a o modlitbách povedal, že mnoho zmôžu u Pána Boha.

V Druhú nedeľu po Zjavení zborový farár Libor Bednár privítal na
službách Božích brata Tibora Môťana zo Sarvaša v Maďarsku. Tento
vzácny brat a priateľ v minulosti riadil slovenskú samosprávu v Sarvaši
a za jeho pôsobenia sa veľmi úspešne rozvíjala spolupráca nielen medzi
mestami Poprad a Sarvaš, ale brat
Môťan dbal aj na spoluprácu evanjelických cirkevných zborov týchto
dvoch miest.
Do priebehu služieb Božích brat
Tibor Môťan prispel spievaným žalmom a Otčenášom v kraličtine. Vo
svojom príhovore vyslovil želanie
pokračovať v začatých dobrých vzťahoch cirkevných zborov. Brat farár
Bednár poďakoval za túto milú po-

nuku i za návštevu a do ďalších dní
zaželal bratovi Môťanovi Božie požehnanie.

STRETNUTIE JUBILANTOV ROKA 2016
Zuzana Hybenová, zborová diakonia
V závere roka 2016, 27. decembra,
sa stretli sestry zo zborovej diakonie
s predsedníctvom cirkevného zboru
na výročnom stretnutí. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky
trvá Jeho milosť. Takto nám hovorí
žalm 107 a každý z nás máme za čo
Hospodinovi ďakovať.
Sestry zo zborovej diakonie aj za
to, že mohli s Jeho pomocou konať
službu lásky blížnym. Prichádzajú
s láskou za staršími a chorými členmi cirkevného zboru, a tá je pre nich
veľmi dôležitá. Zo strany sestier je to
zasa obetovanie svojho voľného času,

ktorý si musia nájsť, lebo vidia potrebu návštev a často aj očakávanie
tých, ku ktorým prichádzajú. Navštívených vždy poteší aj Zborový list popradských evanjelikov, vydávaný naším cirkevným zborom.
Okrem služby domácim viery pomáhame aj ľuďom v Afrike. Dnes, v
období obrovskej migrácie z Afriky,
si stále viac vážime pomoc, ktorú vykonáva Misia na Níle (MN). Tam na
mieste sa realizuje pomoc, liečenie
a vyučujú sa aj remeslá, aby sa ľudia dokázali aj sami uživiť. Učia ich
pestovať aj plodiny pre vlastnú obživu či na predaj, a pri tom všetkom
im prinášajú aj evanjelium. Teší nás,
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že sestry z nášho zboru sú zapojené
do pomoci cez MN pletením, háčkovaním aj šitím potrebných vecí.
Od roku 2001, odkedy sme do tejto
činnosti zapojení, sme odoslali 1483
svetríkov a vestičiek pre deti, 506 vlnených diek, 165 bavlnených prikrývok, 13 tisíc kusov ovínadiel a 213 papučiek, čiapok a ponožiek. Veľká
vďaka patrí aj darcom vlny, z ktorej sa veci zhotovujú a tiež pomáha
každý finančný príspevok. Za všetku
pomoc sú v centrále MN vo Švajčiarsku vďační, čo vyjadrujú v ďakovných listoch. Nás v takýchto listoch
teší konštatovanie, že: je radosť rozbaliť vaše balíky.

Sestry robia aj službu doručovania materiálov z Evanjelizačného
strediska (EVS) v Bratislave odberateľom v meste Poprad, a to tri razy
v roku. Pomáhajú tak EVS šetriť na
poštových poplatkoch. Sestry aj túto
službu robia ochotne, a tak ďakujeme všetkým členkám zborovej diakonie a modlitebného spoločenstva!
Brat farár Michal Findra so sestrou
dozorkyňou Jankou Hesovou poďakovali sestrám za obetavú službu a
ako odmenu im odovzdali Tranovského kalendár na rok 2017.
Na záver sme prosili, aby milostivý
Boh žehnal túto službu, a sestrám pridával zdravie i sily aj v novom roku 2017.

VIANOCE SÚ ZA NAMI
Marián Hadbavný
Mnohokrát sú vianočné sviatky len
o jedení, pití, navštevovaní sa, obdarovaní, no veľa z nás si neuvedomuje podstatu Vianoc. Je krásne, keď
sa ľudia – rodina, príbuzní, priatelia navštevujú, predstavuje to akúsi súdržnosť. No, položme si otázku
či dávame dostatočný priestor počas
všedného života, počnúc vianočnými sviatkami, aj návšteve Pána Ježiša v našich srdciach alebo či ide len o
bežnú rutinu či tradíciu v našich domácnostiach? Veď Pán Ježiš prišiel na
tento svet v maštali v jasličkách medzi zvieratami, zavinutý v plienkach
a ako opisuje Biblia, prichádza v malom dieťati. Stelesňuje radostné pro4

roctvo pre celé ľudstvo o vykúpení a
spáse človeka, aby nám ukázal, čo je
Božia láska. Pán Ježiš nás miluje a nerobí rozdiely, On nás miluje v každom
čase, nie iba počas sviatkov. Čo viac si
môžeme priať? Boh je láska.
K Vianociam, ako som už spomenul, patria darčeky. Aký darček máme
pre Pána Ježiša? Pán Ježiš chce len
jedno – aby sme mu dali svoje pripravené srdce. Srdce, v ktorom bude vždy
miesto pre Neho. Milujme svojich
blížnych nielen cez Vianoce, ale počas
celého roka, aby sme si očistili oči, a
tak videli Pána Ježiša, ktorý v nich prichádza. Svojím príchodom na tento
svet nám Pán Ježiš prináša radosť, stálu a večnú radosť z toho, že prišiel na
tento svet, ponížil sa, aby nás vykúpil.

Vianoce by nemali byť iba o pocitoch zo všedných vecí, ľudských zadosťučineniach pre svojich blížnych,
sebaklame ako milujeme svojich blízkych a ako milujeme Pána Boha. No
veľakrát si spomenieme na neho len vo
chvíľach, keď nám je ťažko, keď nám
niekto ublíži či keď nás niečo ťaží. Majme v srdci stále miesto pre Pána Ježiša a svojich blízkych. Neberme Vianoce ako marketingový čas, míňaním
finančných prostriedkov pre potešenie seba či druhých na darčeky, ktoré prinášajú dočasnú radosť; ale skúsme prežiť aspoň jediný raz Vianoce s
úprimnosťou v srdci, ozajstnou láskou,
radosťou, ktorá nám ostane aj počas
všedných dní, až do konca života.

Všetci sme hriešni a nemáme Božiu
slávu (R 3,23). Ale tým, ktorí prichádzajú k Pánovi v pokore a s kajúcim
srdcom prosia: Bože, buď milostivý
mne hriešnemu! (L 18,13), On udeľuje milosť. Pre tých všetkých platí
naplno evanjelium, ktoré zvestovali
anjeli na betlehemských pastvinách:
Narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán!
(L 2,10). Táto správa, ktorá sa nesie po celom svete, je najväčší darček pre nás všetkých nielen počas
Vianoc, ale až do konca života. Táto
radosť a láska nikdy nepominie, no
záleží len na nás, či ju dokážeme
úprimne prijať do svojho srdca.

VÝROČIA NAŠICH VZÁCNYCH PREDKOV
Juraj Turzo

Od úmrtia palatína Juraja Turzu
uplynulo 400 rokov 26.12.2016. Bol
hrdinský bojovník proti nájazdom
Osmanskej ríše, víťaz pri Stoličnom
Belehrade/Székes fehérvári, organizátor Žilinskej synody a zakladateľ
Evanjelickej a. v. cirkvi na území hornouhorských (slovenských) stolíc a
zástanca Slovákov.
Turzo sa usiloval brániť reformáciu
i protestantizmus a vykonal mnoho,
aby sa mohol rozvíjať. Založil latinské evanjelické gymnázium v Bytči, prví evanjelickí biskupi boli jeho
blízki spolupracovníci, intenzívne
komunikoval s Wittenbergom (Turzov syn Imrich bol rektorom Wittenberskej univerzity) a s manželkou Alžbetou Coborovou pomohol
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v roku 1612 vydať Malý katechizmus
Martina Luthera, známy ako K 1612.
Protireformácii sa však počas 17.
storočia podarilo Turzovo dielo zvrátiť. Väčšina hornouhorskej šľachty
konvertovala späť na katolicizmus a
počet evanjelikov v Hornom Uhorsku významne poklesol. Napriek
tomu Turzovo reformačné úsilie pretrvalo. A to v piesňach a modlitbách.
Významne sa o to zaslúžila najmladšia Turzova dcéra Anna, s manželom
Jánom Suňogom, pánom z Budatína.
Na panstve, ktoré Suňogovci vlastnili v Bielsku, prichýlili v roku 1626
z Valašského Meziříčia vyhnaného
exulanta, vynikajúceho hymnológa
a modlitebníka Juraja Tranovského.
Po zákaze evanjelickej viery v Bielsku
museli evanjelici Suňogovci v roku
1629, spolu s Tranovským, opustiť
toto mesto. Pozvali ho na svoje panstvá na území Slovenska – na Oravský hrad a neskôr sa pričinili o jeho
kňazský úrad v Liptovskom Mikuláši. A zvlášť o to, aby mohol na Slovensku dokončiť svetoznáme diela
v jazyku domácich viery – s Tranovským povedané v naší milé řeči slovenské: knihu modlitieb Phiala odoramentorum (1635) a spevník/kancionál Cithara sanctorum (1636). Nielen o prípravu týchto kníh, ale aj o
ich vydanie v Levoči, sa mimoriadne
zaslúžili práve Anna Turzová s manželom Jánom Suňogom.
Možno povedať, že reformačné
dielo Juraja Turzu nezahynulo. Aj zásluhou jeho dcéry Anny a zaťa Jána
Suňoga, v nadčasovej ochrane Ju6

raja Tranovského, mohlo pretrvať
do dnešných čias. Bez Suňogovcov a
Turzových detí by Slovensko nemalo Juraja Tranovského. Nemalo by
Citharu sanctorum, ktorá pomáhala
nachádzať a žiť Evanjelium, pričinila sa o jazyk a národ, a v spevoch pomohla prežiť ťažké časy.
Miloš Kovačka,
Evanjelický východ, november 2016
Kristína Royová

Slovenská spisovateľka, hymnologička a priekopníčka slovenskej evanjelickej diakonie, svoj životný beh dokončila pred 80. rokmi 27. decembra
1936 v Domove bielych hláv v Starej
Turej. Zanechala nám nielen mnoho
krásnych duchovných piesní a bohatý
literárny poklad, ale aj jedinečný prí-

klad kresťanského života, v ktorom
podľa príkladu Pána Ježiša Krista pomáhala ľuďom niesť biedy ich života.
Na jej pohrebe sa zišli zástupy
ľudí, priateľov, čitateľov jej kníh,
vďačných podporovateľov jej diakonie zo všetkých strán Slovenska,
Moravy, Čiech a Sliezska – aby tak
vyjadrili Pánu Bohu vďaku za jej život a dielo, cez ktoré tak mnohým
ľuďom zasvietilo svetlo viery nielen
u nás, ale aj ďaleko za hranicami našej vlasti. Slovo Božie pri rozlúčke s
ňou v stredisku diakonie zvestoval
evanjelický farár, profesor Jozef Roháček na text Fil 1,21: Lebo mne žiť
je Kristus a umrieť zisk. Veľký pohrebný sprievod z Útulne na cintorín
sprevádzali staroturianske zvony,
ktoré vždy rada počúvala a ospievala vo svojej poézii. Na čele sprievodu šli muži, pred rakvou hlúčik sirôt z Chalúpky, ktorým odchádzala vzácna matka. Za rakvou kráčali
sestry diakonky, spolupracovníci a
príbuzní.
Kristína Royová začala svoju činnosť so sestrou Máriou v rodnom
zbore prácou s deťmi. Založili prvú
nedeľnú školu na Slovensku, kde
nacvičovali duchovné piesne, ktoré samy skladali, a pútavou formou
rozprávali deťom biblické príbehy.
Popritom si v obci prenajali miestnosť, kde sa starali o deti podomových obchodníkov tzv. „hauzírerov“,
ktorí odchádzali na niekoľko mesiacov z domu za obchodom a svoje deti im zverili do opatery. Z týchto skromných začiatkov sa postupne

rozvinulo na Starej Turej požehnané
dielo kresťanskej diakonie. V roku
1931 vznikla Útulňa. Našlo tu svoj
útulok niekoľko opustených sirôt a
utiekali sa sem tiež ľudia, ktorí sa
nejakým spôsobom dostali na dno,
stratili domov alebo ich našli v zime
skrehnutých na ceste.
V roku 1911 bola pri Útulni postavená malá jednoposchodová nemocnica, ktorá mala na prízemí ambulanciu a izby pre personál a na poschodí šesť izieb pre pacientov. V súvise s nemocnicou vznikol z iniciatívy Kristíny Royovej v r. 1912 diakonický spolok Vieroslava. V súvislosti
s ním došlo k založeniu prvej slovenskej evanjelickej diakonie.
V r. 1926 sa pripojila k objektom
staroturianskej diakonie Chalúpka –
dom určený výlučne pre siroty, ktorých počet sa pohyboval od 30 do 40.
Ovocím odvážnej viery, už vekom
pokročilej Kristíny Royovej, bola v r.
1933 výstavba starobinca, ktorý dostal názov Domov bielych hláv.
Kristína Royová stála roky na čele
tejto diakonie ako duchovná matka
a pravá vodkyňa. Budovala ju a udržiavala bez subvencií, jedine vierou,
modlitbou a obetavou prácou. Túto
jej diakoniu môžeme formulovať a
teologicky zhrnúť: bola to diakonia
viery. Službou, ktorá pramenila z viery a vierou bola nesená. Vierou poznala, že ju Pán Boh posiela prinášať duchovnú aj hmotnú pomoc svojim blížnym. Viera, o ktorú sa opierala bola bezhraničná. Neupadala
do bezradnosti ani vtedy, keď večer
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nevedela, čo dá ráno na stôl ľuďom,
ktorých si zobrala na starosť. Na človeka, ktorému slúžila, sa pozerala
ako na vzácne Božie stvorenie. Nepýtala sa, prečo sa dostal na dno, neodsudzovala ho, mala s ním súcit. Milovala ho veľkou Kristovou láskou.
Jej literárne dielo obsahuje 77 titulov
knižných jednotiek, z čoho bolo 39 kníh
preložených do cudzích jazykov, najviac
to bol poviedka Bez Boha na svete. K jej
literárnemu dielu patrí i poézia. Piesne
sionské obsahujú 95 jej piesňových textov a 58 jej vlastných nápevov. Tie najznámejšie sa dostali do Evanjelického
spevníka: Kto dá mi sily (520), Kráľu nebies (233), Ži krásne (498).

Keď sa končila jej pozemská životná púť, literárny historik Dr. Ján Marták v Národných novinách napísal:
Umrela Kristína Royová, a bol to život
naozaj zriedkavý. Mohli by sme povedať, že kade chodila kvitli ruže. Zvädnuté, odlomené, pošliapané kvety znova rozkvitali tam, kde ju Pán poslal
slúžiť. V nej išla životom viera a láska. Len ozajstná hlboká nedohľadná
viera, len ozajstná hory prenášajúca
kresťanská láska môže z človeka urobiť osobnosť takú neobyčajnú, prinášať také požehnané ovocie.
Miroslav Hvožďara st.,
Cestou svetla, január 2017

OBRAZ ALEBO RÁM
Alena Findrová
Čo si myslíte, čo je dôležitejšie: obraz alebo rám? Na túto otázku sme sa
spolu s deťmi pokúšali nájsť odpoveď
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na predvianočnom detskom stretnutí v zborovej miestnosti.
Mládežníci sa v úvodnej scénke pokúšali do novej zborovky zavesiť krásny drevený ornamentový

rám obrazu. Muselo to byť špeciálne miesto, muselo tam dopadať slnko v správnom uhle, muselo to byť
na viditeľnom mieste, muselo..., ale
niečo nás zastavilo. Veď ten rám bol
bez obrazu! Na čo sme sa mali pozerať? Rám bol prázdny!
Tak isto vyzerajú aj naše životy.
Musíme mať moderné veci, musí sa
o nás hovoriť len v dobrom, musíme
sa stretávať iba s významnými ľuďmi, musíme chodiť na dovolenky,
musíme byť šťastní a usmiati, musíme... To všetko je však len rám a
ak v našom živote chýba to najpodstatnejšie, najhodnotnejšie všetko je
nič. Zmysel nášmu životu dáva ten,
ktorého našli raz v noci pastieri v
maštali v Betleheme, a komu sa po-

klonili. Je to Pán Ježiš, náš záchranca, vysloboditeľ, náš zmysel života,
ktorý sa nikdy neminie ani nestratí. On, Pán Ježiš, je obraz v našom
ráme, je podstata nášho života. Ak
tomu veríme a žijeme s Ním, potom
máme všetko nielen na Vianoce, ale
v každom jednom dni nášho života.
Pozerajme sa preto nielen na to čo
je pred očami, ale, tak ako sa pozerá
Hospodin, pozerajme sa na srdce. To
bol biblický verš, ktorý sme sa podľa
Biblie a indícií učili naspamäť.
Pri speve piesní, v spoločenstve
veriacich, pri hraní, pri vyrábaní
dreveného Betlehema a pri vynikajúcom občerstvení sme prežili krásnu predvianočnú nedeľu. Nech za to
patrí nášmu Bohu sláva!

MEDZI NAŠIMI ŽIAKMI
Michal Findra
tok Zjavenia na službách Božích. Pripodobňovali sme zjavenie Božích
Všetci vnímame, že je medzi nami právd od Pána Ježiša pri Jeho pokúna službách Božích málo mladých a šaní na púšti. Keď sme prišli k trestrednej generácie. Stretávanie tých tiemu pokúšaniu, tak sme mali pred
najmladších sa deje na pôde náš- seba položenú pravdu: Len samému
ho zboru aj na vyučovaní nábožen- Pánu Bohu sa budeme klaňať! Ak to
stva, ktoré vnímam ako súčasť živo- tak nie je, človek žije v modlárstve.
ta cirkvi. Mnohé deti vôbec necho- Slovu modla veľa žiakov nerozumie,
dia do kostola, ale na náboženstvo sú a preto sme si vysvetľovali konkrétne,
prihlásené. Zvláštny fenomén, ale te- čo alebo kto sú tie modly. Ako bolo
ším sa, že sú pri Božom slove aspoň v na službách Božích, aj žiaci sa dozveškole. Rád by som teda priniesol je- deli o pohanstve a modlárstve noseden postreh zo školských lavíc.
nia červenej stužky. Potom sme prePreberali sme tému Zjavenie Kris- šli na tému amuletov. Sú to napríklad
ta Pána mudrcom. So staršími som aj tie kamene, ktoré vám vyhotoišiel cez myšlienky vysvetľovania slo- via na základe vášho znamenia, osava Božieho, ako sme ho mali na svia- dia ako šperk a vy ich nosíte, aby ste
9

boli chránení a brali cez tie kamene
nejakú pozitívnu energiu. Tiež jasné
modlárstvo! Kto nás chráni a posilňuje – Pán Ježiš, alebo šnúrka či kameň?
K tomu mal jeden zo žiakov takýto
postreh: Človek poviazaný modlami,
keď stratí šnúrku alebo kameň, tak
je nešťastný a bojí sa, že stratil ochra-

nu. Tieto predmety môže stratiť a veľmi ľahko! Pán Boh je však nemenný a
večný, ten sa nedá stratiť.
Prajem všetkým kresťanom – mladým i starším – slobodu od modiel
a požehnaný život s Pánom Ježišom
Kristom, ktorý sa nemôže stratiť a je
vždy s nami.

POŽEHNAJ, PROSÍME!
Daniela Horínková
...
Požehnaj, Hospodin, na prahu prosíme:
snežienkam bielučkým zvonenie po zime,
slzami túžobne navlhnutú hrudu,
nech v prstoch slnečných z nej raz klasy budú.
A ochraňuj, Pane, svoje pokolenie
pred ľstivosťou hriechu, čo k priepasti ženie,
pred údelom chladným vrabcov v januári
i búrkami ohňa, kde sa pravda marí.
Rozjasni, Bože náš, zrak svoj nad oltármi:
kolísky rozhojdaj najdrahšími darmi,
v kvitnúcich záhradách vyjav úsmev Božský,
na domov bezpečný pretav krehké bozky.
A buďže nám, Pane, opäť milostivý:
baránkom na nebi vykúp obzor sivý,
v zrkadle plies ukáž večných brehov skaly,
by sme ruku Tvoju ľahšie nachádzali.
Ó, Otče nebeský, k nám obráť obličaj:
vo víne a chlebe poznať sa deťom daj.
Svedkov viery pevných pošli Cirkvi, svetu,
jak Luther, čo kresal do tmy iskru svätú.
A daruj národom ratolesť olivy.
Nech pokoj vyklíči pre všetkých blaživý.
V náručí otcovskom navráť nám zase raj! –
Rok celý, prosíme, Ty, Pane, požehnaj!
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PRESTAVBA ZBOROVEJ MIESTNOSTI
Michal Findra
Na začiatku roka presbyterstvo
rozhodlo o prestavbe priestorov, a
Rok 2016 bol spojený s prestavbou tak sme sa najskôr pustili do prízborovej miestnosti na Ulici 1. mája pravných prác, ktoré sa mohli robiť
1. Išlo o veľkú investičnú aj pracov- aj počas fungovania „starej zborovnú aktivitu v našom zbore, aby sme ky“. Niektoré práce sme urobili brimali lepšie vyhovujúce priestory pre gádnicky, na niektoré sme musenaše stretávania.
li objednať firmy. Prvotne sme nePrvotné bolo vypracovanie projek- chali vybudovať novú kanalizačnú
tu a koncepcie nových priestorov. Zá- prípojku (vo dvore) a vodovodnú
kladná požiadavka bola potreba va- prípojku (z bývalej Astorky). Pretoriabilných priestorov, ktoré by umož- že bolo treba preložiť toalety a saniňovali vytvoriť viac miest pre stretá- tu, museli sa naplánovať nové rozvanie rôznych skupín. Rozhodli sme vody vody a kanalizácie. Popri tom
sa pre variant dve miestnosti prepo- sa riešili a realizovali nové toalety
jené dvernými otvormi a jedna men- pre nájomníkov v prízemí objektu.
šia miestnosť pre stretávanie detskej V rámci prípravných prác boli prebesiedky. Projekty sme si pripravili ložené aj plynomery z interiéru do
sami cez našich projektantov.
exteriéru budovy.
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Posledná aktivita v zborovke bol
zborový deň. Potom sme sa brigádnicky pustili do búracích prác: dokázali sme vybúrať jeden z otvorov, vybrať staré podlahy, zamurovať dverový
otvor v kuchynke, zdemolovať staré toalety. Potom nastúpili viaceré stavebné
firmy, ktoré realizovali ďalšie búracie
práce. Bol vybratý zásyp podláh, vybúrané viaceré nové otvory. Celkovo bolo
odstránených 57 ton odpadu.
Po búracích prácach nastúpili firmy na výstavbu nových priestorov. Najskôr sa robili práce na novej
podlahe. Bola položená vyrovnávacia
vrstva z liaporu a polystyrénu a na ňu
urobili betonáž vystuženého poteru
v hrúbke 7 cm. Potom nastúpili „sadrokartónisti“, ktorí realizovali podhľady a jednu priečku. V súčinnosti
s nimi elektrikári naťahali nové rozvody osvetlenia a zásuviek. Pokračovanie boli práce na budovaní priečok
z pórobetónových tvárnic a osadenie
dverových a okenných otvorov.
Ďalej sa robili nové omietky, pod

ktorými bolo vykonané sieťkovanie
sklotextilnou sieťkou. Položenie keramických podláh a obkladov, to boli
záverečné stavebné práce firiem na
prestavbe zborových priestorov. Po
stavebných prácach ešte nastúpili
profesisti a dokončili montáž elektra, prerobenie bývalého vykurovania a doplnenie kúrenia do nových
priestorov. Na záver sme brigádnicky celý priestor vymaľovali a upratali.
To, čo som tu napísal v pár vetách,
prebiehalo takmer počas celého roka
2016 a znamenalo mnoho finančnej a
pracovnej námahy. Bolo odpracovaných vyše 300 brigádnických hodín.
Vďaka patrí každej pomocnej a organizačnej ruke, ktorá sa podieľala na
tomto diele. V prvom rade však patrí
vďaka Pánovi Ježišovi, lebo nám dal
milosť toto dielo začať aj dokončiť.
Nech nám aj zrekonštruované a
nové priestory slúžia na zvesť evanjelia a duchovné budovanie. Verný je
Ten, ktorý vás povoláva; On to učiní.
(1.Tes 5,24)

KRISTUS MI ZO SRDCA A SVEDOMIA VYTRHOL MOJE HRIECHY
Lutherove biblické poklady,
Lutheran Press, Minneapolis, 2015

chy, tak už ich nemám ja, lebo ich má
On. Vytrhol mi ich zo srdca a zo svedomia. Mal som účtovnú knihu, kde
... a dlžobný úpis, ktorý s predpis- bolo napísané: Bol si cudzoložník,
mi (zákona) proti nám bol a nám vrah a zlodej, atď. No, keďže viem, že
prekážal, vymazal a odstránil, pribi- Kristus zobral moje hriechy na seba,
júc ho na kríž. (Kol 2,14)
už sa nedajú nájsť v nijakej účtovnej
Ak s istotou veríš, že za teba Kris- knihe na zemi ani v nebi. Boli napítus trpel a vykúpil ťa, potom môžeš sané na Božieho Syna – u Neho ich
povedať: Ak má Kristus moje hrie- nájdem a nikde inde!
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Lutherova modlitba: Môj Pane
Kriste, Ty si svojím zmŕtvychvstaním premohol a zdolal moje hriechy.
Prečo by som sa mal teda báť a desiť? Prečo by som nemal mať veselú

myseľ? A prečo by som sa nemal radovať? Dávaj nám aj naďalej vďačné
srdce, aby sme Tvoju milosť poznávali, prijímali a náležito ju užívali na
Tvoju česť a chválu. Amen.

OSEMSMEROVKA
Alena Findrová
Začal nám reformačný rok. V osemsmerovke je ukrytý výrok (81 písmen)
Dr. Martina Luthera, ktorým odpovedal otcovi na výčitku, že zanechal štúdium práva.

ANTICKÉ TEXTY, BÁSNE, DIŠPUTA, DOKTOR, ERAZMUS, ERFURT,
GRAMATIKA, KAMENNÉ STAVBY, KOPERNÍK, KRÁĽOVNÁ VIED TEOLÓGIA, KRIŠTOF KOLUMBUS, LOGIKA,
MATKA MARGARETTA, MICHELANGELO, NARODENINY NOVEMBER
1483, NITKA, OBDOBIE RENESANCIE,
OTEC HANS, RÉTORIKA, ŠTÚDIUM,
TRÍVIUM, ÚVAHY, VEĽA ŽOBRÁKOV,
VEREJNÉ DEBATY
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POVOLANÝM NA SPASENIE
Z knihy Básnici a kazatelia,
vybrala Anna Chábová
...O láske Boha Syna chcem hovoriť. O láske Boha Syna, ktorý
ochotne prijal na seba trpký údel
Vykupiteľa-Spasiteľa, opustil večnú slávu po pravici Otcovej a stal sa
Izaiášovým Mužom bolesti. O láske Boha Syna chcem hovoriť, ktorý zostúpil do údolia plaču a smrti, aby nás – človečenstvo/ľudstvo
v hriechu tonúce – naučil poznávať
pravdy a cesty Božie, aby plnil Boží
zákon prikázaním lásky. O láske

Boha Syna chcem hovoriť, ktorý
lásku k blížnym prejavoval nielen
slovami, keď učil, radil, potešoval,
ale najmä skutkami, keď pomáhal,
liečil, uzdravoval. O láske Boha
Syna chcem hovoriť, ktorú Boží
Syn zavŕšil sebaobetovaním. Ó, aká
to nekonečná, neohraničená láska!
Láska svätého k hriešnym, čistého,
nevinného k hriechmi porušeným!
A o tejto láske by som vám, bratia
a sestry, chcel hovoriť. Veriacim je
mocou, ktorá víťazí nad hriechom,
a tak vedie k radostnému životu
Božích detí!

POZÝVAME NA PRAVIDELNÉ STRETNUTIA
konfirmandi – 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

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2016
pokrstení:		
konfirmovaní:
zosobášení:		
zosnulí:		
počet členov CZ:

21 detí
14 členov CZ
5 párov
15 členov CZ
1165

Zborový list popradských evanjelikov. Pre vnútornú potrebu cirkevného zboru ECAV
v Poprade, Námestie sv. Egídia 8/17; tel. farský úrad: 789 587 2; e-mail: ecavpp@stonline.sk; www.ecavpp.sk
Zodpovedný redaktor: Libor Bednár, PhD. - zborový farár (0908 940 792), jazyková
úprava: Mgr. Zuzana Valeková, spolupráca: Ing. Zuzana Hybenová, Ing. Mgr. Michal
Findra, farár pre deti a mládež (0903 602 902) a Alena Chlebovcová
Vydávanie zborového listu môžete podporiť milodarom. Ďakujeme.
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Január

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Február

Kordovan Ján			
Baláž Branislav		
Kubáňová Alica		
Krkošková Marta		
Roško Jozef			
Malovcová Božena, PhDr.
Regecová Viera		
Babiarová Viera		
Bartková Helena		
Predajniaková Katarína

1.1.
3.1.
6.1.
16.1.
18.1.
19.1.
19.1.
21.1.
25.1.
28.1.

Ilavský Miroslav		
Hulková Katarína, Ing.
Sobanský Zdenko, Ing.
Marková Rút			
Sendecký Ivan			
Bednárová Marta, Mgr.
Farkašovská Soňa		
Záhoranská Hilda		
Marciš Miloš			
Bobovská Anna		

2.2.
3.2.
11.2.
13.2.
16.2.
18.2.
21.2.
22.2.
25.2.
27.2.

VYPÍSANÉ Z MATRÍK V MESIACOCH
NOVEMBER – DECEMBER 2016
Sviatosť Krstu svätého prijali: Ester Michalková, Tereza Lukány
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: Miloš Hulej (82), Amália
Hrehorová (93)

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2017
Opäť sa uskutoční Národný týždeň manželstva vo valentínskom týždni
od 13. do 19. februára. Jeho téma bude: Manželstvo – spolu na ceste.
V piatok 17. februára o 16:30 h v zborovej miestnosti bude stretnutie
manželských párov a bude plné kreatívnych činností, dobrého spoločenstva a povzbudenia do spoločného života. Všetci budú obdarovaní – tešíme
sa na vás! Za prípravný tím pozýva Michal Findra.
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ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT

22. Ne.
		
25. St.
26. Št.
29. Ne.
		

09.00
16.30
15.00
17.30
09.00
16.30

-

JANUÁR
Poprad, 3. nedeľa po Zjavení
ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
ZS Komenského ul., biblická hodina
Poprad, biblická hodina
Poprad, 4. nedeľa po Zjavení
ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie

2. Št.
5. Ne.
		
9. Št.
12. Ne.
		
		
16. Št.
19. Ne.
		
22. St.
23. Št.
26. Ne.
		
		

17.30
09.00
16.30
17.30
09.00
10.00
16.30
17.30
09.00
16.30
15.00
17.30
09.00
10.30
16.30

-

FEBRUÁR
Poprad, biblická hodina
Poprad, 5. nedeľa po Zjavení
ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
Poprad, biblická hodina
Poprad, Nedeľa Deviatnik
Poprad, sviatosť Večere Pánovej
ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
Poprad, biblická hodina
Poprad, Nedeľa po Deviatniku
ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
ZS Komenského ul., biblická hodina
Poprad, biblická hodina
Poprad, Predpôstna nedeľa
Spišská Sobota, Predpôstna nedeľa
ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie

1. St.
5. Ne.
		
		
9. Št.
12. Ne.
		
		

18.00
09.00
10.30
16.30
18.00
09.00
10.00
16.30

-

MAREC
Poprad, Popolcová streda
Poprad, 1. pôstna nedeľa
Stráže, 1. pôstna nedeľa
ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
Poprad, pôstne večerné služby Božie
Poprad, 2. pôstna nedeľa
sviatosť Večere Pánovej
ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie

