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Pred nami je pôstne obdobie. 
Kresťania by sa mali zasta-
viť, spomaliť a  viac hľadať 

Božie hovorenie Duchom Svätým 
na modlitbe, v spoločenstve veriacich, 
v Písme Svätom. Aj v našom zbore bude-
me mať mnohé príležitosti byť intenzívnej-
šie pod Božím vplyvom. Nepremeškajme ich.

K  obdobiu pôstu patrí aj praktizovanie 
pôstu. V  našej kresťanskej praxi už takmer 
vymizlo postenie sa v prvotnej podobe, teda 
v obmedzovaní prijímania jedla. Možno je to 
dané dobou hojnosti alebo aj nepochopením, 
o  čo ide v  takomto pôste pri zdržiavaní sa 
jedla alebo iných skutočností, ktoré nás kaž-
dodenne obklopujú. Prorok Izaiáš v  58. ka-
pitole píše o pôste a vysvetľuje, že pravý pôst 
musí mať zmysel. Uvedieme si dve zásadné 
skutočnosti.

Prvá sa týka spôsobu pôstu. V  staroveku 
nikoho neudivovalo, že sa ľudia postia, lebo 
to bola bežná prax. Izaiáš však upozorňu-
je, že nie je správne postiť sa preto, aby to 
druhí obdivovali. Máme sa postiť pred Bo-
hom, v  skrytosti od ľudí. Veď, v  pôste ide 
v prvom rade o  zintenzívnenie spoločenstva 

s Hospodinom. Ak sa teda aj dnes 
rozhodneme postiť-nejesť, potom 
to nerobme pre ukázanie väčšej 

zbožnosti, ale pre užšie spoločen-
stvo s Pánom Ježišom.
Druhá skutočnosť sa týka dôsledku 

pôstu a o tom nám hovorí jasne citát z Pís-
ma svätého v úvode. Pravý pôst povzbudzuje 
človeka k  Božiemu konaniu. Pravý pôst sa 
odrazí na správaní sa. Človek je Duchom Bo-
žím vedený ku spravodlivému konaniu. Ak 
vidí neprávosť, tak ju rieši. Pôstom sa stávame 
citlivejší – ak niekomu ubližujeme, aby sme 
s  tým prestali a  dali veci do poriadku. Pôst 
spôsobuje, že v Božej autorite vieme poslúžiť 
ľuďom, ktorí sú ujarmení – poviazaní rôznymi 
trápeniami – či už sú to choroby, závislosti, 
neodpustenie, chudoba, a iné. Mohli by sme 
v pokore povedať, že pôst uvoľňuje Božie ko-
nanie, ktorým chce Pán Ježiš pôsobiť v tomto 
svete.

V nadchádzajúcom pôstnom období pra-
jem každému jednému z nás ten pravý pôst 
v jeho spôsobe aj dôsledku.

Michal Findra, zborový farár

PRAVÝ PÔST MUSÍ MAŤ ZMYSEL
Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád: 

Rozviazať putá neprávosti, spretŕhať povrazy jarma, 
prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo. 

(Iz 58,6)
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BDEJTE A MODLITE SA
Vincent Blažko, ev. a. v. farár

Modlitba. Pane Ježiši Kriste, Baránok Boží, 
ktorý snímaš hriechy sveta! Vo vedomí svojich vín 
kľakáme pod Tvoj kríž a  voláme: Kyrie eleison, 
Pane, zmiluj sa! Uznávame, že sme zhrešili proti 
nebu i proti blížnym a že nehľadáme moc Tvojej 
lásky, ktorá sa obetovala za nás. Mnoho sme zane-
dbali, mnoho zmeškali, mnoho podcenili. Voláme 
so žalmistom, že ako piesku v mori toľko je našich 
priestupkov. Vieme, že sami si z nich nevieme po-
môcť. Preto zvelebujeme Tvoju dobrotu, že Ty sám 

nás vyslobodíš z priepasti smrti a zatratenia. Veď 
do nebeského kráľovstva môžu prísť iba tí, ktorí sa 
celým srdcom Tebe oddali. Ty, Pane, vieš ako často 
hovoríme o  láske, o  tej najväčšej hodnote života, 
ktorá nikdy nezanikne – a predsa ju nevieme do-
ceniť, nedokážeme ju opravdivo darovať svojím 
blížnym. Žaluje na nás táto zem, biedni a úbohí, 
ktorým sa nevieme dostatočne venovať. Chceme 
naplniť Tvoj príkaz, aby sme sa tak milovali, ako 
si nás miloval Ty. K nášmu chceniu však dopraj aj 
vrúcnosť srdca, ochotu rúk a  dobroprajnosť. O  to 
Ťa pokorne prosíme! Amen.

UDALOSTI V CIRKEVNOM ZBORE
Zuzana Hybenová, Michal Findra

Zborová novinka. V cirkevnom zbore sa po 
prvýkrát konal zborový Silvester. Po skončení 
služieb Božích na Závierku občianskeho roka 
mohli prihlásení účastníci prežiť tento večer 
do 22:00 hodiny spoločne. Nechýbala chutná 
kapustnica na nasýtenie a  na stoloch boli aj 
iné dobroty. Samozrejme, stretnutie sa začalo 
Božím slovom, ktoré je vyžrebované ako heslo 
roka 2019: Hľadaj pokoj a snaž sa oň! (Ž 34,15). 
Potom nasledovali ďakovné modlitby za všetko 
čo sme v uplynulom, 2018. roku od narodenia 
Pána Ježiša, z milosti Božej prijali. Prosili sme 
aj o požehnanie do nastávajúceho roka 2019. 
Rozprávali sme sa o tom, že sa môžeme mod-
liť za posilnenie viery niekoho konkrétneho, 
aby sme aj takto misijne pôsobili. Manželia 
Alena a Michal Findrovci pripravili zaujíma-
vý program stretnutia a  všetkých prítomných 
zamestnali zhotovovaním zaujímavých zálo-
žiek s  heslom roka 2019 a  bonus k  nim boli 
kľúčenky. Príjemne strávený čas nám rýchlo 
ubehol a  priblížil sa čas rozchodu. O  rozvoz 
účastníkov sa postarali brat farár Michal Fin-
dra a  brat Miroslav Madáč. Tento spoločný 

zborový Silvester bol veľmi dobrý nápad, lebo 
účastníci zažili milé bratsko-sesterské spolo-
čenstvo a manželom Findrovcom zaň ďakovali.

Na Nový rok 1. januára nám spievaný 34. 
žalm i kázeň slova Božieho prízvukovali hľadať 
pokoj a  snažiť sa Oň! Prečo takáto výzva? Asi 
preto, že pokoj nie je. Žalm vyjadruje aj situ-
ácie, ktoré spôsobujú nepokoj. Každú situáciu 
predkladajme Hospodinovi. V Božej blízkosti 
je upokojenie. Snažme sa byť tvorcami pokoja.

V nedeľu 27. januára bola v kázni venova-
ná pozornosť Ježišovej arcipastierskej modlitbe 
( J 17,3). V nej On sám hovorí, že podstatou 
večného života je poznanie Boha a toho, kto-
rého poslal, Ježiša Krista. Brat farár M. Findra 
vysvetlil, že Boha môžeme poznať a  stretnúť 
v Jeho diele a aj v tom, že sa Boh stal človekom. 
Spásu dosahujeme skrze ukrižovaného Ježiša 
Krista, Božieho Syna. V pozemskom živote je 
veriacim spása sprostredkovaná vo sviatostiach 
– v Krste svätom a vo Večeri Pánovej – lebo to 
je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého 
Boha a ktorého si poslal, Ježiša Krista.

Biblické vzdelávanie. Od 3. januára po-
kračujú stretávania spoločenstva nášho cir-
kevného zboru na biblických hodinách. Za-



3

Marec - Apríl - 2019

čali sme štúdiom 1. knihy Mojžišovej, teda 
stvorením sveta. Brat farár rozdelil túto knihu 
na dve základné časti: v 1. až 11. kapitole pre-
berieme pradejiny a  v  12. – 50. kapitole deji-
ny patriarchov. Možno si myslíme, že to, ako 
bol človek a všetko ostatné stvorené, už dávno 
vieme. Ale pri výklade sa dozvedáme omnoho 
viac. Po úvodných kapitolách sme mali mož-
nosť zhliadnuť vedecko-náučný film s  témou 
stvorenia sveta a  potom aj historický film – 
oba nám pomohli objasniť veľa vecí. Vedecké 
výskumy nedokázali zdôvodniť všetko čo vo 
vesmíre obdivuhodne funguje a  vedci musia 
uznať existenciu nadprirodzenej inteligencie 
– Boha Stvoriteľa. Sme vďační bratovi faráro-
vi za výber tejto témy a pozývame všetkých na 
biblické hodiny. Zapojte sa aj vy do biblického 
vzdelávania, spoznávajte a spoznajte úžasného 
Boha, v ktorého veríme a ktorému slúžime!

Ekumenická pobožnosť sa konala 20. ja-
nuára v  gréckokatolíckom Chráme sv. apoš-
tolov Petra a Pavla na Sídlisku Juh. Téma po-
božnosti bol text: Len o  spravodlivosť sa budeš 
usilovať (5M 16, 20). Pobožnosti sa zúčastnilo 
12 zástupcov cirkví zo všetkých častí mesta 
Poprad. Prítomní boli na úvod oboznáme-
ní s  históriou, tohtoročnou témou, prípravou 
materiálov k  týždňu modlitieb za jednotu 
kresťanov a  aj s  priebehom samotnej pobož-
nosti. Účinkovali duchovní zo všetkých cirkví, 
modlitby predniesli aj laici. Tohtoročnú kázeň 
mal Jozef Vereščak, zborový farár CZ ECAV 
z Popradu-Veľkej. V programe účinkovali spe-
vokoly s piesňami, a to: gréckokatolíci, adven-
tisti a  evanjelici z Veľkej. Bolo to požehnané 
popoludnie ukončené pozvaním na agapé, teda 
na pripravené pohostenie so vzájomnými roz-
hovormi.

V  týždni modlitieb za jednotu kresťanov 
sa v zborovej miestnosti nášho cirkevného zbo-
ru konali modlitebné stretnutia od pondelka 
21. do štvrtka 24. januára a v jeden večer sa na 

nich zúčastnili aj členovia Komunity Chemin 
Neuf. Témy jednotlivých stretnutí boli: Nech 
prúdi ako voda právo; Vaša reč nech je áno – áno, 
nie – nie; Spokojní s tým čo máme; Hospodin zá-
stupov je Jeho meno. Témy pre tento týždeň pri-
pravili kresťania z  Indonézie. Bratovi farárovi 
M. Findrovi ďakujeme za prípravu modliteb-
ných stretnutí.

Voľ ba zborového farára. Po odchode brata 
farára Libora Bednára do Bratislavy-Dúbrav-
ky sa v našom zbore uvoľnilo miesto zborové-
ho farára. Preto sa 27. januára, pod vedením 
predsedníctva Tatranského seniorátu, seniora 
Jaroslava Matysa a  dozorcu Tomáša Hybena, 
konal volebný konvent. Na uvoľnený post si 
konventuáli zvolili brata farára Michala Fin-
dru. Nadväzne na to ho potom oficiálne do 
funkcie menoval biskup VD ECAV Slavomír 
Sabol, a  to s  platnosťou a  účinnosťou od 12. 
februára t. r.

Kázňový text v  nedeľu 3. februára hovo-
ril o búrke na mori (Mt 8,23-27) a brat farár 
Findra poukazoval na to, ako rôznorodo sa 
prejavuje Božia blízkosť. Otázka je: ako my na 
ňu reagujeme? Aj my sme v živote dosť často 
zmietaní. Pri životných búrkach si zúfame 
a voláme na Pána Ježiša podobne ako učeníci. 
Kristus je blízko nás, dôverujme Mu, On koná. 
O tom sa často presviedčame. Učeníci tiež skú-
sili, že sa oplatí dôverovať a veriť Ježišovi Kris-
tovi. Buďme takí aj my! Aj večerné služby Bo-
žie v ZŠ na Letnej ul., cez 93. žalm, posilňovali 
našu vieru, lebo Hospodin je Kráľ od večnosti, 
Jeho svedectvá sú spoľahlivé a  patrí mu po-
svätná úcta na večné veky. V túto nedeľu mala 
výročný konvent dcérocirkev Poprad-Stráže.

Kázeň brata farára M. Findru v  nedeľu 
10. februára zdôrazňovala pravú službu Bohu 
(Rim 12,1-3). Naše telo má byť živá, príjem-
ná obeť a rozumná služba Bohu. Veľký príklad 
obetovania Bohu a poslušnosti vo viere máme 
v  Abrahámovi. A  Abrahámovo požehnanie 
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máme aj my dnes, a to v Pánovi Ježišovi Kris-
tovi. Božie slovo nám radí, aby sme sa nepri-
podobňovali svetu, ale nechali sa premieňať 
Bohom. Hoci žijeme v realite tohto sveta, svet 
nemôže určovať naše hodnoty. Kristus nás pre-
mieňa obnovením mysle a neustále pritom po-
trebujeme vnímať Božiu vôľu.

Nedeľa Deviatnik 17. februára nás upo-
zornila na blížiacu sa Veľkú noc. Jeremiáš 
(9,22-23) nás v  texte napomína, že sa nemá-
me chváliť múdrosťou, silou ani bohatstvom. 
A múdrosť spočíva v poznaní Boha, že len On 
preukazuje milosť, právo a  spravodlivosť na 
zemi, lebo v tých veciach má záľubu. Milosť je 
nám daná pri úprimnom a pokornom vyznaní 
hriechov pri stole Pánovom. Právo a spravod-
livosť si vyžaduje zastať sa tých najmenších 
a  trpiacich, čo sa má pretavovať aj do práce 
v  spoločenstve cirkevného zboru. Ako veria-
ci ďakujeme za Božiu milosť, ktorá je veľká 
a sprevádzala nás aj v roku 2017.

Táto kázeň bola duchovným úvodom 
Kňazskej správy CZ ECAV Poprad za rok 
2017, lebo po službách Božích sa konal mat-
kocirkevný konvent a  hneď po ňom aj vý-

ročný a volebný konvent CZ ECAV Poprad. 
Okrem hodnotenia činnosti sa konali aj voľby 
na uprázdnené miesta v  presbyterstve zboru. 
Na funkciu kurátora bol zvolený brat Milan 
Bohata, za členov presbyterstva boli zvolení 
sestra Anna Tormová a brat Rastislav Dindoš.

V  rámci ukončenia Národného týždňa 
manželstva sa popoludní v  nedeľu 17. feb-
ruára stretli v  kostole ku požehnaniu man-
želské páry. Tohtoročnú tému určovalo mot-
to Hráme spolu... manželstvo totiž nie je len 
seriózna „dospelácka“ záležitosť, ale zaslúži 
si aj spoločné chvíle hier. Stretnutie sa začalo 
v kostole serióznejšou časťou: výkladom slova 
Božieho na tému pokora v manželstve. Páry si 
preopakovali nové piesne z minulého roka, ale 
učili sa aj novú pieseň. Samotné požehnanie 
bolo spojené s  darovaním veršíkov o  pokore 
a materiálu na čítanie k mottu tohtoročného 
týždňa. Po vzácnom čase v kostole manželské 
páry prešli do zborovej miestnosti, kde mali 
„hravejší“ čas na rozhovory a koláčik s kávou. 
Rozišli sa do svojich domácností s potešením 
zo vzácneho spoločného času až keď sa pri-
blížil večer.

SPOMIENKA
Ingeborg Paulinyová

Minulý rok 2. marca nás všet-
kých šokovala správa, že nás na-
vždy opustila Hanka Lichvárová. 
A  o  deň neskôr si Pán povolal 
ďalšiu našu spolusestru Zuzku 
Švačekovú. Obidve v  rovnakom 
veku 82 rokov.

Hanka Lichvárová svojím prekrásnym 
hlasom obohacovala naše služby Božie, 
pohreby aj svadby. Do spevokolu získala aj 
svojho manžela Janka. Nemôžeme zabudnúť 
na veľkopiatkové služby Božie, keď v jej po-

daní znela pieseň Golgota. Už ako 
dôchodkyňa viac rokov pracovala 
aj v kancelárii farského úradu na 
pozícii administratívna pracov-
níčka a  účtovníčka. Svoju vieru, 
spolu s  manželom, odovzdávala 
svojím dvom dcéram Jane a  Eve 
a veľmi bola hrdá na svojich troch 
vnukov.

Zuzka Švačeková pracovala dlhé roky 
v  záhradníctve komunálnych služieb. Pán 
Boh ju obdaroval citom pre estetiku a ona ho 
využívala pri aranžovaní oltárnych kvetov, 
najmä pri slávnostných príležitostiach – naj-
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prv v  kostole v  Poprade a  potom 
do konca života v Spišskej Sobote. 
Mala rada prácu vo svojej záhrad-
ke a pritom si pospevovala nábož-
né piesne. Jej manžel Štefan bol 
dlhoročný presbyter a  predseda 
hospodárskeho výboru v  našom 
cirkevnom zbore. Vychovali spolu 

tri dcéry a  tešili sa aj zo svojich 
dvoch vnučiek a troch pravnučiek.

Obidve naše spolusestry, ale 
i brat Štefan, nám chýbajú. Nech 
Pán Ježiš poteší pozostalých a my 
si v  srdciach zachováme ich po-
žehnanú pamiatku.

HISTÓRIA SVIATKOV VEĽKEJ NOCI
Milan Jurík, dekan EBF UK

Nedeľa – deň Pánov – je pa-
mätný deň v  týždni, v  ktorý si 
počas roka pripomíname zmŕt-
vychvstanie Ježiša Krista a  je to 
tak od čias ranej cirkvi. Jednotlivé 
cirkevné zbory však začali sláviť aj 
„výročnú pamiatku“ Kristovej smr-
ti a  vzkriesenia, ktorú dnes poznáme 
pod názvom Veľká noc a slávi sa raz ročne.

Hoci v  Novej zmluve nie je zmienka 
o  liturgických poriadkoch prvých kresťanov, 
predsa sa môžeme (na základe 1K 5,7-8) do-
mnievať, že židovský sviatok Paschy (pamiatka 
vyslobodenia izraelského národa z  otroctva 
v  Egypte) dostal v  kresťanskej cirkvi nový 
zmysel: veľkonočným baránkom, obetovaným 
za nás, sa stal Ježiš Kristus (v. 7). Kto je s Ním 
spojený, zbavil sa starého kvasu a stal sa novým, 
nekvaseným chlebom.

Apoštol Pavol preto vyzýva: Preto slávme 
sviatky nie v  starom kvase, ani v  kvase zlos-
ti a nešľachetnosti, ale ako nenakvasení v čistote 
a pravde (v. 8).Práve tento nový zmysel židov-
ského sviatku nám dovoľuje domnievať sa, že 
apoštolmi zakladané prvé kresťanské zbory 
slávili v  dňoch židovskej Paschy pamiatku 
Kristovej smrti a zmŕtvychvstania.

Termín slávenia Veľkej noci určil Prvý ni-
cejský koncil v  r. 325, keď sa cirkevní otcovia 

uzniesli, že Veľká noc má byť v ce-
lej kresťanskej cirkvi slávená vždy 
v nasledujúcu nedeľu po prvom spl-
ne mesiaca po jarnej rovnodennosti. 
Veľkonočné sviatky tak odvtedy 

každoročne svätíme medzi 22. 
marcom a 25. aprílom nášho kalen-

dárneho roka.
V prvých storočiach sa Veľká noc 

slávila počas jedného dňa či jednej veľ-
konočnej noci. Od 4. stor. sa začala sláviť 

počas troch dní, a to s pripomínaním ukrižova-
nia, smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista.

Pod vplyvom židovsko-antickej predstavy, 
podľa ktorej sa deň začína už pred večerom  
predchádzajúceho dňa, sa Veľký piatok začína 
sláviť nešpornými službami Božími predchá-
dzajúceho dňa – Zeleného štvrtka. Pán Ježiš 
poslednou večerou v  kruhu svojich učeníkov 
– v ktorej ustanovuje aj sviatosť Večere Páno-
vej – opakovane predpovedá svoje vydanie na 
smrť na kríži. Náš názov Zelený štvrtok je od-
vodený z nemeckého Gründonnerstag, ktorého 
pôvodný koreň (grienen, greinen) neznamenal 
zelený (ako to odvodzovala ľudová tvorivosť) 
ale plakať. V starej cirkvi totiž v tento deň do 
spoločenstva znovu prijímali kajúcnikov, ktorí 
boli cirkvou odsúdení urobiť verejné pokánie.

Veľký piatok slávime ako deň Kristovej smr-
ti, pretože 14. nisana, keď bol Kristus ukrižo-
vaný, bol piatok. Je to deň ticha a pôstu, po-
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čas ktorého v  našich chrámoch čítame pašie.
V Bielu sobotu – v deň Kristovho spočinutia 

v hrobe – v našej cirkvi služby Božie neslávime. 
Ani stará cirkev nemala na tento deň vlastnú 
liturgiu. Naše myšlienky sa však v tento tichý 
deň intenzívne zameriavajú na Kristovu smrť 
za nás a Jeho spočinutie v hrobe.

V ráno Veľkonočnej nedele – ktorá je pre nás 
jeden z troch výročných sviatkov – sa smútok 
Veľkého piatka mení na radostné zvolanie: 
Kristus Pán vstal z  mŕtvych! Haleluja! Zves-
tovaniu radostnej veľkonočnej zvesti – pred-
stavujúcej hlavný obsah kresťanskej viery – je 
venovaná nielen Veľkonočná nedeľa, ale aj 
Veľkonočný pondelok a celé nasledujúce obdobie 
veľkonočného kruhu.

Veľkonočný kruh tvorí päť nedieľ po Veľkej 
noci až po Vstúpenie Krista Pána na nebo a sú 
tematicky zamerané na vzkriesenie Ježiša Kris-
ta – centrálnu udalosť dejín spásy pre všetkých 
kresťanov. Názvy týchto nedieľ sú: 1. Quasimo-
dogeniti – Ako novonarodené deti; 2. Misericor-
dias Domini – Milosrdné srdce Pána; 3. Jubilate 
– Oslavujte; 4. Cantate – Spievajte; 5. Rogate – 
Modlite sa.

JE BIBLIA NÁŠ DENNÝ POKRM?
Elena Bakurová

Písmo sväté-Biblia je pravidlo našej viery 
a života. Evanjelická a. v. cirkev verí a učí len 
to čo je v Biblii napísané. Tak sme sa to učili na 
náboženstve aj pri príprave na 
konfirmáciu.

Zamyslime sa nad tým či 
berieme do rúk Bibliu denne. 
Veľmi dobrý návod aby sme 
tak robili, je aj brožúra Tesnou 
bránou a ďalšia kresťanská li-
teratúra. My, ktorí už necho-
díme do práce, máme doma 
možnosť rezervovať si pravi-
delný čas na čítanie Božie-
ho slova a  tak aj robíme. No 
máme aj inú možnosť, ktorú dostatočne nevyu-
žívame, a to platí rovnako o starších i mladších 
bratoch a sestrách, členoch nášho zboru. Totiž, 
každú nedeľu z  kazateľnice v  oznamoch po-
čúvame, že vo štvrtok bude biblická hodina... 
a toto pozvanie platí pre všetkých! Na štvrtko-

vé biblické štúdium sa pravidelne schádza do 
20 poslucháčov. Keby tak prišli všetci, zboro-
vá miestnosť by nám bola malá – a  tak by to 
malo byť a tak by to bolo dobré. Brat farár M. 
Findra nám podrobne a zrozumiteľne vykladá 

verš za veršom, kapitolu za 
kapitolou. A ako poslucháči 
máme možnosť opýtať sa, 
keď niečomu nerozumieme 
alebo potrebujeme „dovy-
svetlenie“. Pri čítaní doma 
túto možnosť nemáme, a to 
je jeden z  viacerých dôvo-
dov, pre ktoré sa oplatí pri-
jať pozvanie a prísť na kaž-
dú biblickú hodinu.

Pane náš, Bože Otče, do-
týkaj sa Duchom Svätým našich sŕdc a myslí, aby 
sme cítili potrebu lepšie Ťa poznať a poznať i to, 
čo si urobil pre nás skrze svojho syna Pána Ježiša 
Krista. Aby sme poznali ako máme žiť, aby sme 
boli spasení. Prosíme, pridávaj zachránených na 
každý deň! Amen.
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ÚSPEŠNÝ ŠPORTOVEC ROKA
Zuzana Hybenová

V  popradskom dome kul-
túry sa 6. februára uskutočni-
lo slávnostné vyhlásenie naj-
úspešnejších športovcov mesta 
za rok 2018.

V kategórii mládež bola no-
minácia najpočetnejšia a veľmi 
silná, preto sa odborná  komi-
sia rozhodla udeliť päť druhých miest. Na dru-
hom mieste sa v kategórii mládež do 18 rokov 
umiestnil člen Red Arrows Poprad Dávid Ivan 
(15 r.), člen nášho cirkevného zboru. Hoci má 
telesný hendikep, dosiahol výnimočné výsled-

ky aj v súťažení so zdravými športovcami, a to 
nielen na Slovensku, ale aj 
na svetovej scéne. Dávid 
sa vyjadril, že si veľmi cení 
túto poctu: Vidím, že sa celá 
tá drina vyplatila. Budem 
ďalej na sebe pracovať, nech sú 
výsledky ešte lepšie...

V mene redakcie Zboro-
vého listu Dávidovi blaho-

želáme k dosiahnutým výsledkom a oceneniu 
jeho snaženia. Prajeme mu Božie požehnanie 
a  Božiu pomoc i  ochranu, zdravie a  úspechy 
v škole i v lukostreľbe, ktorej sa s láskou a za-
nietením venuje.

NEBOJME SA VEČERE PÁNOVEJ
Anna Múdra Šebíková, EPST 13/2004

Som 82-ročná obyčajná prostá žena 
a chcem ponúknuť svoj zážitok z našej rodiny, 
týkajúci sa prisluhovania sviatosti Večere Pá-
novej chorým v domácnosti.

Na moju mamičku – a s ňou i na nás všet-
kých – prišla ťažká skúška. Ochorela, tri dni 
bola v  bezvedomí a  nereagovala na žiadne 
podnety. Nás, jej deti, veľmi trápilo, že odíde 
z tohto sveta bez prijatia sviatosti Večere Pá-
novej. Pozvali sme pána farára, že sa pri nej 
aspoň pomodlíme. Mamičke sme sa priho-
várali i  hladkali ju po lícach, ale ona nijako 
nereagovala. Tak sme sa spoločne pomodli-
li a  po modlitbe sme začali spievať pieseň č. 
1004 z  Tranovského kancionála Ach, kam si 
se poděl, Lékaři milý? Že mně nenavštívíš Lé-
kami svými... Keď sme dospievali štvrtú slohu, 
mamička otvorila oči, prebrala sa a kým sme 
pieseň dospievali (má desať slôh), mamička sa 
posadila a spievala s nami.

Bol to skutočne zázrak, veľká moc Božia! 

Potom bola schopná vyspovedať sa a  prijala 
sviatosť Večere Pánovej. Nezomrela vtedy, na-
opak, stav sa jej zlepšil – chodila, žila a bola 
medzi nami od apríla do novembra, keď tíško 
odišla k Pánovi v 84. roku života.

Píšem to preto, aby sa ľudia v  ťažkej cho-
robe nebáli prijať Večeru Pánovu a nemysleli 
si, že keď ju prijmú, hneď zomrú – nie je to 
pravda! Sviatosť Večere Pánovej je posilnenie, 
potešenie, zmierenie... Nikdy sa nebojme pri-
jať Večeru Pánovu s  radosťou a vrúcnym po-
káním.

Dôvetok: Listovala som v  starých EPST 
a našla som tento krásny príbeh, s ktorým sa sto-
tožňujem. Podobne pri nedávnom odchode mojej 
maminky z  tohto sveta som mala možnosť za-
žiť požehnanie sviatosti Večere Pánovej, ktorú 
sme prijímali v domácnosti spolu s ňou a mohli 
sme vidieť i prežiť spoločnú radosť aj uspokojenie 
z dobrodenia tejto sviatosti. Aj keď moja mamin-
ka zomrela o tri týždne, predsa sme sa tešili z po-
silnenia, spolupatričnosti a oddanosti do láskavej 
Božej vôle. (Z. Valeková)
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ĽUDIA NA MESIACI
Stanislav Kaczmarczyk

V  minulosti sme večer obdivovali 
krásnu hviezdnu oblohu a meniaci sa 
tvar Mesiaca. Dnes to už vedcom ne-
stačí, chcú lepšie poznať vesmír a do-
stať sa tam.

Farár Stanislav Kaczmarczyk kla-
die otázku: Čo je dôležitejšie? To, že človek 
chodil po Mesiaci, alebo to, že Ježiš Kristus 
chodil po Zemi? Už pred viac ako 40 rokmi 
chodili ľudia po Mesiaci. Astronaut USA Ja-
mes Irvin bol ôsmy človek na Mesiaci, strávil 
tam tri dni a najazdil 30 km na zvláštnom vo-
zidle. Po návrate na Zem povedal: Na Mesiaci 
nie je tak pekne ako na Zemi – nie sú tam stromy, 
kvety, tráva, všade len samé kamene a prach... Keď 
však pozriete hore, tak užasnete. Vidíte našu Zem. 
Je krásna, modrastá. Visí nepohnuto v  čiernom 
priestore, zahalená do bielych oblakov. Je odrazu 
tak ďaleko a taká maličká, zraniteľná, krehká ako 
guľôčka. Pomyslel som si: Keď je Zem taká malá, 
aký som potom ja? Som menej než prach v neko-
nečnom vesmíre. Na Zemi nebolo vidieť žiadne 
mestá, stavby, bohatstvo, moc – nič z toho za čím 
sa ľudia pachtia. Uvedomil som si, že naša Zem je 
veľmi zvláštne a  krásne miesto vo vesmíre, že je 

dielom Božích rúk a že Boh miluje Zem 
a  ľudí na nej. Môj pohľad na život sa 
úplne zmenil. Vrátil som sa z kozmu ako 
človek, ktorého viera sa upevnila. Cesta 
do vesmíru ma celkom zmenila. Let na 
Mesiac ma naučil pokore a  skromnosti. 
To, že chodil Ježiš Kristus po zemi, zna-
mená pre mňa nekonečne viac, než to, že 

človek chodil po Mesiaci!
James Irvin potom ako kazateľ dvadsať rokov 

zvestoval Ježišovo učenie. Ježiš nám priniesol 
pravdu o Božej láske aj o veľkej skazenosti člo-
veka. Božiu amnestiu pre všetkých hriešnikov 
– teda odpustenie všetkých našich vín a vyslo-
bodenie z moci zla a smrti – pripravil Boží Syn 
Pán Ježiš Kristus svojou obeťou na kríži. Keď sa 
človek rozhodne v pokání vrátiť sa k Bohu, keď 
pokorne vyzná svoje hriechy, poprosí o ich od-
pustenie a prijme Ježiša Krista ako svojho Zá-
chrancu, potom sa pred ním otvára nový život 
a večná budúcnosť. Totiž, v nikom inom nie je 
spasenie a pod nebom nie je iné meno zjave-
né ľuďom, v ktorom by sme mohli byť spasení. 
A pre tých, ktorí Mu dôverujú pripravuje Kris-
tus večnú budúcnosť na nádhernej novej zemi, 
ktorú i pre nás stvorí. On sám nás uisťuje: Tieto 
slová sú verné a pravdivé!

PLUKOVNÍK JAMES IRWIN: ASTRONAUT-KREACIONISTA
Jerry Bergman

James Benson Irwin (17. 3. 1930 – 8. 8. 
1991), americký astronaut a  vedec, pilotoval 
lunárny modul Apollo 15 počas štvrtého ľud-
ského pristátia na Mesiaci a bol ôsmy človek, 
ktorý chodil po Mesiaci.

James od detstva sníval o mesiaci. Vzdelanie 
získal na námornej akadémii, potom študoval 
letecké inžinierstvo a absolvoval i pilotnú ško-

lu. Počas štúdií a pri výskume Irwin nadobudol 
presvedčenie, že teória stvorenia sveta (kreacio-
nizmus) je pravdivá a darwinizmus je falošný.

Irwin bol súčasťou letu Apolla 15 v r. 1971. 
Táto najväčšia a najdlhšie trvajúca prieskumná 
misia sa realizovala na Mesiaci, v  jeho 
Hadley-Apeninskom regióne, čo je oblasť vy-
sokých pohorí a  hlbokých údolí. Keď modul 
transportoval výskumníkov na povrch Mesia-
ca, boli tam viac ako 66 hodín a viac ako 18 ho-
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dín jazdili na špeciálnom vozidle. James Irwin 
a  veliteľ David Scott získali aj 77 kg vzoriek 
hornín z mesačného povrchu. Tím Apollo 15 
vytvoril jeden z najdôležitejších objavov celého 
programu Apolla – Genesis Rock/Kameň Ge-
nesis. Irwinovi a Scottovi bolo za to udelených 
mnoho vyznamenaní a ocenení.

Okrem týchto úspechov bol Irwin známy 
aj svojou aktivitou na poli šírenia kresťanstva 
a kreacionizmu. O význame vesmírnej skúse-
nosti pre svoj kresťanský postoj a vieru napísal: 
Teraz som viac ako pozemský, pretože som chodil 
po Mesiaci a  to malo hlboký duchovný vplyv na 
môj život. Pred vstupom do vesmírneho priestoru 
s misiou Apollo 15 v júli 1971 som bol tichý kres-
ťan, ale cítim, že ma Pán poslal na Mesiac, aby 
som sa mohol vrátiť na Zem a podeliť sa o svoju 
vieru v Pána Ježiša Krista.

V  roku 1972 Irwin odišiel z NASA a  za-
ložil Foundation High Flight/ Nadáciu Vysoký 
let. Cez ňu pomáhal ostatným uvedomiť si, že 
veda podporuje teóriu stvorenia sveta Bohom 
a nie evolúciu. Potom takmer dvad-
sať rokov neustále hovoril, že to, že 
Ježiš kráčal po našej Zemi je omnoho 
dôležitejšie než to, že ľudia kráčali po 
Mesiaci. Irwin bol pevný vo svojom 
postoji, že je kriticky dôležité rozpo-
znať Stvoriteľa vesmíru, v  ktorom 
existujeme, veď On je ten, kto vytvoril 
zákony vedy, umožňujúce aj vesmírne 
cestovanie.

Takisto často hovoril: Väčšina hornín, ktoré 
vedci mali už skôr privezené z Mesiaca, boli tma-
vé, husté (čadič). Vedci vedeli, že ak by bol Mesiac 
tvorený iba z takýchto hustých hornín, nemohol by 
byť na tej obežnej dráhe ako je. Hľadali sme teda 
ľahší materiál a boli sme úspešní... našli sme bielu 
horninu-kameň – a  to bol najdôležitejší vedecký 
objav našej misie. Nazvali ho Genesis rock/Ka-
meň Genesis, pretože toto potvrdilo skutočnosť, že 
Zem a Mesiac boli stvorené súčasne a to je vedecký 

dôkaz o pravdivosti biblického príbehu o stvorení 
sveta podľa Genesis 1:14-18.

Astronaut Irwin tiež popisoval svoje 
stretnutie s  Ježišom na Mesiaci. Keď sa po-
hyboval po povrchu mesiaca, bol zasiahnutý 
pohľadom na našu Zem: Pripomenulo mi to 
vianočnú guľu na stromčeku – Zem z  tejto per-
spektívy bola veľmi krehká, ale majestátne visiaca 
vo vesmíre. James bol vychovaný v kresťanskej 
domácnosti rodičov a bol úprimne veriaci od 
10 rokov

 Na jednom mieste mal Irwin problémy 
s  plánovaným experimentom, keď sa zaseklo 
pomocné zariadenie. Frustrovaný, a  v  snahe 
realizovať úlohu, sa modlil: Bože, teraz potre-
bujem tvoju pomoc. A  vtedy zažil prítomnosť 
Ježiša Krista rozdielne od všetkého, čo kedy 
cítil na zemi. Pán mu ukázal riešenie problému 
a experiment sa podaril. Bol veľmi ohromený, 
keď videl a  cítil prítomnosť Boha tak blízko 
a skutočne.

Tieto nezvyčajné stretnutia s  Ježišom, 384 
000 km od Zeme, zmenili Irwinov 
život navždy. Rovnako ako iní ľudia 
v dejinách cirkvi, ktorí zažili drama-
tické stretnutia s  Bohom, aj Irwin 
pocítil väčšiu silu svedčiť o  Ježišovi 
Kristovi, a aj dôveru a odvahu, ktoré 
podnietili jeho vášeň, aby získaval 
ľudí pre Ježiša Krista. Jeho manželka 
Mary povedala: Boh mu dal do srdca 

presvedčenie, že má zodpovednosť podeliť sa o svo-
je zážitky s Bohom so všetkými.

Po roku od návratu z vesmíru Irwin vytvo-
ril Nadáciu Vysoký let, ktorá združuje veriacich 
v  Ježiša Krista, ktorí sú ako veľvyslanci dobrej 
vôle pre Princa mieru. Irwin povedal: Boh sa 
rozhodol, že poslal svojho syna Ježiša Krista na 
modrú planétu... a  skrze vieru v  Ježiša Krista 
môžeme mať vzťah s  Bohom. Sám Ježiš pove-
dal: Ja som cesta a pravda a život. Nikto neprišiel 
k Otcovi okrem mňa.
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James Irwin absolvoval tiež niekoľko výprav 
na horu Ararat v Turecku, kde hľadal pozostat-
ky Noemovej archy, ale nenašiel o nej žiadny 
presvedčivý dôkaz.

Pri príležitosti 20. výročia misie Apollo 
15 sa Irwin zúčastnil osláv v  meste Aspen 
v Colorade. Nasledujúci deň absolvoval dlhú 
jazdu na bicykli do hôr v blízkosti mesta As-
pen. Jeho srdce však nevydržalo túto námahu 
a James skonal na silný infarkt. Odišiel žiť na-
vždy s Bohom, ktorého miloval a s ktorým sa 
stretol aj na povrchu Mesiaca. Deň pred tým, 

ako zomrel, povedal: Všetko, čo chcem, je zostať 
verný Bohu.

Irwina pochovali na Arlingtonskom národ-
nom cintoríne. S manželkou Mary Ellen mali 
päť detí. Irwinovo meno nesú viaceré charita-
tívne školy v Colorade Springs.

Plukovník James Benson Irwin je vynikajú-
ci príklad kreacionistu, ktorý dosiahol obrov-
ské úspechy vo vede. Veril, že človek i celé ľud-
stvo má určenie v hľadaní a nachádzaní vzťahu 
k Bohu, nášmu tvorcovi.

James Irwin na Mesiaci

PRAVÁ VEĽKOSŤ
Zdroj: „The Good Seed“ App

Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, 
že hoci bol bohatý, schudobnel pre vás, aby ste vy 
zbohatli jeho chudobou. (2K 8:9)

Býva zvykom, že prominentné osobnos-
ti prepožičiavajú svoje meno, aby podporili 
charitatívne akcie. Jedna všeobecne prospeš-
ná spoločnosť v  USA, ktorá sa na mnohých 
miestach stará o vytvorenie ľudsky dôstojného 
prostredia pre bývanie namiesto chudobných 
štvrtí, raz poprosila ktoréhosi z predchádzajú-
cich prezidentov o jeho podporu.

Exprezident s tým súhlasil. A, na prekvape-
nie všetkých, prepožičal nielen svoje meno, ale 
stal sa dobrým príkladom aj účinnou pomocou. 
Muž, ktorý predtým riadil jednu z najväčších 
krajín sveta, sa pripojil k  týmto murárom. 
V  jednoduchom pracovnom odeve pomáhal 

na stavenisku. Cez deň sa oháňal murárskym 
náradím a v noci spal s ďalšími v pivnici jed-
ného kostola. Tu bolo vidieť, že pravá veľkosť 
nezávisí od postavenia, ktoré človek má, ale od 
postoja voči jeho blížnym.

Táto nezištná ochota pomôcť je len slabý 
obraz toho, čo z lásky k nám urobil Syn Boží. 
Prišiel na zem, aby zdieľal naše postavenie. Bol 
a  zostal Bohom, ale stal sa aj človekom a  bol 
poslušný do smrti, a  to až do smrti na kríži (F 
2:8). Že je Boh, to skryl za svojím skutočným 
človečenstvom. Ako človek bol vo všetkom zá-
vislý na svojom Bohu. A na kríži dosiahlo Jeho 
dobrovoľné sebaponíženie najväčšie hĺbky. Je-
žiš bol nielen poslušný Bohu až do smrti, ale 
bol poslušný za každú cenu, dokonca aj vtedy, 
keď to pre Neho znamenalo smrť, a to smrť na 
kríži. Kto by sa s Ním mohol porovnávať? – On 
je najväčší zo všetkých!

Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. ( J 10,27)
Z nemčiny preložila Anna Chábová

Ako sa pastier stará o svoje ovce, tak sa sta-
rá Ježiš Kristus o nás. Kto s Ním žije, má sa 
naozaj dobre. Pomocou Božieho slova a Du-

chom svätým vedie nás náš Pastier cestou viery. 
On nám pomáha na našej ceste nájsť správne 
rozhodnutia a hovorí: keby ste chceli ísť napravo 
alebo naľavo, tvoje uši začujú slovo za tebou: Toto 
je cesta, choďte po nej! (Iz 30,21)
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Pastier nás stále pozýva byť s Ním v spolo-
čenstve. Keď my pri ňom nájdeme pokoj a On 
nám predstaví svoju nádheru zažijeme šťastie 
ako Dávid a môžeme s ním volať: Stôl mi pre-
stieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi poma-
závaš olejom, je preplnený kalich môj. (Ž 23,5)

Náš Pastier nás v  ťažkých chvíľach nikdy 
neopustí a je nám blízko práve na najtmavších 
cestách života. Či sme chorí alebo smútime 

nad stratou blízkeho človeka musíme vedieť: 
Keby som kráčal hoci temným údolím nebojím sa 
zlého, lebo Ty si so mnou. (Ž 23, 4)

Nebeský Pastier si určil úlohu priviesť nás 
neporušených do nebeskej vlasti: Ja im dávam 
večný život a  nezahynú naveky, a  nikto mi ich 
nevytrhne z  ruky. ( J 10 28) Preto musíme na 
našej ceste životom s vďačným srdcom myslieť 
na neskonalú lásku a vernosť nášho Pána.

Básnik, ktorý hľadel na hviezdy: Pred 170 rokmi sa narodil Hviezdoslav
Zdroj: internet

Hviezdoslav je umelecké 
meno barda slovenskej lite-
ratúry. Možno sú jeho verše 
hotové jazykolamy, ale Pavol Országh 
Hviezdoslav je rozhodne náš národný 
poklad.

Velikán slovenskej literatúry sa na-
rodil ako Pavol Országh 2. februára 
1849 vo Vyšnom Kubíne. Pochádzal 
zo schudobnenej zemianskej rodiny 
neslovenského mena, Országhovci sa 
však rozprávali po slovensky.

Pán Medzihradský, Pavlov učiteľ 
v ľudovej škole, presvedčil rodičov, aby 
dali nadaného chlapca ďalej do škôl. 
Malý Paľko bol navyše chorľavý a ne-
hodil sa na ťažkú prácu. Ešte aj na fotografi-
ách z dospelosti si môžeme všimnúť jeho úzke 
plecia a drobnú postavu. Rodičia preto poslali 
Pavla k  zabezpečenému bezdetnému strýkovi 
(krajčírovi) do maďarského Miškovca.

V  gymnáziu sa chlapec musel maďarčinu 
bifľovať, no využíval strýkovu bohatú knižnicu 
a čoskoro dokonca začal písať maďarské verše. 
Keď však strýko náhle umrel, Pavol sa vrátil 
na Slovensko. V  štúdiu potom pokračoval na 
evanjelickom lýceu v  Kežmarku a  na práv-

nickej akadémii v Prešove – vždy s najlepšími 
výsledkami. Od roku 1867 tvoril už iba v slo-
venčine. Písal pod pseudonymom Hviezdoslav, 

pretože miloval hviezdy a rád sa na ne 
pozeral.

V  roku 1875 zložil advokátske 
skúšky v  Budapešti, potom pôso-
bil v  Martine, Senici, Námestove 
a v Dolnom Kubíne. V máji 1876 sa 
oženil s  Ilonou Novákovou, dcérou 
evanjelického farára a seniora v Dol-
nom Kubíne. Dve desaťročia žili 
v  Námestove, kde Hviezdoslav vy-
tvoril vrcholné lyrické a epické diela. 
Manželstvo Országhovcov bolo šťast-
né, hoci bezdetné. Až neskôr adopto-
vali dve siroty po Pavlovom bratovi 
Mikulášovi. Od roku 1904 sa venoval 

Hviezdoslav výlučne literatúre. Zomrel 8. no-
vembra 1921 v Dolnom Kubíne ako 72-ročný.

10 OTÁZOK O HVIEZDOSLAVOVI
Pavol Országh Hviezdoslav patrí k tým slo-

venským autorom, o ktorých by sme mali pred-
sa len aspoň čo-to vedieť. Skúste odpovedať na 
10 otázok a hneď zistíte, čo všetko o slávnom 
autorovi (ne)viete.
1. Ako sa volajú hlavné postavy diela Hájni-
kova žena?
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2. Kde sa nachádza známa hájovňa, v  ktorej 
Hviezdoslav napísal Hájnikovu ženu?
3. Koľko mal slávny spisovateľ detí a  ako sa 

volali?
4. Poznáte aspoň jednu básnickú zbierku toh-

to autora?
5. Aké občianske povolanie mal Pavol Or-

szágh?
6. Kto prinavrátil odrodilca Országha k Slo-

vensku a slovenčine?
7. Ako sa volala spisovateľova manželka?
8. Pod akými ďalšími pseudonymami písal?
9. Kde je básnikova najznámejšia socha
10. Aké bolo poznávacie znamenie básnika?

Správne odpovede:
1. Bol to hájnik Miško a jeho žena Hanka.
2. Oravská Polhora, časť Slaná Voda.
3. Vlastné nemal, ale osvojil si deti zosnulého 

brata Mikuláša, Jaroslava a Sidóniu.
4. Krvavé sonety, Žalmy, Stesky,...
5. Bol právnik.
6. Jeho matka
7. Ilona Nováková, bola dcérou evanjelického 

farára a seniora v Dolnom Kubíne.
8. Jozef Zbranský, Syn ľudu
9. V Bratislave na Hviezdoslavovom námestí
10. Veľká mašľa namiesto kravaty

MILAN RÚFUS – 10. VÝROČIE ÚMRTIA
Kázeň Jána Greša z rozlúčky s básnikom v Bratislave

Ó všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, kto-
rí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, 
kupujte bez peňazí, bez platenia víno a  mlieko! 
Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj 
zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedz-
te dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša! (Iz 
55, 1 – 2)

Vo vybratej stati z knihy Izaiáša, Hospodin 
pozýva ľud z vyhnanstva do novej budúcnosti. 
Tento prorocký hlas bol potrebný keď mnohí 
rezignovali, keď sa hnali za bezcennými hod-
notami, keď namiesto lásky vládlo sebectvo, 
keď silní utláčali slabých, keď mnohí vyhnali 
Boha zo svojho srdca.

Tieto slová zazneli Izraelu pred 2 500 rok-
mi. Spýtajme sa básnika Milana Rúfusa či je 
naša doba iná. Básnickým prorockým okom 
vidí lepšie ako ostatní. Jeremiášov nárek, ktorý 
prebásnil, vyjadruje aj jeho obavy. Vo varovaní 
používa ostré slová, ale iba pre dobro cieľa, veď 
ako sám povedal: nie som k vám hrubý, iba sa 
o vás bojím.

Prorocký básnik Milan Rúfus nás pozýva ísť 

k vode. Vezmite zadarmo to, čo uhasí opravdivý 
smäd, čo utíši opravdivý hlad. Má nám čo po-
núknuť, veď vytvoril obrovské hodnoty, ktoré 
nám teraz, pri odchode do večnosti, zanecháva. 
Každý si môže vziať, koľko len chce a vládze. 
Čím viac, tým lepšie. Ťažko je vybrať to najdô-
ležitejšie, veď všetko je dôležité. V jeho tvorbe 
sa nenájde čo len jedno nefunkčné slovo! 

Majster Milan Rúfus nás učí vidieť. Rovna-
ko ako maliar, básnik vidí viac ako my ostatní. 
Sám o  tom hovorí: Básnik si oči čisté žiada, / 
hlboké ako jazerá. / Aby sa v nich a na nich zr-
kadlila / obloha, človek, rastlina a rieka / i rmut 
i kal i nádhera.

Všetko, čo videl, počul, čítal, skúsil, na všet-
ko pozeral takými očami. Aj z najvšednejších 
vecí vedel urobiť sviatok. Nikdy ho neprestalo 
fascinovať bytie. Bytie je záhada, veď všetko čo 
je, mohlo by aj nebyť. A tak: prečo je? Prečo ne-
vládne ničota, prázdnota, absolútne nič? Koho 
sa raz zmocnia tieto otázky, ten sa ich nezbaví 
a doliehajú na neho vždy s novou silou. Vždy 
v  jasnejších kontúrach vyjadruje svoju vieru 
v Stvoriteľa.

Cesta k tomu má svoje dejiny. V mnohých 
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prípadoch je síce všetko jasné. Keď vidí na jar 
fialky, vychádza mu zo srdca spontánny údiv: 
čo Ty len, Bože, všetko vieš! Ale sú iné a veľmi 
ťažké javy. Keď ich človek vidí a  cíti na sebe, 
adresuje Bohu jóbovské otázky: Prečo? Pre-
čo, Pane? Básnik ich vyslovuje úctivo a predsa 
veľmi jasne. Odpoveď neprichádza a treba nám 
len čakať. Ale podáva nám ruku z láskavého ta-
jomna svojho bytia.

Bez viery v Boha sa nemôžeme obísť. Nad-
pis jednej básne, Credo ergo sum (Verím, teda 
som) hovorí jasnou rečou. Keď verím v Boha, 
som – som v plnom zmysle slova, inak mi nie-
čo chýba, niečo podstatné. Milan Rúfus veľmi 
vážne rátal s Bohom. Rúfusove myšlienky a vý-
povede o Bohu patria medzi veľmi vzrušujúce 
slová.

Prosba učeníkov na ceste do Emauz zostaň 
s nami, Pane, lebo sa zvečerieva zaznieva v básni 
Hľadanie rodiča: Prázdno je, Bože, chýbaš nám. / 
Prázdny je priestor: Tu i Tam. / Jeho hrôza i vele-
ba. / Prázdno je, Bože, bez Teba. / Pomysli, Bože, 
pomysli: / to nie Ty – my sme odišli. / Ale my pred-
sa prídeme / zo zeme k Tebe do zeme. / Buď teda, 
maj nás trochu rád. / Keby si nebol – pod i nad, / 
vo vnútri vecí, okolo – / všetko, čo je, by nebolo.

My sme odišli. Vo veľkej väčšine odmietli 
sme Ježiša Nazaretského. Priniesol nám pokoj, 
ponúka nám ho, a predsa nieto pokoja. Prečo je 
to tak? – spytuje sa básnik: Nemáme na pokoj? 
/ Vyhýba sa nám, lebo / nie sme Ťa hodní, / knie-
ža pokoja? Kríž, na ktorom zomrel, uctievajú 
mnohí len naoko. Inak sa žerú medzi sebou, 
premýšľajú, ako premôcť druhého. Menej je 
tých, ktorí uskutočňujú posolstvo Ukrižované-
ho. Krotkí Ho milujú / a štítia sa Ho dravce.

Kedy konečne začneme žiť podľa posolstva 
toho čistého Ježiša Nazaretského? Biblickí 
proroci varovali pred následkami života bez 
Boha; života, v ktorom sa šliape po práve, spra-
vodlivosti, láske, ľudskej dôstojnosti. A básnik 
Milan Rúfus vidí veľmi jasne to zlo, ktoré sa 
deje v dnešnom svete, cíti hrôzu zo znetvore-

nia ľudskosti. Vidí ovocie zla a  predvída veci 
omnoho horšie, než aké videli biblickí proro-
ci, a varuje, lebo sa o nás bojí. Chce sa podeliť 
o obavy, ale nachádza tak málo sluchu. O bás-
nikovi v  treťom tisícročí hovorí: Čím viac je 
potrebný, / tým zbytočnejší dobe. / Či ľudstvo za 
to, aké je, / raz bytím nezaplatí. / Nepočujú ho. 
Hluchí sú.

Zamýšľa sa však aj sám nad sebou takýmito 
veľmi zrelými slovami: Ak tvoja plachá viera / 
chce Boha za pastiera, / buď tvarom z Jeho dielne. 
/ Že dnes už husto sneží? / Si v  službe. Skús to 
prežiť. Práve tým, že sa dá tvarovať dobrému 
Pastierovi, a že je v Jeho službe, stáva sa tento 
básnik v najplnšom zmysle sebou samým. Bol 
v Jeho službe do samého konca.

Posvätnou pôdou je život v  rodine, ale 
v  intímnych básňach nás mnohému učí. Keď 
čítame Malý súkromný triptych Môj časoslov – 
Dcérka – Magda, keď pozeráme a  čítame Pa-
mätníček, Zuzankin a  ockov, a  jeho modlitby 
za vás obe, ako by sme mohli nevidieť a necítiť 
tie hĺbky lásky, harmónie? Báseň List Magde sa 
číta so zatajeným dychom. Toľko lásky a vďač-
nosti je v nej vyslovené!

Pri tejto rozlúčke nám je všetkým ťaž-
ko. Osobitne vám, najbližším. Cítime s  vami. 
Modlíme sa s vami. Ďakujeme Pánu Bohu za 
to, čím on, váš manžel a otec, náš veľký básnik 
bol, je a bude. Pozeráme za ním na jeho ces-
te do večnosti. V básni Dôvetok hovorí o čase, 
ktorý si neprestajne púšťa loďky po prúde ži-
vota. Stručnými slovami je v  básni vyjadrené 
to, čo práve v  tejto chvíli potrebujeme vedieť: 
A posledná z tých lodičiek / sa zrazu stane prvou. 
Posledná udalosť tohto života sa zrazu mení na 
prvú udalosť nového života. Končí sa jeho po-
zemský život a on vstupuje do večnosti. Je to 
dar Toho, ktorý je Pánom života. Toto, čo on, 
básnik, videl, treba vidieť aj nám. On prichádza 
do blízkosti Pána, ktorého hľadal, v ktorého ve-
ril, ku ktorému sa modlil, na ktorého sa orien-
tovalo celé jeho bytie. Cez smutnú udalosť 
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rozlúčky treba nám dovidieť na toto krásne 
vyvrcholenie života. V  tom nájdete pokoj. 
V tom nájdeme pokoj. Amen.

Modlitba. Ďakujeme, Bože, za tohto bás-
nika. Za bohaté dielo, ktoré nám zanechal. Za 
veľké myšlienky, ktoré vtelil do slov. Za úctu 
k  slovu ako Tvojmu daru. Za zápas viery 
smerom k zrelosti. Za poznanie, že bez Teba 
sme ničím. Za prorocký hlas do tragédie sve-
ta. Za jeho modlitby a  modlitbičky, ktoré si 
našli cestu do premnohých sŕdc. Za jeho veľkú 
lásku k manželke a dcére a za ich veľkú lásku 
k nemu. Keď jeho odchod zranil jeho najmil-
šie bytosti, ale aj nás všetkých, prichádzame 
k Tebe. Keď nás najviac bolí srdce, Ty si nám 
najbližšie. Daruj nám oči, ktoré by Tvoju 
blízkosť cítili, ktoré by Tvoju večnosť zahliad-
li. Večnosť, do ktorej vstupuje ten, ktorý nám 
bol a navždy zostane drahým. A lieč bolestné 
rany svojím pokojom. Amen.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Marec
Blažková Erika
Hlopková Mária
Hosová Oľga
Keresztény Ján
Lorenčík Jozef
Malenková Anna
Mrosková Viera

Šavelová Olina
Široňová Božena
Odložilík František, Ing.
Šóš Tomáš

Apríl
Findra Michal, Mgr. Ing.
Hošková Tatiana

Keceková Milota
Melikovová Jela
Mikulášová Anna
Mitanová Soňa
Timčák Ján
Vdovjaková Elena
Pokorná Mária

PÔSTNA
Martin Rázus

V sklamaniach a v žiali žitia,
keď nám duša kvíli,
v búri, v tresku hromobitia
popraj, Bože, sily!

A hoc‘ cesta na Golgotu,
a hoc‘ srdce puká:
nech nás chráni, nech nás vedie
Tvoja svätá ruka!

Ty buď štítom naším, Pane,
slovo Tvoje svetlom,
nech svet bije – neustane
viera v srdci vznetlom!

A tá ruší hory mocou,
čo je v Kristu daná,
a po kríži dá sa dočkať
velebného rána!
(Melódia: K večeru sa deň nachýlil, ES 425)

VYPÍSANÉ Z MATRÍK V MESIACOCH JANUÁR – FEBRUÁR
Sviatosť Krstu svätého prijali: Timea Suranovská, Sarah Zajoncová
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: Gustáv Kmeť, Ján Vojs, Ružena Tužáková, Jaroslav Glatz

Pozývame na pravidelné stretnutia v zborovej miestnosti na Ul. 1. mája 1:
konfirmandi – utorok o  15:00 h 1. ročník; 
o 15:30 h 2. ročník
spevokol – každú stredu o 9:30 h
modlitebné spoločenstvo – každý štvrtok o 16:15 h

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
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želá svojim milým čitateľom
požehnanú a pokojnú Veľkú noc prežitú v znamení 
zmŕtvychvstalého Pána Ježiša Krista, aby ste opäť 
prežili moc vzkriesenia vo svojom srdci aj v živote.

ĎALŠIE POZVANIA A INFORMÁCIE
 ProChrist 2019 Pre Teba. Začiatkom aprí-

la budú vysielané cez internet z  Liptovského 
Hrádku evanjelizácie ProChrist 2019 a  ich 
téma je: Volanie bez poplatku. Bude to päť tém, 
päť večerov, päť rečníkov, päť známych hostí, 
päť svedectiev – ako možnosť spomalenia či 
priam zastavenia sa a  bezplatného pripojenia 
na inú frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, 
pokore mysle a spája s večným domovom, kto-
rý je rovnaká realita ako náš svet. Téma večerov 
bude prosba, ktorú denne vyslovujú v  rozlič-
ných situáciách veriaci, a niekedy aj neveriaci, 
po celom svete: Otče náš.

1. Dvere domov... Otče náš, posväť sa meno 
Tvoje, Príď kráľovstvo Tvoje
2. Vôľa - kde je vôľa, tam je cesta... Buď vôľa 
Tvoja
3. Chlieb na cestu... Chlieb náš každodenný 
daj nám dnes
4. Sila odpustenia... Odpusť nám viny naše
5. Liek v pokušení... Neuveď nás do pokuše-
nia, ale zbav nás zlého
K  týmto témam poslúžia na prenosovom 

mieste slovenskí a  sliezski rečníci. V  našom 
zbore bude prenos zo záznamu vždy o 17:00 h 
v zborovej miestnosti na Ulici 1.mája 1 v tieto 
dni: piatok 5. 4., sobota 6. 4., pondelok 8. 4., 

utorok 9. 4. a streda 10. 4. Všetkých srdečne 
pozývame aj takýmto spôsobom prežiť pôstny 
čas pri zvesti evanjelia.

 Pôstne obdobie sa začalo a Veľkonočné sviat-
ky sa blížia. Obdobie chorôb pomaly dozne-
lo, a tak sa pred nami otvoril čas na stretnutie 
našich detí. Pozývame mladšie aj staršie deti 
s ich kamarátmi, rodičmi aj starými rodičmi 
na Veľ konočné stretnutie v nedeľu 31. mar-
ca o  15:00 h v  zborovej miestnosti na Ulici 
1.mája 1. Prežijeme spolu popoludnie plné 
hier, tvorivej činnosti ale porozmýšľame aj 
o Božom slove.

 Z Božej milosti plánujeme pre deti aj tento 
rok denný letný tábor v termíne 8. až 12. júla. 
Prihlášky a bližšie informácie budú zverejnené 
na detskej besiedke neskôr.

 Dávame do pozornosti možnosť zúčastniť sa 
poznávacieho zájazdu do Izraela pre evanje-
likov v  dňoch 15. – 22. júna 2019. Účastní-
kov bude sprevádzať evanjelický farár Martin 
Zaťko (zborový farár CZ ECAV Švábovce), 
cena je 660 Eur + 70 USD (+ poplatky). Ďalšie 
detailné informácie nájdete na: tel.: 0918 145 
505; webstránka: https://misijne-zajazdy-ces-
tovanie-krestanov.webnode.sk/; email: misij-
nezajazdy@gmail.com 
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3. Ne 09:00 - Poprad, Predpôstna nedeľa
 10:30 - Stráže, Predpôstna nedeľa
 16:30 - Poprad, ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
6. St 17:30 - Poprad, Kajúce služby Božie, začiatok pôstu
10. Ne 09:00 - Poprad, 1. pôstna nedeľa
14. Št 17:30 - Poprad, pôstne večerné služby Božie
17. Ne 09:00 - Poprad, 2. pôstna nedeľa
21. Št 17:30 - Poprad, pôstne večerné služby Božie
24. Ne 09:00 - Poprad, 3. pôstna nedeľa
 10:00 - sviatosť Večere Pánovej
 16:30 - Poprad, ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
27. St 15:00 - ZS, Komenského ul., sviatosť Večere Pánovej
28. Št 17:30 - Poprad, pôstne večerné služby Božie
31. Ne 09:00 - Poprad, 4. pôstna nedeľa
 10:30 - Spišská Sobota, 4. pôstna nedeľa, sviatosť Večere Pánovej
 17:30 - Poprad, ZŠ Letná ul., večerné služby Božie

APRÍL

4. Št 17:30 - Poprad, pôstne večerné služby Božie
7. Ne 09:00 - Poprad, 5. pôstna nedeľa-Smrtná, pašiové služby Božie
 10:30 - Stráže, 5. pôstna nedeľa-Smrtná, 
   pašiové sl. Božie s Večerou Pánovou
 17:30 - Poprad, ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
11. Št 17:30 - Poprad, pôstne večerné služby Božie
14. Ne 09:00 - Poprad, 6. pôstna nedeľa-Kvetná, pašiové služby Božie
 10:00 - sviatosť Večere Pánovej
 17:30 - Poprad, ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
18. Št 17:30 - Poprad, Zelený štvrtok, 
   pôstne večerné sl. Božie s Večerou Pánovou
19. Pi 09:00 - Poprad, Veľký piatok, pašiové služby Božie
 10:00 - sviatosť Večere Pánovej
21. Ne 09:00 - Poprad, 1. slávnosť veľkonočná
 10:30 - Stráže, 1. slávnosť veľkonočná
22. Po 09:00 - Poprad, 2. slávnosť veľkonočná
24. St 15:00 - ZS, ul. Komenského, biblická hodina
25. Št 17:30 - Poprad, biblická hodina
28. Ne 09:00 - Poprad, 1. nedeľa po Veľkej noci
 10:30 - Spišská Sobota, 1. nedeľa po Veľkej noci
 17:30 - Poprad, ZŠ Letná ul., večerné služby Božie

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT


