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S odvahou vykročme do nového roka

N

áš život je plný prekvapení. Nevieme,
čo nás čaká v tomto roku. Nevieme
ani, čo nás čaká v nasledujúcej chvíli. Či
dobré, či zlé. Ale s odvahou sme vykročili
do Nového roku. Vieme, že v každej chvíli,
v každom čase a v akejkoľvek situácii sme
v Božích rukách. S týmto vedomím kráčame
v ústrety neznámej budúcnosti. Vystrojení
Božími darmi a posilňovaní Božím Duchom
chceme konať skutky lásky a milosrdenstva
v prostredí, v ktorom žijeme – v našich rodinách, v práci a v spoločnosti.
V sile viery prekonáme všetky pochybnosti o možnej náprave v našej spoločnosti a zostaneme presvedčení, že konať dobro, vnášať

do našich vzťahov lásku a porozumenie má
zmysel. Niekedy o tom pochybujeme, či má
zmysel konať čestne, dobrosrdečne a obetavo. Sú to chvíle pokušenia, keď ten Zlý nás
chce odkloniť od správnej cesty a presvedčiť,
že naša snaha je zbytočná. Pán Ježiš nám
však dal príklad a pozval nás nasledovať ho.
O tom, že hoci to nie je ľahké, predsa je to
možné, nám hovorí apoštol Pavol, ktorý
z vlastnej skúsenosti vyznáva: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“
Prajem vám, aby ste v tejto kresťanskej
odvahe viery vstupovali do každého nového
dňa v roku 2018.
Dr. Libor Bednár, zborový farár

SuSpírium na nový rok

modlitba

Martin Rázus
Sme tvoji, Kriste,
i v novom roku.
Ó, pomáhaj nám
a žehnaj nášmu kroku.
Sme jedno v tebe,
len k nám sa znaj,
z dedičstva nebies
aj zemi daj. Amen.

Anna Uličná, členka MoS ECAV
Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút
a Tvoja palica ma potešujú. (Ž 23,4)
Drahý náš Pane Ježiši Kriste, dnes stojíme
na prahu nového roka 2018 a prosíme o Tvoju pomoc. Tak, ako si sa o nás doteraz staral,
chránil a opatroval, tak Ťa prosíme o ochranu
a pomoc pre naše rodiny aj do budúcnosti.
Prosíme Ťa za našich bratov farárov, daj
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im silu, aby mohli zveľaďovať a upevňovať náš
cirkevný zbor. Spoločne nás všetkých chráň, Pane,
pred nebezpečenstvom a chorobami. Posilni nás
Duchom Svätým, ukáž nám tú správnu cestu,
po ktorej máme kráčať za Tebou. Nedopusť, aby
sme klesali na duchu a zabúdali na Teba. Poteš
smutných a opustených, že s Tvojou pomocou je život krajší a spokojnejší. Chráň nás, Pane, pred neprajníkmi a pomôž, aby sme vedeli odpúšťať, keď
nám ubližujú. Prosíme však aj o lásku, aby sme
ani my iných nezraňovali, ale aby sme sa mohli
tešiť z toho, čo nám dávaš. Veľakrát sme padali,
ale Ty si nás vždy dvíhal, za čo Ti nesmierne ďa-

kujeme. Ďakujeme Ti, že naše životy patria Tebe,
že máme na všetko čas, a vždy nám je dobre, keď
môžeme chváliť Tvoje meno a velebiť Tvoje spasiteľné skutky.
Ďakujeme Ti, Bože trojjediný, za všetko,
za radosti, ale i za starosti a že sa o nás a naše rodiny tak úžasne staráš. Ďakujeme Ti i za modlitebné spoločenstvo, že sa môžeme týždeň čo týždeň
stretávať pri Tvojom slove a modlitbách. Veríme,
že nás obdaríš dostatkom sily, múdrosti a pokory,
aby sme prijali všetko, čo Ty s nami zamýšľaš.
Prosíme Ťa, Pane, v mene nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen.

Udalosti v cirkevnom zbore
Zuzana Hybenová
v 20. nedeľu po svätej trojici 29. októbra
sme sa spolu – s bratom farárom M. Findrom
v jeho kázni – zamýšľali nad témou: Je nám
daná spravodlivosť Božia. Cez historické okolnosti reformácie sme sa usilovali pochopiť o čo
ide či nejde pri spravodlivosti Božej. 1./ Je nám
daná spravodlivosť Božia bez zákona, ktorý
usvedčuje z hriechu. 2./ Je nám daná spravodlivosť Božia z viery, ktorá vedie ku Kristovi.
Reformácia bola veľký zápas viery nielen Martina Luthera, ale aj mnohých ďalších. Bola to
odvaha vrátiť sa k Božím pravdám o záchrane
hriešnika osobnou vierou v Pána Ježiša Krista,
ktorý daruje spravodlivosť Božiu bez našich
zásluh. A preto každodenne vyznávajme svoje
hriechy, dôverujme len ukrižovanému Pánovi
Ježišovi Kristovi a len na neho sa spoliehajme.
V pamätný 31. október 1517 – keď augustínsky mních Martin Luther pribil na dvere
wittemberského chrámu 95 téz proti odpustkom – sa začala reformácia stredovekej cirkvi.
Jej 500. výročie sme si pripomenuli na službách božích na Pamiatku reformácie v utorok večer. Kázňové slová A poznáte pravdu
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a pravda vás vyslobodí ( J 8,32) platili naplno
v Lutherovom živote. On sa vážne pripravoval
na stretnutie s Bohom a plne si uvedomoval,
že je hriešny, preto vstúpil do kláštora. Ako
mních sa intenzívne modlil i postil, ale pokoj
duše ani tak nezískal. Až slová apoštola Pavla, že spravodlivý z viery bude žiť, ho uistili, že
Boh sa zmilúva nad hriešnym človekom. Stredoveká cirkev učila dodržiavať všetky cirkevné
nariadenia. Luther sa však z Biblie dozvedel,
že Boh daruje spravodlivosť všetkým, ktorí
veria v Jeho syna Pána Ježiša Krista a budú
z tejto viery ospravedlnení. Reformátor Luther
v znovuobjavenom Božom zasľúbení potom žil
celý život a našiel pokoj s Bohom. Brat farár
L. Bednár zdôraznil, že my sme dedičia tejto
evanjeliovej pravdy! Málo je však len spomínať
na výročie reformácie a nenasledovať jej zmysel a podstatu – žime preto vo viere v Ježiša
Krista a rasťme do Kristovej podoby, aby bolo
na nás vidieť, že Boh aj v nás prebýva! Na týchto službách Božích sa na oltári rozžiarili dve
reformačné sviece – cirkevnému zboru ich
darovala presbyterka Zuzana Valeková – aby
nám svojím plameňom pripomínali poltisícročné výročie Lutherovej reformácie a vzniku
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Evanjelickej cirkvi. Ide o originálne pamätné
sviece s biblickým textom: To svetlo svieti v tme
( J 1,5a), ktoré boli vyrobené špeciálne na túto
príležitosť. Tak, nech nám pohľad na tieto
sviece pripomína, že Svetlo Božej lásky, milosti
a pravdy svieti stále a pozýva nás, aby sme ho
aj my vnášali do života nielen symbolicky, ale
najmä skutkami viery.
Slávnostný ráz mala
21. nedeľa po svätej
trojici 5. novembra,
lebo sme privítali milého hosťa, ktorým bol farár z vrboviec a senior
myjavského seniorátu
ecav miroslav Hvožďara. Počas služieb Božích liturgoval s našimi
dvomi farármi a poslúžil aj kázňou na biblický text Ježiš v Matúšovom dome (Mk 2,1317). Ježiš prišiel na colnicu, kde bolo najviac
ľudí a aj my máme, podľa Jeho vzoru, ísť tam,
kde je veľa ľudí. Ježiš priniesol do sveta radosť
a to sa od Neho môžeme naučiť aj my. Oslovil colníka Léviho, lebo vedel, že má problémy.
Aj naša cirkev má byť oslovujúca a Ježiš aj nás
oslovuje: Nasleduj ma! V dome Léviho, zákonníci zo skupiny farizejov, vyčítali Ježišovi že
stoluje s colníkmi a hriešnikmi, na čo im Ježiš
odpovedal: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí;
neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych.
Aj my, chorí hriechom, hľadajme Pána Ježiša
Krista – ako nás napomína Božie slovo a rovnako aj 500. výročie reformácie upriamuje našu
pozornosť na Kristov kríž. Na kázeň piesňou
naviazal spevokol: S Ježišom kráčaj, nájdeš tam
nesmiernej lásky oceán. Odmieta jej moc len ten
znať, hriešnych ciest kto sa nechce vzdať. S Ježišom
choď a budeš zrieť v inakšom svetle celý svet.
Zborové popoludnie tejto nedele bolo spojené so stretnutím MoS ECAV Tatranského
seniorátu. Brat senior Miroslav Hvožďara, ako
prednášateľ, sa zameral na život a prínos Joze-

fa Miloslava Hurbana. Účastníci sa dozvedeli
o Hurbanovom osobnom živote aj o jeho pôsobení v cirkvi a zásadových postojoch na prospech slovenskej evanjelickej cirkvi. Tak aj zásluhou tohto velikána slovenského národa trvá
naša evanjelická cirkev dodnes a je verná Bohu
i národu.
Posledná
nedeľa cirkevného roka 26.
novembra je nedeľa
večnosti. Brat farár L.
Bednár v kázni vychádzal z biblického textu
1Kor 15,17 a ten hovorí:
ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je vaša viera,
ešte vždy ste vo svojich hriechoch. Pred krstiteľnicou horelo 24 sviečok ako pripomienka všetkých bratov a sestier, ktorí počas roka zomreli
a tak nás predišli do večnosti. Aj my sa máme
pripravovať na to, že raz tento svet opustíme.
Čítajme Božie slovo, žime podľa neho, v pokore a v modlitbách očakávajme druhý príchod
Pána Ježiša Krista.
Prvú adventnú nedeľu sme slávili 3. decembra. Na základe textu proroka Izaiáša
zo 63. a 64. kapitoly sme si pripomenuli návrat Izraelcov z babylonského zajatia do svojej
vlasti. Všetko našli spustošené a Hospodinovi
vyčítali, že pred nimi ukryl svoju tvár a vydal
ich do moci hriechov. Volali: Kiežby si pretrhol
nebesá a zostúpil, aby sa zatriasli vrchy pred Tebou!... Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine, nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme
Tvojím ľudom. Ezdráš a Nehemiáš prišli a budovali hradby mesta i chrám v Jeruzaleme. Advent je očakávanie Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.
Aj my sme v našich životoch zhrešili, preto Ho
prosme, aby zostúpil k nám, nielen na zem, ale
aj do našich životov, aby nás posilňoval a dával
nádej. On je verný a príde v moci a sláve – keď
začíname advent, pripravujme sa na príchod
3
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Pána Ježiša Krista, vyzval nás na záver kázne
brat farár L. Bednár.

adventné stredy. Sestry nášho cirkevného
zboru sa v adventnom čase stretli v zborovej
miestnosti tri razy, aby si s bratom farárom M.
Findrom zopakovali biblické slovo o Jozefovi
Egyptskom. V Prvej knihe Mojžišovej sú opísané udalosti ako Jozefa predali jeho bratia, Jozefova vernosť Bohu v Egypte, jeho život v Pótifarovom dome, pomoc svojej rodine v rokoch
neúrody, stretnutie s bratmi a s otcom a nakoniec smrť otca Abraháma. Prítomní tieto udalosti sledovali prostredníctvom videa. Na záver
stretnutí zazneli ďakovné modlitby za všetko,
čo slúži pre naše poučenie.
Na Štedrý večer sme
sa spolu s biblickými
pastiermi tešili zo zvesti anjela: Nebojte sa, veď
zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému
ľudu, lebo narodil
sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán! Nech je táto
radosť natrvalo v našich srdciach.
Na Prvý sviatok vianočný brat farár Findra kázal na text Mk 8,22-30,
toto evanjelium nám hovorilo o uzdravení slepého v Betsaide. Rovnako ako
tento človek, aj my potrebujeme uzdravenie/záchranu Duchom Svätým, a to
z moci hriechov. Uzdravenie nám má
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pomôcť, aby sme aj my jasne videli a vedeli, kto
nás uzdravil a opakovane uzdravuje, že je to náš
Záchranca, Spasiteľ, Mesiáš – Pán Ježiš
Kristus... aj my jednoznačne a presvedčivo s apoštolom Petrom vyznávajme:
Ty si Kristus!
Počas služieb božích na závierku
občianskeho roka brat farár L. Bednár kázal na biblický text z Prvej knihy Samuelovej. Izraelci, keď ich Pán
Boh na Samuelovu prosbu ochránil
pred Filištíncami, vyznávali: Až potiaľto pomáhal nám Hospodin! Aj nad nami Pán
Boh bdie a máme príhovorcu, Pána Ježiša,
ktorý za nás obetoval svoj život. Prihováral sa
za nás aj v uplynulom roku. Zažívali sme radostné chvíle, ale neobišli nás ani tie smutné,
keď spoločenstvo opustili nám blízki bratia
a sestry v Pánovi. Ďakujme za všetko nášmu
Bohu a ťažkosti a problémy položme pod Ježišov kríž. Samuel postavil kamenný pomník
Bohu za vypočutie modlitieb – nech podobný pomník sú aj naše koncoročné služby Božie ako vďaka za to, že nás viedol, ochraňoval
a bdel nad nami.
zborový spevokol spevom oslavoval Pána
boha a ďakoval tak za mnohé požehnanie
v mesiacoch november a december. Zborovým
spevom vystúpil pri návšteve seniora Myjavského seniorátu Miroslava Hvožďaru, pri 500.
výročí reformácie, na spišsko-nemeckých Via-
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nociach vo Svite, na službách Božích na Štedrý
večer, na Prvú slávnosť vianočnú a na Závierku
občianskeho roka. Vďaku si zaslúži dirigentka
spevokolu sestra Marta Bednárová, ochotní a obetaví členovia spevokolu a tiež Michal
Nikerle ml., Vladimír Gallo ml. a zoskupenie

Zvončeky pod vedením sestier Kataríny Hulkovej a Marty Bednárovej. A nemožno nepochváliť aj deti z nedeľnej besiedky pod vedením
sestier Aleny Findrovej a Marty Bednárovej,
ktoré spolu so zborovým spevokolom na Štedrý večer radostne spievali na Božiu chválu.

simeonov deň „d“ – stretnUtie kristom
Z internetového zdroja spracovala
Zuzana Valeková
O stretnutí Simeona s narodeným Pánom
Ježišom sa v Biblii píše veľmi málo, len jedenásť veršov (L 2,25-35), preto ho biblisti nevedia bližšie identiikovať. Prečo Lukáš o ňom
nenapísal podrobnosti? Pretože nie sú podstatné a čo je podstatné máme napísané. Lukáš
uvádza to, čo je dôležité, teda aký vzťah mal
tento človek k Bohu: Simeon žil v Jeruzaleme,
bol to spravodlivý a bohabojný muž, očakávajúci
útechu Izraela a Duch Svätý bol v ňom.

Že Simeon žil v Jeruzaleme je uvedené preto, aby sme neboli prekvapení, že stretol Ježiša na nádvorí jeruzalemského chrámu. Bol to
spravodlivý a bohabojný muž, teda tento starec
bol príkladný veriaci: žil podľa Božieho slova,
poslúchal Božiu vôľu, žil s Hospodinom, bol
Boží priateľ. To sa muselo kladne prejaviť aj na
Simeonovom vzťahu k jeho blížnym. Ale my

protestanti dobre vieme, že nik sa nerodí spravodlivý, ani sa taký nemôže stať zo svojich síl.
To Boh ospravedlňuje, On z niektorých ľudí
milostivo urobí spravodlivých, a to na základe
obete Ježiša Krista, lebo On položil svoj život
na kríži, aby sme mohli byť pred Bohom spravodliví.
Ďalej čítame, že Simeon bol bohabojný.
Aj to bol milostivý dar od Hospodina, že Ho
mohol spoznať, veriť v Neho a žiť s Ním. Boh
obdaril Simeona veľkou milosťou, keď z neho
urobil spravodlivého a bohabojného človeka.
Preto si po celý svoj život Boha vážil a uctieval
Ho. Bratia a sestry, keby aj o nás druhí ľudia
mohli niekedy toto povedať! Keby si tak naši
potomkovia niekedy spomenuli nie na to, čo
sme radi jedli a pili či kde všade sme pracovali, ale že sme žili v dôvernom spoločenstve
s naším Bohom – na prospech mnohých ľudí
okolo nás!
O Simeonovi sa ďalej dozvedáme, že očakával útechu Izraela – Mesiáša, skrze ktorého
Boh sám poteší svoj ľud. Očakávať príchod
Mesiáša to nie je nič ľahké, to si žiada veľkú trpezlivosť! Na mnohých miestach Starej zmluvy
Hospodin sľubuje, že poteší svoj ľud, len nikde
nie je presne uvedené, kedy to nastane... Teda,
očakávať túto Božiu útechu, očakávať Mesiáša – to si žiadalo veľkú dávku trpezlivosti!
Ale Simeon veľmi túžil po potešení... nie však
po hocijakom, len po tom pravom nebeskom
potešení – buď ho poteší sám Boh, alebo nikdy
nič! A aj v tom je pre nás Simeon inšpiratívny!
5
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My, súčasní kresťania, sme tí, ktorí sa dočkali Božieho potešenia v Ježišovi Kristovi. A je
tu otázka pre nás: je ten v Betleheme narodený
Mesiáš naša jediná skutočná a najväčšia životná útecha? Všimnime si, že je napísané, že
Simeon očakával potešenie celého Izraela. Podobne aj nám má záležať, aby Boh poslal pravú útechu pre celú cirkev i pre celý náš národ!
V tejto duchovne tmavej dobe sa nám treba
veľa a často modliť, aby Boh svojím Duchom
pozdvihol, potešil a opäť postavil na nohy svoju cirkev, aby náš národ počúval Božie slovo
a tešil sa svetlom evanjelia a aby mnohí ľudia
potom odovzdali svoj život Spasiteľovi Ježišovi
Kristovi! Na rozdiel od Simeona, my smieme
Božie potešenie očakávať vo vedomí, že Kristus pred dvetisíc rokmi prišiel, že sa narodil
v Betleheme, že za nás hriešnych obetoval svoj
život, že bol vzkriesený a po vstúpení na nebo
poslal Ducha Svätého na celú cirkev. Odvtedy
Boh nie je len nad nami, ale i v nás – skrze
svojho Ducha. A ten si stále získava svojich
nových nasledovníkov, učeníkov. Na rozdiel
od Simeona, my smieme očakávať prebudenie nášho národa s vedomím, že v minulosti
už niekoľkokrát nastalo pravé duchovné prebudenie. Náš Boh nás môže znova podobne
navštíviť, potešiť a obdarovať!
Posledná charakteristika Simeona hovorí,
že Duch Svätý bol v ňom. Preto bol spravodlivý, bohabojný človek, trpezlivo a nesebecky
očakávajúci pravé potešenie od Hospodina.
Musíme mať však na zreteli, že to nebola Simeonova zásluha, ale úžasná Božia práca, že
si ho takto vychoval a pripravil. Prosme aj my
Pána, aby aj nás podobne vychovával a okresával, aby sme aspoň na sklonku našich životov mohli byť bohabojní a spravodliví veriaci,
na živote ktorých poznať Božie požehnanie
a pomazanie Ducha Svätého.
A ako konkrétne pracoval Duch Svätý
so Simeonom? Čítame, že mu Duch Svätý
6

oznámil, že sa dožije príchodu Hospodinovho
Mesiáša, toho zasľúbeného Potešiteľa. Simeon
Božiemu sľubu dôveroval a, z nášho pohľadu,
to bolo celkom adrenalínové čakanie a potom podobne vzrušujúce i stretnutie Simeona
s dieťaťom Ježišom. Lukáš nám o tom píše:
Vedený Duchom prišiel do chrámu. A keď rodičia
priniesli dieťatko Ježiša do chrámu (aby vykonali
všetko podľa zákona)... To je Simeonov deň „D“
– Duch Svätý ho vedie do chrámu a z druhej
strany Boh vedie Jozefa a Máriu skrze príkazy
svojho zákona! Simeon sa nechal viesť Duchom Svätým a Jozef s Máriou zasa Božím
slovom. Kde všetci poslúchajú Boha, tam sa
Božie dielo darí! A ako Simeon poznal, že sú
to tí praví? Nevieme... vlastne vieme – bol to
Boží zázrak, čo iné!? A tak teda, Simeon vzal
dieťa na ramená a vďačnou dušou chválil Boha.
Veru, je to slávna chvíľa mať v náručí skutočného Spasiteľa, vteleného Božieho Syna! Mohol Simeon prežiť niečo úžasnejšie vo svojom
živote? Ani nosenie vlastných detí v náručí sa
tomu nevyrovná! Celý Simeonov život vyvrcholil tým, že na chvíľu nosil vo svojom náručí
Ježiša, zasľúbeného Mesiáša, narodeného Boho-človeka. To nikto z nás nikdy nezažije!
Ale, my smieme, z Božej milosti, prežívať
omnoho väčšie veci: Kristus žije s nami po celý
náš život, sme s Kristom trvalo prepojení – nie
len na chvíľu ako Simeon – a to sa nezmení
ani vo chvíli našej smrti, s Kristom budeme žiť
naveky. Simeon hľadel na zasľúbeného Mesiáša len chvíľu, ale my po celý náš život môžeme
mať zrak upretý na Ježiša. Simeon len chvíľku
hovoril s Jozefom a Máriou o Ježišovi, ale my
smieme každodenne hovoriť so samým Ježišom a On hovorí s nami. A napokon, Simeon
si len na chvíľku mohol privinúť Ježiša k srdcu
a v našom srdci Ježiš – v Duchu Svätom – prebýva stále... lebo je v srdci tých, ktorí mu veria, a to nielen na chvíľu, ale po celý náš život,
na veky vekov.

J a n u á r - Fe b r u á r

Na záver si uvedomujeme, že staručký Simeon bol Bohom iste bohato obdarovaný, ale
nás, ktorí veríme v Ježiša Krista, Boh obdaroval omnoho viac! Tak nech je aj naša chvála

väčšia ako Simeonova – za Mesiáša, Spasiteľa
sveta, ktorý nás zachránil z hriechov a smrti,
aby sme mohli naveky žiť v nebesiach!

maľovanie na textil
Alena Findrová
V poslednú novembrovú nedeľu
sa v zborovej miestnosti stretli tí,
ktorí si chceli vyskúšať alebo sa naučiť maľovať na textil.
Na začiatok sme sa povzbudili
čítaním žalmu a spoločnými modlitbami. V Žalme 119 sa v mnohých
veršoch spomína človek. Čo má
robiť. Ako má robiť. Aký je. Po takomto rozmýšľaní sme sa pustili do „práce“.
Vyskúšali sme najskôr na plachtách, ako sa

to maľuje, aký je vhodný štetec,
alebo kde je lepšie použiť ixky
na textil. Vybrali sme si šablónky
a maľovali. Nie je to ťažké, veď to
zvládli aj deti, ktoré boli s nami.
Takto sme si mohli jednoduchým malým motívom vlastnoručne vyzdobiť aj kúpené darčeky
pod stromček.
Radosť z našej maľovanej práce bola potvrdením Božieho plánu. Lebo práca bola súčasťou raja a je pre človeka potrebou, požehnaním i radosťou.

koľko lásky sa zmestí do ŠkatUle od toPánok
Michal Findra, farár pre deti a mládež
Keď nám v novembri zavolali z fary vo Švábovciach, či by sme s deťmi z besiedky neurobili balíčky pre deti v Srbsku, neváhali sme sa
zapojiť.
Dostali sme zoznam detí s ich želaniami,
aby balíčky boli adresné. Mali sme nachystať
sedem balíčkov pre hendikepované deti. Naše
deti chystali darčeky spolu so svojimi rodičmi
a veľmi promptne, behom týždňa, bolo všetko
hotové. Ďakujeme všetkým za ochotu.
Pri tejto aktivite som si uvedomil, ako veľa
toho máme a že je výborné učiť sa poslúžiť
a ešte lepšie je, keď to môžu vnímať aj naše deti
a aktívne sa zapojiť. Platí Božia pravda, že majetok čo máme, nám bol zverený a nie je náš,

ale Boží! Keďže je všetko Boží dar, potom prirodzené pre kresťana je podeliť sa.
Balíčky už dorazili do Srbska a na zborovom webe ecavpp.sk si možno pozrieť video
z ich odovzdania.
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PoŠtová známka Pri 500. výročí reformácie
Roman Porubän, zborový farár ECAV
v Kežmarku
Na dvere zámockého kostola vo Wittenbergu Dr. Martin
Luther 31. októbra 1517 pribil
95 téz. Prostredníctvom nich
kritizoval spôsoby stredovekej
cirkvi, ktorá zneužívala svoje
postavenie a z pravého pokánia
a Božej milosti urobila predmet
obchodu. Lutherove tézy vyvolali silné reformačné hnutie,
ktoré výrazným spôsobom zasiahlo do behu dejín v Nemecku, ale i v celej
Európe. Nový myšlienkový prúd mal dopad
nielen na cirkev, ale rovnako silno ovplyvnil
politickú, sociálnu i kultúrnu oblasť.
Reformácia – okrem dôrazov na Sola redemptione Christi, Sola Scriptura, Sola ide, Sola
gratia – priniesla veľké zmeny aj do bohoslužobného života a jeho liturgického stvárnenia.
Vďaka materinskej reči a odklonu od stredovekých módov k ľudovejšej melodike sa mohlo
do spevu piesní zapojiť celé zhromaždenie. Bohoslužobný život obohacovala aj organová hra.
Úlohou organa bolo uvádzať spev chrámového
zhromaždenia. Vplyv na túto skutočnosť mala
Lutherova teológia a jeho pohľad na hudbu
v službe budovania viery jednotlivca, ako aj celého cirkevného spoločenstva.
Luther mal od mladosti mimoriadne vrúcny vzťah k hudbe, podporený štúdiom na ar-

tistickej fakulte v Erfurte. Bol člen speváckych
zborov, vynikajúci hráč na lutne, a mal pekný
tenor. Mnohé texty svojich
piesní zaodel vlastnou melódiou. Najznámejší Lutherov
hymnus je Ein feste Burg/Hrad
prepevný, ktorý sa stal hymnou
evanjelickej cirkvi. Jeho názory
na hudbu mimoriadnym spôsobom zúročil predovšetkým J. S.
Bach, ktorý vo svojich kantátach
a chorálovej tvorbe veľmi účinne
stvárnil teologické pravdy.
Jeden z hudobných skvostov Slovenska je barokový dvojmanuálový organ s pôvodným píšťalovým fondom, ktorý sa
nachádza v Drevenom artikulárnom kostole
v Kežmarku (z r. 1717) a pochádza od levočského organára Vavrinca Čajkovského. Jeho
výstavbu dokončil v roku 1720. Ornamentálna
výzdoba s iluzívnou maľbou a plastikou anjela, realizovaná Jánom Lerchom, robí z tohto
organa jednu z najcennejších barokových pamiatok.
Slovenská pošta, Klub ilatelistov a CZ
ECAV Kežmarok uviedli špeciálnu poštovú
známku k 500. výročiu reformácie 4.11.2017.
Modlitba Martina Rázusa: Tys’ cirkev svoju
obnovil, / ó, Bože v pravde svätý, / dal si nám
mužov, dokázals’, / že slovo Tvoje platí, / že nedáš loďke zahynúť, / s pomocou si skorý... / Ó, pomôž loďke tej i dnes / a cirkev svoju sám preveď /
po rozbúrenom mori. / Amen.

list misionárky z indie
Zuzana Pongen Kovalčíková
Milí priatelia, milá rodina v Batizovciach!
Je načase poslať opäť zopár noviniek od nás –
s radosťou tak robíme! Veríme, že ste v poriad8

ku a že aj tento mejl Vás nájde v dobrom zdraví. Ďakujeme za Vašu lásku a podporu, radi by
sme sa čo-to dozvedeli i z Vašej strany. Vždy
sa totiž potešíme novinám z veľkej diaľky, no
od ľudí blízkych srdcom i duchom.

J a n u á r - Fe b r u á r

Opäť môžeme svedčiť o Božej milosti v našom živote za posledných pár mesiacov. Sme
veľmi vďační za dobré zdravie a Jeho starostlivosť o nás – za všetko, čo denne z Jeho rúk prijímame. Náš nebeský Otec je taký verný! A my
sme Jeho láskou a starostlivosťou vždy nanovo
pokorení. Žijúc ďaleko od mesta i od ostatných
ľudí, sme na Ňom úplne závislí... a On nás nikdy nesklame.
Za seba môžem povedať, že som veľmi
rada, že obdobie horúčav je už za nami. Vzduch sa citeľne ochladil a ja môžem opäť fungovať normálne. Úprimne: boli chvíle, keď som
si myslela, že už to ďalej nezvládnem. Tiež je
skvelé nebyť „až po uši“ v blate –cestovanie je
oveľa jednoduchšie bez neustáleho zapadania
do blata na našej poľnej ceste. Mnohí z vás
už vedia, že do našej rodiny čoskoro pribudne ďalší člen. Už sa toho dňa „D“ nemôžem
dočkať! Sme Pánovi vďační za bezproblémové tehotenstvo a stále sa na Neho s dôverou
a očakávaním obraciame i v tomto poslednom
mesiaci, predovšetkým na čas pôrodu. Ďakujeme všetkým, ktorí na nás myslíte i v tejto veci!
Onedlho v našom dome privítame moju mamku a sestru Janku, ktoré prídu s nami stráviť
dva mesiace. Všetci sa na to veľmi tešíme! Naposledy sme sa videli pred dvoma rokmi a toto
má byť ich prvá návšteva u nás. Tiež to bude
prvý raz, čo sa stretnú naše rodiny – svokrovci
i švagriné z oboch strán! Prosím, modlite sa
spolu s nami za ich let, za dobré zdravie, a tiež
za celý pobyt u nás – nech je to každému z nás
na požehnanie.
Čo sa týka našej práce, posledné tri mesiace
boli pre nás ozaj vyčerpávajúce, keďže sme sa
s vierou pustili do nového projektu. Ako sme
už spomínali skôr, od samého začiatku nám
leží na srdci to, že mnoho detí z nášho susedstva nenavštevuje školu. Niektorí z rodičov prišli za nami a priamo nás prosili, aby sme začali
učiť ich deti. Ani jeden z nás si to veľmi neve-

del predstaviť, keďže nie sme učitelia. Nechceli
sme sa do niečoho len tak hnať. Ale, keď sme
sa za túto vec modlili, vnímali sme, že to môžu
byť dvere, ktoré Pán pre nás otvára. Totiž, aj bez
špeciálneho pedagogického vzdelania máme
tak veľa toho, čo môžeme týmto deťom dať!
Tak prečo si to držať len pre seba? Takže koncom augusta sme otvorili „školu“ – lepšie povedané anglický klub či domáce doučovanie. Deti
zo susedstva k nám prídu každý deň od 8:30 h
do 12:00 h. Z kapacitných dôvodov sme zatiaľ
prijali len 25 detí. Učiť sme začali len my dvaja a otvorili sme im náš dom – jedna skupina
sedávala na verande, dve skupiny v obývačke
a štvrtá skupina v jednej z izieb. Vek týchto
detí odhadujeme na 4 až 11 rokov (poväčšine totiž nevedia kedy sa narodili). Začali sme
veľmi pomaly a v malom – zabezpečili sme im
zošity a ceruzky na písanie. Pre nás, keďže sme
bez učebníc, je jediný zdroj informácií a inšpirácií internet. Neskôr sme dostali do daru
puzzle, pracovné zošity, pexeso, švihadlá... Tiež
sme dostali tlačiareň a tá nám veľmi uľahčila
život, lebo sme mohli deťom vytlačiť všakovaké
pracovné zošity! Mnoho z týchto detí predtým
do školy nikdy nechodilo, čiže sme ich museli najprv naučiť ako sa drží v ruke ceruzka.
Náš cieľ je naučiť ich čítať a písať v angličtine,
naučiť ich základy počítania a jednoduchú anglickú konverzáciu. Deti sa učia veľmi rady –
na vyučovanie prídu už hodinu vopred, lebo sa
nemôžu dočkať – no, a najhorší deň pre ne je
vtedy, keď im dáme prázdniny!. Mnoho ďalších
rodičov už odvtedy prišlo a žiadali nás, aby sme
prijali aj ich deti. To však momentálne nie je
možné. Zatiaľ sme za vyučovanie a pomôcky
nepýtali žiadny poplatok od rodičov, no mnohí
sa chceli zavďačiť a priniesli nám „naturálie“
zo svojich záhrad – a tak sa Pán postaral, že
i keď naša záhradka bola zaplavená, na stole
nám nikdy nechýba čerstvá zelenina. Medzičasom sa náš tím rozrástol – prijali sme jednu
9
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mladú ženu z blízkej dediny, a tak isto Sentiho
sestra Moa nám pomáha s výučbou. Ani jedna
z nich nie je vyškolená učiteľka, no majú srdce pre službu deťom a snažia sa ako len môžu.
V piatok sme školu zatvorili pre zimné prázdniny. Pokračovať plánujeme až v januári, no nie
sme si celkom istí ako. Plánujeme postaviť dočasnú budovu z domácich materiálov, kde by
sa výučba realizovala normálne v laviciach (doteraz deti sedávali aj písali na podlahe). Zároveň sa modlíme za učiteľov, ktorí budú ochotní
na tomto odľahlom mieste s nami žiť (alebo
tu denne dochádzať) a tiež budú mať srdce
pre túto konkrétnu skupinu ľudí. Tiež nie sme
si istí inanciami, preto možno budeme musieť
zaviesť aj školné... Potrebujeme v tomto veľa
múdrosti a citu a dobrú stratégiu, preto Vás
prosíme o modlitby a spätnú väzbu či radu – ak
Vám Pán dá Slovo , alebo ukáže niečo ohľadom tohto projektu, dajte nám, prosím, vedieť.
Samozrejme, úplne najlepšie bude, ak sa jedného dňa budeme môcť zaregistrovať ako riadna
škola! No, najviac zo všetkého, naša túžba je byť
poslušní Pánovi, plniť Jeho vôľu a cez všetko čo

robíme, túžime, aby On bol zjavený ľuďom ako
jediný pravý živý Boh. Cez tieto naše aktivity
máme možnosť pracovať a vplývať na okolitú
moslimskú komunitu a našou nádejou je, že raz
bude Jeho meno hlásané a vyvyšované i v tejto
oblasti.
Zároveň Senti stále pokračuje v práci s rybníkom. Nemohol uskutočniť veľký predaj rýb
tak, ako plánoval. V dôsledku záplav v minulých mesiacoch klesla cena rýb veľmi výrazne
a predať ryby vtedy by bolo pre nás veľmi nevýhodné – takže stále čakáme na ten správny čas.
Senti tiež ďalej pokračuje v práci s komunitou
a zároveň je zapojený do práce s mládežou
v blízkej dedine. Chceli by sme znova začať
s našou zeleninovou záhradkou, keďže dažde
sú už za nami. My máme svoju vlastnú studňu,
takže zavlažovanie by nemal byť problém.
Ešte raz Vám všetkým ďakujeme za Vašu
lásku a starostlivosť, za všetky vaše modlitby
a akúkoľvek inú podporu, ktorú od Vás prijímame! Ste pre nás veľmi vzácni a ďakujeme
Bohu, že Vás poslal do nášho života! S láskou
Senti a Zuzka.

verŠ roka Pre deti i dosPelýcH
Michal Findra, farár pre deti a mládež
Každoročne nám bratia a sestry Jednoty
bratskej z Hernhutu v Nemecku vyberú biblický verš na celý rok. Manželka levočského brata farára Matisa, Ľubica Matisová, pripravila
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pre deti dve „lúšťovky“, z ktorých môžu vylúštiť
znenie tohtoročného hesla a aj súradnice, kde
je text zapísaný v Biblii – tak príjemné lúštenie:
Na čiaročky doplň písmená, ktoré sú na daných
súradniciach, a zistíš, aký je verš na rok 2018.

J a n u á r - Fe b r u á r

Po nájdení a vyškrtaní slov pod tabuľkou ti zostanú písmená. Doplň ich postupne na predznačené čiarky a dozvieš sa, kde sa verš na rok 2018
v Biblii nachádza.

_ _ _ _ _ _ _

21,6

A pre všetkých ešte pár slov. Verš roka nám
podáva zásadnú informáciu. Duchovný smäd
môžeme uhasiť vodou života zadarmo. Podstatou všetkého je Pán Ježiš. On je ten, čo nás
stvoril s túžbou po večnosti a On má pre nás

pripravený prameň vody života. A aj uhasenie
duchovného smädu je opäť v Božej réžii, lebo
to nedokážeme sami. Niet takej hodnoty, niet
takého náboženského postupu, niet takej mocnej ľudskej vôle, čo by dokázali vyriešiť prístup
k prameňu vody života. Hriešnik tam nemá
prístup!
V evanjeliu podľa Jána 6,32-40 sa píše
o chlebe z neba, ktorý dáva život. Chlebom
z neba je Ježiš Kristus. Keď niekto z Neho –
Krista – je a pije, nebude lačnieť ani žízniť. Jedenie nebeského chleba a pitie vody života je
viera v Krista. Teda, mať zadarmo prameň vody
života znamená dôverovať Pánovi Ježišovi, že
On je ten, ktorý prišiel duchovne človeka vyslobodiť. Preopakujme si: Túžime po večnosti
a vieme, že hriech nás diskvaliikuje, že my nemôžeme urobiť nič; Pán Boh to vie, a preto sa
zo svojej lásky rozhodol darovať možnosť napojenia duchovne vysmädnutého. Ako? Vierou
v Krista človek zadarmo získa nový život a je
pri prameňoch vody života!
Si smädný, túžiš po večnosti, vieš, že si hriešnik. Izaiáš nás volá: nedávaj silu, prostriedky,
náboženské úkony na to, čo nič nestojí, ale zadarmo príď k Pánovi Ježišovi Kristovi a vierou
prijmi očistenie od hriechov a večný život! Poď
k Ježišovi! (Iz 55,1-5)

Plný Pokoj na ďalŠí rok
Zdroj: „Dobrá sejba“
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.gbv_dillenburg.thegoodseed
Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa. Len v Bohu utíši
sa moja duša. (Iz 26,3; Ž 62,2)
Neobzerám sa dozadu, aby som urobil
smutnú bilanciu svojho neplodného úsilia,
stratených hodín, svojich hriechov a svojich
trápení. Prenechávam to všetko Bohu, ktorý

mi dal Záchrancu a odpúšťa mi v dobrotivosti
a zahladzuje moje prestúpenia.
Nepozerám dopredu. Boh pozná moju budúcnosť, cestu – či je krátka alebo dlhá, ktorá
ma vedie k Jeho domu. Pán Ježiš bude v každej
skúške so mnou a za mňa ponesie bremeno,
ktoré sa mi zdá také ťažké.
Nepozerám okolo seba. Nepokoj by mi
vlieval strach – taký veľký je životný zhon, taký
búrlivý a plný zlého je svet, a taká klamlivá je
nádej na šťastie a pokoj, ktorú mi ponúka.
11
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Tiež nepozerám do seba. To by ma urobilo veľmi nešťastného, pretože od prirodzenosti
nemám v sebe nič, na čom by som mohol zakladať svoju nádej. V sebe vidím len zlyhania
a pochybenia, slabé rozhodnutia, ktoré sa rozpadnú na prach.

Ale pozerám hore k ježišovi, lebo tam nachádza moje srdce odpočinok a môj strach prestáva. Pri Ňom nachádzam pravú radosť a pravú lásku. Božské svetlo zaháňa tmu a môjmu
srdcu prináša dokonalý pokoj a obdivuhodnú
nádej.

rozHodnúť sa Pre boHa
Z brožúry Bližšie k Tebe preložila
Anna Chábová
Ale Rút povedala: Nenúť ma opustiť ťa a odísť
od teba! Lebo kam ty pôjdeš, pôjdem i ja a kde
ty budeš bývať, budem bývať i ja! Tvoj ľud bude
mojím ľudom, tvoj Boh bude mojím Bohom!
(Rút 1,16)
Rút vyrástla v krajine Moáb. Vydala sa
za Žida, ktorý sa presídlil so svojimi rodičmi
do tejto krajiny. Žiaľ, po desiatich rokoch ostala bezdetnou vdovou. Jej svokra Noémi, ktorá
ostala bez muža aj syna, sa chce vrátiť do Izraela. Tu je Rút postavená pred rozhodnutie: má
zostať a slúžiť bohom v krajine Moáb, či ísť
s Noémi do Izraela a oslavovať živého Boha.
Hoci musí opustiť svoju vlasť a má pred sebou
neistú budúcnosť, vysvetľuje svojej svokre: „...
kam ty pôjdeš, pôjdem i ja... tvoj Boh bude
mojím Bohom!“ Toto pevné rozhodnutie ve-

riť v živého Boha zmenilo jej život pozitívne.
Rovnako je to dnes, keď sa človek priznáva
k Bohu, verí v Ježiša Krista. Toto rozhodnutie ho nielen zachraňuje pre nebo, ale má vplyv
aj na jeho pozemský život.
Keď Rút s Noémi prišli do Izraela, bola žatva a Rút išla zbierať klasy po žatve na Bóazovo
pole, aby mali čo jesť. Pritom sa musela veľakrát zohnúť po jednotlivé klasy. Tak isto aj my,
pri počúvaní slova Božieho musíme byť pozorní a niekedy si robiť aj poznámky na lepšie zapamätanie či pochopenie biblického textu.
Večer Rút oddeľovala zrno od pliev. Tak
aj pre nás platí: „Všetko skúmajte, dobrého sa
držte !“ (1Tes 5,21) Aj my si musíme z kázne
vybrať zrno a nie slamu či plevy. Možno ti náš
Pán dal v nedeľu počuť slovo z Biblie, ktoré ti
pomôže v priebehu týždňa urobiť správne rozhodnutie alebo vyriešiť závažný problém.

viera, rozUm alebo Prirodzenosť?
„Povedzte dcére sionskej: Ajhľa, tvoj kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi,
a to na osliatku ťažnej oslice.“ Mt 21:5
„Ajhľa“ alebo „všimni si“. Týmto slovom
nás budí zo spánku bez viery ako niekto, kto
prináša niečo veľké, zvláštne a významné,
niečo, po čom ľudia túžili už dlhú dobu a čo
by mali s radosťou prijať. A toto vyrušenie je
12

zaiste potrebné, pretože rozum a prirodzenosť opovrhujú všetkým, čo zahŕňa vieru; je
to pre ne neuchopiteľné. Ako by mohli rozum
a prirodzenosť rozpoznať, že tento muž by
mal byť kráľom Jeruzalema, napriek tomu, že

J a n u á r - Fe b r u á r

prichádza chudobný a pokorný a sedí na oslovi, ktorý mu dokonca nepatrí? Ako súvisí takýto príchod s predstavou veľkého kráľa? No
povahou viery je, že nesúdi a neriadi sa tým,
čo vidí a cíti, ale tým, čo počuje. Pridŕža sa
len Slova samotného a nie výzoru
alebo gest. Toto je tiež dôvod,
prečo Krista ako Kráľa prijali
len tí, ktorí sa riadili slovom
proroka, ktorí verili v Krista, a ktorí merali a obdržali jeho kráľovstvo nie
očami, ale Duchom. Oni
sú skutočnou dcérou sionskou. Nie je možné, aby sa
tí, ktorí sa chcú riadiť svojim
zrakom a pocitmi namiesto toho,
aby sa pridŕžali samotného čistého
Slova, necítili pohoršene. Tento obraz nám
dovoľuje obdržať a uchopiť prvú vec, v ktorej
je vyobrazená povaha viery. Veď rovnako ako
výzor a predmet viery nie je absolútne ničím
a úplne v rozpore s rozumom a prirodzenosťou, tak aj vo všetkých výskytoch a prípadoch
viery nájdeš rovnako triviálny a paradoxný
zjav. Navyše, nebola by to viera, ak by veci vyzerali a správali sa rovnako, ako o nich uvažuje
viera a ako ich opisujú Písma.
A toto je presne dôvod, prečo je vierou:
Nevyzerá a nespráva sa, ako hovoria viera
a Písma. Ak by Kristus pricválal do Jeruzalema vo všetkej sláve ako kráľ tohto sveta,
potom by vzhľad a Písma boli v súlade s rozumom a prirodzenosťou a veci by vyzerali
ako ich opisujú Písma. No neostala by žiadna viera. Ten, kto verí v Krista, má rozpoznať

bohatstvo za obrazom chudoby, slávu za hanbou, radosť za smútkom, život za smrťou.
Ten, kto sa pridŕža Božích slov a očakáva ich,
to bude robiť vierou. Po štvrté, hovorí: „tvoj
Kráľ“. Na tomto mieste oddeľuje tohto Kráľa
od všetkých ostatných kráľov. Je to
tvoj Kráľ, hovorí, ktorý ti bol zasľúbený, ktorému patríš, ktorý
jediný by ti mal vládnuť – no
v Duchu, a nie ako vláda
vo fyzickom svete... Pre veriace srdce je to potešujúci
text. Mimo Krista je človek totiž podrobený mnohým rozhnevaným tyranom,
ktorí nie sú králi, ale vrahovia,
pod ktorých vládou trpí hrozné
utrpenie a strach, napr. diablovi, telu,
svetu, hriechu, a tiež aj zákonu a smrti a peklu... No keď tvoje srdce pevnou vierou príjme
tohto Kráľa, budeš v bezpečí, a nemusíš sa
viac báť hriechu, smrti ani pekla a nešťastia.
Lebo vtedy spoznáš, že tento tvoj Kráľ je Pánom nad životom a smrťou, hriechom a milosťou, nad nebom aj peklom, a že všetko má
vo svojich rukách. Pretože On sa stal naším
Kráľom, aby nás oslobodil od panovačných
tyranov a aby nad nami sám vládol... Pozri,
aké úžasné veci sú zahrnuté v týchto jednoduchých slovách: „Ajhľa, tvoj kráľ.“ Úbohý
Jazdec na oslovi a nenápadný Kráľ prináša
úžasné dary. Rozum nič z toho nevidí; prirodzenosť ničomu z toho nerozumie. Iba viera
to dokáže.
St. Louisské vyd., 11:4 – 7.
Martin Luther
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blaHoželáme jUbilantom
Január
Miháľ František, Ing.
Šimková Anna
Mlynár Ján
Gandžalová Katarína
Šelepová Malvína
Fáberová Eva, PhDr.
Mertová Anna
Smolárová Marta
Ivan Dalibor
Imrich Viktor
Jarošová Darina
Timočková Helena

Február
6.1.
6.1.
9.1.
14.1.
19.1.
23.1.
23.1.
23.1.
24.1.
25.1.
26.1.
29.1.

Jochman Štefan, Ing.
Schweitzer Erhard, MUDr.
Mlynárová Božena
Valigurová Jarmila
Kováč Ján
Dražilová Soňa, Ing.
Molnárová Dana

11.2.
13.2.
17.2.
17.2.
20.2.
26.2.
27.2.

vyPísané z matrík v mesiacocH november – december 2017
sviatosť krstu svätého prijali:
Richard Kolár, Samuel Šlosár

do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli:
Ján Šeďo (65), Miroslav Brecík (30), Ján Sedlák (91)

Štatistické údaje za rok 2017
- pokrstení:
19 detí (6 chlapcov a 13 dievčat)
- konirmovaní:
2 dospelí
- zosobášení:
12 párov

- zosnulí:
24 členov CZ (11 mužov a 13 žien)
- počet členov cz:
1165

Pozývame na Pravidelné stretnUtia v zborovej
miestnosti na Ul. 1. mája 1:
► konirmandi – utorok o 15:00 h
1. ročník; 15:30 h 2. ročník
► spevokol – každú stredu o 18:00 h
► modlitebné spoločenstvo
– každý štvrtok o 16:15 h
14

►
►
►

biblická hodina
– každý štvrtok o 17:30 h
mládež – každý piatok o 17:00 h
detská besiedka – každú nedeľu
počas služieb Božích v Poprade a Strážach

J a n u á r - Fe b r u á r

oznamy a ďalŠie Pozvania
Skončilo sa obdobie vianočných a novoročných sviatkov i školských prázdnin – nastal
čas, aby sme pokračovali vo svojom duchovnom vzdelávaní. Ku 500. výročiu reformácie sa brat farár Michal Findra na večerných
službách Božích venoval výkladu Lutherovho
Veľkého katechizmu. Do konca minulého roka
sme preberali Desať Božích prikázaní. Bolo to
poučné a počuli sme, ako Martin Luther chápal – v zmysle Božieho slova – každé jedno
prikázanie. Od nedele 14. januára lepšie spoznávame vysvetlenie troch článkov Všeobecnej
viery kresťanskej, vysvetlenie Modlitby Pánovej a oboch sviatostí: Krstu svätého i Večere
Pánovej. Pozývame všetkých, ktorí chcú lepšie
porozumieť tomu, čo v modlitbách denne alebo často vyznávame. Príďte do školy na jarnej
ulici v každú nedeľu o 16:30 h. Vítaní sú dospelí, mládež i deti. V mene Pána Ježiša Krista
sa každé toto bratsko-sesterské stretnutie koná
pre všetkých.
V dňoch 18. až 25. januára sa opäť po roku
koná veľká ekumenická aktivita Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2018. ekumenická
pobožnosť v rámci tohto týždňa sa bude konať
v rímskokatolíckom kostole sv. jána evanjelistu v Poprade-veľ kej 21. januára o 15.00 h.
Srdečne všetkých pozývame aj na ekumenické modlitebné stretnutia v našej zborovej miestnosti. Budú sa konať 22., 23., 24.
a 25. januára so začiatkom vždy o 16:15 h.
Stretnutia budú viesť striedavo naši bratia fa-

rári L. Bednár a M. Findra s použitím programu z oiciálnych textov vydaných pre Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov 2018.
Slovenský rozhlas bude v nedeľu 28. januára vysielať priamy prenos služieb božích
z nášho kostola svätej trojice so začiatkom
o 9:00 h. Srdečne pozývame všetkých na túto
milú a mimoriadnu príležitosť, upozorňujeme však, že zúčastnení musia zaujať miesto
v kostole najneskôr o 8:45 h, po tomto čase už
nebude možné vojsť do kostola.
Každoročný národný týždeň manželstva
bude aj tentoraz vo valentínskom týždni od 12.
do 18. februára. Jeho téma je: Manželstvo ako
umenie lásky. v piatok 16. februára o 17:00 h
začneme v kostole službami Božími s požehnaním manželských párov. Následne budeme
pokračovať stretnutím v zborovej miestnosti,
ktoré bude plné kreatívnych činností, dobrého
spoločenstva a povzbudenia do spoločného života. Tešíme sa na vás!

Zborový list popradských evanjelikov. Pre vnútornú potrebu Cirkevného zboru
ECAV v Poprade, Námestie sv. Egídia 17/8, 058 01 Poprad, tel. farský úrad: 789 5872,
email: poprad@ecav.sk, www.ecavpp.sk
Zodpovedný redaktor: Dr. Libor Bednár, zborový farár (0908 940792), 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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rozPis slUžieb božícH a ďalŠícH cirkevno-zborovýcH aktivít
janUár
1. Po
6. So
7. Ne
11. Št
14. Ne

18. Št
21. Ne
24. St
25. Št
28. Ne

09:00
10:30
09:00
09:00
10:30
17:30
09:00
10:00
16:30
17:30
09:00
10:30
15:00
17:30
09:00
16:30

-

Poprad, Nový rok, Obrezanie Krista Pána
Stráže, Nový rok, Obrezanie Krista Pána
Poprad, Zjavenie Krista Pána mudrcom
Poprad, 1. nedeľa po Zjavení
Stráže, 1. nedeľa po Zjavení
Poprad, biblická hodina
Poprad, 2. nedeľa po Zjavení
Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
Poprad, biblická hodina
Poprad, 3. nedeľa po Zjavení
Spišská Sobota, 3. nedeľa po Zjavení
ZS, Komenského ul., biblická hodina
Poprad, biblická hodina
Poprad, Nedeľa Deviatnik
Poprad, ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie

febrUár
1. Št
4. Ne

8. Št
11. Ne

14. St
15. Št
18. Ne
21. St
22. Št
25. Ne

16

17:30
09:00
10:30
16:30
17:30
09:00
10:00
16:30
18:00
17:30
09:00
16:30
15:00
17:30
09:00
10:30

-

Poprad, biblická hodina
Poprad, Nedeľa po Deviatniku
Stráže, Nedeľa po Deviatniku
Poprad, ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
Poprad, biblická hodina
Poprad, Predpôstna nedeľa
sviatosť Večere Pánovej
Poprad, ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
Poprad, Popolcová streda
Poprad, biblická hodina
Poprad, 1. nedeľa pôstna
Poprad, ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
ZS, ul. Komenského, biblická hodina
Poprad, biblická hodina
Poprad, 2. nedeľa pôstna
Spišská Sobota, 2. nedeľa pôstnan

