Zborový list

POPRADSKÝCH EVANJELIKOV
číslo V / 2019

SEPTEMBER - OKTÓBER

Poďakovať a skromnosť.
Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im dávaš
pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a všetko
živé sýtiš s ochotou. Žalm 145,15-16

D

ávid spieva v 145-tom žalme chválospev Hospodinu. Uvažuje o Božích skutkoch a oslavuje Svätého
Pána Boha. Okrem iného spomína aj pokrm,
ktorý je zárukou života pre každé stvorenie.
Dávid nepotreboval byť žiaden ekológ ani
enviromentalista, aby z jednoduchého pozorovania prírody poznal, ako veľmi je život
človeka závislý od úrody, od potravy, od vody.
Tiež pochopil, že nie je samozrejmosť, keď
zem prináša úrodu, lebo mnohé je mimo
ľudských schopností zabezpečenia úrody.
Človek môže zasiať, obrobiť zem, ale v staroveku vlahu a vhodné počasie veľmi ovplyvniť
nevedeli. Aj z týchto dôvodov ospevuje Dávid Hospodina, že sa stará o ľudí, dáva zemi
dážď i slnko, a tým vlastne sýti všetko živé.
Dnes by sme povedali, že viera Dávida
v žehnajúceho Hospodina je už prekonaná,
ale naozaj? Pouvažujme len na nedávnym
výrokom zo správ: My ľudia žijeme tak nenásytne, že spotrebujeme za rok viac zdrojov, ako je zem schopná obnoviť. Znamená
to, že likvidujeme svoje životné prostredie.

Záver správy znel, ľudstvo nemá planétu B,
aby prežilo. Teda spejeme našou činnosťou
k zániku. Na tejto správe dobre vidno, že
Pán Boh stvoril zem vo vesmíre, aby tu mohol existovať život a aby mal zdroje pre prežitie. Teda platí Dávidovo: Ty (Hospodine) im
(všetkému živému) dávať pokrm v pravý čas.
Uvažovanie o chvále Pána Boha za úrody zeme nás vedie k dvom aspektom. Prvé:
Z celého srdca a prenesmiernej radosti poďakovať. Azda nie len vo sviatok poďakovania za úrody zeme, ale vždy keď kladieme
sústo do úst, keď pijeme pohár vody. Druhé:
Učiť sa skromnosti a zodpovednosti. Zobrať
si len toľko koľko naozaj potrebujeme. Týka
sa to nielen jedla, ale aj ostatného materiálneho zabezpečenia. Možno trošku humorne povedané. Na život mi stačí jedna skriňa
na šaty a nepotrebujem ju každý 5-ty rok vymeniť alebo dokúpiť ďalšiu, lebo sa nemám
kde pomestiť.
Pane Ježiši nauč nás poďakovať a veď nás
ku skromnosti. Amen.

Michal Findra, zborový farár

Zborový list

UDALOSTI V CIRKEVNOM ZBORE
Zuzana Hybenová, Zuzana Valeková
3. nedeľa po Svätej Trojici 7. júla bola prvá
prázdninová. Brat farár Michal Findra mal
kázeň na biblický text L 15,1-10, ktorý hovorí o ‚stratách a nálezoch‘. Aj my často niečo
hľadáme, ale vo vybratom texte Boh hľadá nás.
Áno, stratili sme sa Bohu už v raji, keď sa Adam
rozhodol konať svojvoľne a neposlúchať Boha.
Ovečka tiež chcela konať podľa seba a stratila sa. Koľkí sme sa stratili a zamotali v živote! Boh nás hľadá v našich ‚stratenostiach‘ a to
je naše šťastie! Pastier, žena, otec vyčkávajúci
syna – to je krásny obraz Boha, ktorý nás hľadá.
A keď nás nájde, sme šťastní a premožení láskou, ktorá odpúšťa hriechy. Boh dodnes hľadá
svoje stvorenie, prvý sa skláňa k človeku a to je
veľká vec. Mnoho je pozemských radostí, ale
najväčšia je radosť z lásky Boha, ktorý nás hľadá, a tiež je úžasná radosť, že sme zachránení
pre večný život. Vďaka za to nášmu Pánovi, že
sme Jeho, že mu patríme!
Služby Božie v 5. nedeľu
po Svätej Trojici 21. júla odbavoval brat farár Vladimír Maťaš z Veľkého Slavkova. Ako
kázňový text si zvolil stať 1M
50,15-21, ktorá hovorí o Jozefovej veľkodušnosti-milosrdenstve
a odpustení. Brat farár sa zameral na to, ako vieme odpúšťať my
a ako vieme prijímať odpustenie
od iných. Dnes žijeme vo svete, ktorý nevie čo je odpustenie,
a preto je otázne či vieme odpustenie prijímať. Jozef sa v Egypte
stal správcom faraónovho majetku. Bratov, ktorí prišli nakúpiť
obilie v čase neúrody, milo prijal.
Po smrti otca sa báli, že im Jozef
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odplatí ich zlé konanie proti nemu v minulosti, preto opatrne upozorňujú, že otec Jákob
pred smrťou prikazoval, aby im Jozef odpustil.
To svedčí o tom, že Jozefovi bratia nevedeli prijať odpustenie. A často ani my nevieme
vyznať svoje hriechy Pánovi a prijať ich odpustenie. Ďalšia otázka je ako my vieme odpúšťať. Jozef bratom odpustil, keď povedal: Vy ste,
pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil
na dobré, aby tak urobil, čo je dnes zjavné: totiž,
aby mnohých ľudí zachoval nažive. Teraz sa však
nebojte, ja budem živiť vás aj vaše deti. Tak ich
potešoval a vľúdne hovoril s nimi. Z toho pre nás
vyplýva: Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia,
aj vám odpustí váš Otec nebeský! (Mt 6,14) Pamätajme na to, že máme odpúšťať!
V Martine sa 12. augusta konal pohreb významného historika a vzácneho človeka Doc.
Dr. Miloša Kovačku, PhD. Tohto bibliografa,
historika knižnej kultúry aj cirkevných dejín,
riešiteľa štátnych vedeckovýskumných úloh
v oblasti projektovania národného knižnično-informačného
systému,
vysokoškolského učiteľa i autora mnohých publikácií sme
poznali aj osobne, keď náš
zbor navštívil ako prednášateľ
pri viacerých príležitostiach.
Na rozlúčke sa za náš cirkevný zbor zúčastnili sestry Z.
Hybenová, Z. Kovalíková a Z.
Valeková. Príspevok o pohrebnej počestnosti uverejňujeme
na inom mieste.
Kázeň brata farára M. Findru v Nedeľu pokánia 25.
augusta bola aj príhovorom
pred prisluhovaním sviatosti
Večere Pánovej počas služieb
Božích. Prorocké Izaiášovo
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slovo, (Iz 8,11-15) vyslovené pre Izraelcov,
platí aj pre nás. Máme skúmať čo nám hovorí
Boh a mať voči nemu bázeň a úctu. Musíme
si aj my položiť otázku: Koho treba viac poslúchať Boha či ľudí? Uholný kameň našej viery

je Pán Ježiš Kristus – uznávame to a veríme
tomu, alebo nám je ľahostajný? Brat farár
na záver prítomným zaželal, aby Ježiš Kristus
nebol pre nás kameň úrazu, ale základný kameň našej viery!

VÝLET MOS DO ZÁVAŽNEJ PORUBY
Božena Balogová, členka MoS
Hneď na začiatok prázdnin 4. júla si členovia zborového MoS naplánovali výlet do Závažnej Poruby. V tejto liptovskej obci sa narodil náš významný básnik Milan Rúfus, v nej
prežil detstvo a mladosť a, ako si to sám prial,
na miestnom cintoríne je aj pochovaný. V januári sme si pripomenuli 10. výročie jeho úmrtia.
Možnosť pridať sa k nám sme ponúkli aj
nečlenom MoS, a tak sme sa ráno na železničnej stanici stretli v počte 16 osôb. Radostne
sme sa zvítali, a tešili sa, že nám náš Pán dal
počasie ideálne na výlet.
Na stanici v Liptovskom Mikuláši nás čakala sestra Jarmila Staroňová z CZ ECAV
Pavčina Lehota, ktorá má väzby k Popradu –
pracovala tu vo viacerých lekárňach. Ona nás
sprevádzala na ceste autobusom do Závažnej
Poruby a sprostredkovala i odborný výklad
v rodnom dome majstra Rúfusa, kde je teraz
jeho múzeum.
Výklad nám poskytla správkyňa Domu Mi-

lana Rúfusa PaedDr. Soňa Barániová. V obývacej izbe Rúfusovcov nám porozprávala
o básnikovom živote súkromnom i literárnom.
Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí. Potom
sme si mohli prezrieť celý dom, zariadenie
domu je pôvodné rúfusovské. V maestrovom
dome sa konajú rôzne akcie súvisiace s jeho
tvorbou a tomu je prispôsobená aj miestnosť
pod strechou. Po krátkej prestávke na dvore
sme sa vybrali na cintorín. Pri hrobe sme si uctili pamiatku majstra Rúfusa modlitbou a spevom dvoch evanjelických piesní.
Do Liptovského Mikuláša sme sa opäť vracali autobusom a kým prišiel, vychutnali sme
si dobrú kávu v blízkom penzióne. V Mikuláši
nás sestra Jarka sprevádzala po meste a ukázala niektoré jeho pozoruhodnosti. Odprevadila
nás potom na železničnú stanicu a my sme jej
poďakovali za ochotu a nám venovaný čas.
Počas cesty domov sme vo vlaku ďakovali
Pánovi za všetko čo sme videli aj počuli, a za
to, že sme to mohli zažiť v zdraví a pri peknom
počasí.
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TÁBOROVÁ SKÚŠKA ODVAHY
Alena Findrová
Počas tohtoročných letných prázdnin sme
od 8. do 12. júla znova po roku pripravili denný tábor pre deti. Niesol názov Skúška odvahy,
a tak sme sa po celý týždeň na túto skúšku pripravovali.
Deti najprv museli zvládnuť teoreticko-praktickú prípravu na to ako sa nebáť, lebo
stojí pri nás silný ochranca – samotný Pán Boh.
Pána Boha ako múdreho, silného, odolávajúceho horúčavám aj tajomného a verného sme
spoznávali pri štúdiu života Daniela, verného
Božieho služobníka a modlitebníka.
Počas hlavných tém sme sa učili od Daniela ako zostal verný Pánu Bohu aj v takej nepodstatnej veci ako je jedenie. Videli sme ako
sa Danielovi priatelia nezľakli ani rozpálenej
pece, lebo vedeli, že sú v Božej ruke, nech sa
deje čo sa deje.
Na fare v Strážach sme mali opekačku a vyrobili sme si tašku s obrazom rozpálenej pece
s anjelskou ochranou.
V stredu sme sa vybrali vlakom na výlet
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do Kežmarku. Zastavili sme sa na hrade, potom na fare i v oboch evanjelických kostoloch a nazreli sme aj do veľkolepej Lyceálnej
knižnice. Tam sme si pozreli najväčšiu knihu,
ktorú skoro ani náš brat farár neuniesol, a tiež
sme videli aj najmenšiu knižočku. Poobede
sme si vyrobili knihu s modlitbou Pánovou.
Vo štvrtok sme mali hostinu – nie obyčajnú, ale karnevalovú. Tiež sa nám na stene
ukázali tajomné písmená, ktoré nikto nevedel prečítať iba Daniel. Kráľ Bélšaccár počul
varovanie, aby sa zmenil, ale zatvrdil si srdce
a odmenou za hriech mu bola smrť. Aj my
sme počuli varovanie, aby sme začali počúvať a dôverovať Pánu Bohu, inak to s nami
skončí zle.

September - Október - 2019

No, a v piatok to všetko vyvrcholilo. Daniel
bol postavený tvárou v tvár skúške či pôjde
v dôvere za Pánom Bohom a či nie. Daniel si
vybral Pána Boha a tak skončil v jame s levmi. Pán Boh ho však slávne zachránil. Aj pred
našimi táborníkmi bola jama s levmi. Ukázalo sa, že ju máme vo farskej pivnici. Kto bol
odvážny a poučený ako Daniel, mohol sa aj
sám presvedčiť, či zvládne ísť do jamy s levmi a anjelmi... a nikto nevedel čo alebo kto
ho tam čaká. Nakoniec si všetci táborníci
od malých po veľkých vyskúšali zísť do jamy

s levmi. Všetci boli odvážni, aj keď niektorí
s malou dušičkou. Za odmenu sme si urobili
pizzového leva a keď sa upiekol, s chuťou sme
ho zjedli ☺. Na konci dňa mali deti dovolené
zobrať do jamy s levmi aj svojich rodičov, ale
vtedy sa deti už nebáli a rodičia nám o svojom
strachu nič neprezradili.
Za požehnaný tábor ďakujeme Pánu Bohu
a tiež všetkým pomocníkom.
Táborový odkaz pre čitateľov ZL: Deti počas
tábora vypracovávali rôzne úlohy. Skúste aj vy
jednu vyriešiť.

DEŇ VÝCHODNÉHO DIŠTRIKTU 2019
Zuzana Hybenová
V športovej hale Aréna Poprad sa 14. júla konal tohtoročný Deň VD ECAV s témou Skrytý
poklad. Aj minulý rok sa toto podujatie konalo
v Poprade a my ďakujeme Pánu Bohu, že môžeme opakovane s láskou prijať sestry a bratov
z celého dištriktu – tento rok nás bolo viac ako
dvetisíc – a spoluvytvárať prostredie, kde radi
prichádzajú za duchovným obohatením.
Dopoludnie patrilo službám Božím, ktoré,
prostredníctvom priameho prenosu RTVS,
mohli sledovať ďalší diváci pri televíznych
prijímačoch. Úvodný vstup štyridsiatich ordinovaných sprevádzala pieseň Nech Pánovi znie
vrúcne jasanie, nech chváli ho naveky ľud Boží,
haleluja. Túto, a ďalšie piesne podľa programu,
spieval 180 členný spojený spevokol dirigovaný

hudobníkom Martinom Tipulom; a hudobnými vstupmi prispela aj Kapela KVD.
Prítomných privítal biskup VD ECAV Slavomír Sabol a po ňom viceprimátor mesta Poprad Ondrej Kavka, ktorý tlmočil aj pozdrav
od primátora Andreja Danka. Mesto Poprad
vychádza v ústrety pri organizovaní týchto
podujatí, za čo mu patrí vďaka.
Účastníci radostne spievali Chváľme dnes
Pána, oslavujme hlasne, spievajme chvály, velebme Ho vďačne (ES 345). Počas druhej piesne si
prišli po požehnanie prítomné deti, ktoré mali
pripravený svoj program a venovali sa im sestry
z CZ ECAV Giraltovce.
Kázeň slávnostného kazateľa biskupa VD
ECAV Slavomíra Sabola vychádzala z Druhej
knihy kráľov a vybratých veršov z 22. a 23.
kapitoly. Na úvod spomenul ako sa musíme
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pripraviť na každú činnosť, ktorú chceme robiť; napr. na turistiku musíme mať primeranú
výstroj a mapu, pri stavbe domu potrebujeme
nielen materiál, ale aj projekt. A ako máme konať, keď ide o náš život? Musíme brať do úvahy
nášho Tvorcu a jeho projekt, ktorým je kniha Božieho zákona-Biblia. V minulosti bolo
málo Biblií, ale viac čitateľov ako dnes. Kniha
kráľov, v kázňovom texte, hovorí o tom čo sa
stane, keď zmizne Kniha zákona. Stalo sa tak
za panovania izraelského kráľa Joziáša a namiesto uctievania Stvoriteľa začali uctievať pohanských bohov – Baal, Ašéra, bohovia slnka,
mesiaca, hviezd, ... Po nájdení Knihy zákona
v chráme, keď kráľ počul jej slová, roztrhol si
odev na znak pokánia a poslal poslov k prorokyni Chulde dopýtať sa Hospodina čo hovoria
slová tejto nájdenej knihy o mne, o ľude a o celom
Judsku. Kráľ Joziáš cítil zodpovednosť a aj sám
čítal z nájdenej knihy. Dnes je pre nás otázka
koľko času venujeme čítaniu Biblie? Poznanie
pravdy je bolestivé, ale zachraňujúce. Zamýšľajme sa aké duchovné hodnoty vštepujú dnes
rodičia a starí rodičia svojim potomkom, aké
duchovní a politici? Kráľ Joziáš ukázal zodpovednosť za všetkých jemu zverených. Cez knihu kníh-Bibliu sú aj dnes do nášho srdca vštepované dary Ducha. Duchovné hodnoty robia
náš život kvalitný. Písmo poukazuje na Ježiša
Krista, nášho Spasiteľa. Nebojme sa vyznávať
svoju vieru, lebo Boh nám vo svojej knihe-Biblii dal vzácny dar. Nech nás ona vedie v živote!
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Potom nasledovali príhovorné modlitby,
sprevádzané spevom spevokolu Zohni kolená,
svätý je Pán, spájaj sa s Ním tichou modlitbou.
Cestou života On povedie ťa, neboj sa, ver, Ježiš miluje ťa. Generálny biskup Ivan Eľko sa
modlil za hľadajúcich a pochybujúcich ľudí,
za otvorenú vieru v cirkvi a za jednotu Ducha.
Zástupca Sliezskej evanjelickej cirkvi a. v. Michal Klus sa modlil za úprimnú lásku v rodinách, manželstvách a vo výchove detí, za milosrdenstvo v medziľudských vzťahoch a za mier
vo svete. Biskup západného dištriktu Ján Hroboň sa modlil za chorých a trpiacich i za prenasledovaných kresťanov vo svete, za ľudí, ktorí
stratili zmysel života i nádej v novú budúcnosť.
Ďalej nasledovali pozdravy hostí, hudobno-tanečné vstupy tvorivej skupiny AD1 a príležitostná báseň na toto podujatie.
Služby Božie sa skončili Áronovským požehnaním a mohutným spevom hymny Hrad
prepevný je Pán Boh náš.
Odpoludňajší program vyplnil muzikál Legenda o zakliatom meste, v podaní členov divadla AD1. Znázornili príbeh mesta, ktoré zavrhlo
prastarú knihu kníh a rútilo sa do záhuby. Tento muzikál bol paralela s relativizáciou hodnôt
v dnešnej spoločnosti, ale priniesol aj nádej
a istotu, že Ten, ktorého srdce bije na stránkach vzácnej knihy, stráži hradby mesta a záleží
mu na jeho obyvateľoch.
Celodenný program bol orientovaný na nájdenie skrytého pokladu, ktorým je kniha zákona
Hospodinovho-Biblia. Herci skupiny AD1 spevom odkazovali: Postoj a čítaj a nechaj sa viesť!
Nech je Biblia naša každodenná spoločníčka
a Ten, o ktorom hovorí, nech sa stane vodcom
na našich cestách života.
Vďaka za tento požehnaný deň patrí predovšetkým Pánu Bohu, tiež jeho organizátorom
z Biskupského úradu VD ECAV, ale aj všetkým sestrám a bratom, ktorí ochotne prispeli
svojou službou.

September - Október - 2019

NAŠE SPEVOKOLY
Oľga Adamkovičová, CZ ECAV Prešov
Soprány a alty, tenory a basy.
Výška aj hĺbka, farba a sila zo sŕdc vyteká,
k nebu sa nesie jednotne, čisto.
Piano či forte – vždy rytmicky, presne.
Čo to je? Čo to až k nebu letí?
Pieseň čo Boha velebí!
On počúva ju rád.
Vysoko, hlboko,
na nebi, na zemi,
za rána, k večeru
i v noci a nespočetnekrát.
Medzi tým zo stromov
zaznieva orchester vtáčí.
Bez nôt a bez dirigenta.
V krehkom tele hlasno
zvoní trilkujúci hlas.
Úplne to stačí.
Človek i vtáča dostali ten dar.
Piesňami srdca a vo vrúcnej modlitbe
Bohu vedia vďačiť.
Slovom i bez neho.

V čistej kráse tónov uvitých
sťa veniec červených ruží.
Po takej kráse a vôni
Stvoriteľ v nebeskom domove
neprestajne túži.
Poď, spievaj zo srdca
a pridaj kvet svojej lásky.
Pieseň je pre neho i pre nás všetkých
dar nesmierne krásny.

Takto bol predstavený Združený spevokol
VD ECAV na tohtoročnom Dištriktuálnom
dni VD ECAV v Aréne Poprad. Týmto by sme
chceli osloviť členov nášho cirkevného zboru,
aby sa pridali k nášmu spevokolu a svojim darom prispeli k oslave a velebe nášho Boha.

MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR 2019
Zuzana Findrová
V dňoch od 27. júla do 3. augusta sa traja
členovia nášho zboru zúčastnili evanjelického
mládežníckeho tábora spolu s mládežníkmi
zo Štrby, Batizoviec a Gerlachova.

Celý týždeň sme sa spoločne, ale aj v skupinkách, rozprávali o neskutočnej Božej láske.
Rečníci pozvaní do tábora nám postupne rozprávali o priebehu Božieho formovania. Prirovnali to ku práci hrnčiara. Podobne ako on
spracúva hlinu až ku dokonalej nádobe, tak Pán
Boh formuje nás ako svoj ľud.
Okrem hovoreného slova sme mohli prijímať dokonalú lásku aj v piesňach.
Aby sme sa nenudili, mali
sme prichystané aj rôzne hry.
A tak nám ako posledné zo7
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stalo nehrať formu ale nechať sa formovať.
Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina:
Vstaň, choď do hrnčiarovho domu, a tam ti oznámim svoje slová. Nato som zostúpil do domu hrnčiarovho. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Keď sa v hrnčiarových rukách skazila nádoba,

ktorú robil z hliny, urobil z nej opäť inú nádobu,
ako uznal za správne. Potom mi zaznelo slovo
Hospodinovo: Dom Izraela, či ja nemôžem naložiť
s vami ako tento hrnčiar? – znie výrok Hospodinov. Ajhľa, ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak
ste vy v mojej ruke, dom Izraela. ( Jer 18,1-6)

O HRNČIAROVI – FORMOVANIE
Michal Findra, zborový farár
Cez prázdniny som bol jeden deň medzi
mládežníkmi v tábore a mal som na starosti
tému Formovanie.
Iste si vieme prestaviť činnosť hrnčiara, keď
už má pripravený kus vymiesenej hliny, kladie
ju na hrnčiarsky kruh, roztáča koleso a rukami
vytvára predmet podľa svojej fantázie – misku,
hrniec, džbán, ...
Prorok Jeremiáš použil tento obraz pracujúceho hrnčiara, aby poukázal na Božie konanie
nielen s človekom, ale aj s celým židovským
národom. Ako kresťania môžeme aplikovať

obraz hrnčiarovho formovania hliny na Božie
formovanie nás osobne a tým aj celej cirkvi.
Vráťme sa však k Jeremiášovi, do obdobia
pred odvlečením Júdejcov do zajatia. Jeremiáš
bol mladý človek, ktorý mal prorokovať do neľahkej dejinnej situácie, ale on sa zdráhal. Aj
Jeremiáša musel najskôr Pán Boh vyformovať,
aby mohol poslúžiť svojmu národu.
Mládežníci v tábore mali za úlohu študovať dve biblické postavy, aby skúmali, ako ich
formoval Pán Boh. Boli to: zo Starej zmluvy
Mojžiš a z Novej zmluvy Onezimos. Bude užitočné, ak aj vy, milí čitatelia, skúsite študovať
ako Pán Boh formoval týchto mužov.

Stará zmluva: Vyplňte tabuľku o Mojžišovom živote a skúste tak objavovať formovanie jeho charakteru.
Obdobie života

Bibl. text

0-40 r.

2M 2,9-15

40-80 r.

2M2,16-22

80-120 r.

4M 12

Udalosť

Charakter

Nadpis

Nová zmluva: Onezimos – prečítajte si list Filemonovi.
A) Komu patril? (Podľa nadpisu listu a v. 16)
B) Ako sa správal predtým k pánovi? (v. 11,18)
C) Čo sa sním stalo? (v. 10)
D) Ako sa správal v čase písania listu? (v. 11, 13, 16, Kol 4,9)
Štúdium mládežníkov aj záver spoločného si môže vyformovaného človeka použiť na dielo
stretnutia vyústili do dvoch aplikácií pre dnešok. služby v cirkvi. Ako keď už máme vyformovanú
A) Charakter – Pán Ježiš formovaním buduje náš nádobu – tak nadobudne neforemná hlina tvar
charakter. Hrnčiar tvárni hlinu, Pán Ježiš Du- a určenie; napr. džbán na nosenie vody.
chom Božím tvárni nás. Nie vždy to je jednoNech v nás teda Pán Ježiš vyformuje Boží
duché. Musí aj pritlačiť, ale má to veľký význam, charakter, aby nás mohol použiť kde uzná
a o tom je druhá aplikácia. B) Služba – Pán Ježiš za vhodné a potrebné – v cirkvi i vo svete.
8
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SLUŽBA V KOSTOLE
Božena Balogová a Zuzana Valeková, členky MoS
Aj cez tohtoročné prázdniny bol pre verejnosť otvorený kostol pod gesciou nášho MoS.
Ja som mala dohľad trikrát. Keď sme 31. júla
so sestrou B. Mlynárovou slúžili druhý raz,
na námestí práve začínalo podujatie Made in
Slovakia. Z toho dôvodu bolo v meste veľa ľudí
a my sme sa tešili, že aj návštevnosť v kostole bude vyššia. Tak i bolo. Chceli sme v kostole pripraviť všetko skôr a tak otvoriť dvere
pre verejnosť. Lenže ľudia boli nedočkaví, sami
si otvorili a vošli do vnútra. Potom už chodili
stále.
Zaujal ma jeden mladý muž. Najprv prišiel
v sprievode mladej ženy a zaujímal sa o všetko. Po hodine prišiel opäť, ale už sám. Povedal
nám, že je rodák z Popradu a doteraz sa nezaujímal o kresťanstvo. Bol to hľadajúci muž,
ktorý sa vyjadril, že evanjelická cirkev ho oslovila a sľúbil, že v nedeľu príde na služby Božie.
Pýtal si aj informácie o mládeži, kde a kedy
sa stretávajú. Na konci našej služby sme sa
v modlitbe poďakovali Pánovi za všetkých čo
prišli navštíviť náš Kostol Svätej Trojice i za

to, že aj pre hľadajúcich má otvorenie kostola
veľký význam.
Náš kostol v centre mesta i Námestia
sv. Egídia priťahuje turistov a radi do neho vojdú – obzrieť si ho ako pamätihodnosť či pocítiť
závan duchovna a Božieho pokoja v letnom
ruchu námestia. Kostol bol pre verejnosť otvorený dva razy do týždňa (v pondelok a stredu
od 15.00 h do 17.00 h) od 1. júla do 4. septembra, spolu 20 dvojhodinoviek.
Pre zaujímavosť uvádzame niekoľko
údajov o návštevníkoch: Bolo ich spolu 936
a podľa národnosti bolo 445 Slovákov, 160 Čechov, 128 Poliakov, 94 Nemcov, 67 Maďarov,
13 Angličanov, 6 Rusov, 5 Lotyšov, 3 Bielorusi,
3 Francúzi, 3 Vietnamci, 1 Japonec, a 8 neidentifikovaných.
Modlitebné spoločenstvo má v gescii túto
aktivitu, a tak ďakujeme všetkým zapojeným
sestrám a dvom bratom za pomoc. Aj to dosvedčuje ochotu cez službu blížnym slúžiť
Bohu, ale aj lásku k nášmu kostolu Svätej Trojice. Nech vám všetkým Pán Boh zo svojej lásky bohato nahradí aj túto vašu službu na Jeho
vinici.

Posledná rozlúčka so spolubratom MILOŠOM KOVAČKOM
Zdroj: https://www.ecav.sk
Posledná rozlúčka so vzácnym
spolubratom Milošom Kovačkom
(*1940 – †2019) sa konala 12. augusta o 11.00 hodine v Evanjelickom kostole v Martine.
Na rozlúčku a na počesť Milošovi Kovačkovi smutne zvonili zvony
martinského chrámu. Organová hudba znela
keď vstúpili do chrámu bratia farári a generálny
biskup Ivan Eľko a biskup západného dištrik-

tu Ján Hroboň. Prítomných privítal
martinský farár Milan Kubík. Rozlúčkou sprevádzal spevokol cirkevného zboru Martin. Generálny biskup Ivan Eľko zaspieval antifónu
a potom smútočné zhromaždenie
zjednotilo svoj hlas v piesni z ES č.
474. V spievanej modlitbe za brata
Kovačku a jeho službu v cirkvi poďakoval senior Turčianskeho seniorátu Marián
Kaňuch. Zároveň prosil Pána Boha o potešenie
všetkých smútiacich nad jeho odchodom.
9

Zborový list

Rozlúčkovú kázeň mal biskup západného
dištriktu Ján Hroboň na text J 1,5-14. Slovo
života, svetla a pravdy sa stalo telom v Pánovi
Ježišovi Kristovi. Slová Miloša Kovačku boli
vždy vznešené. Historické osobnosti, o ktorých tak zanietene rozprával, v jeho slovách
vždy ožívali. Slová Miloša Kovačku dokázali
ostatných povzbudiť, potešiť aj naplniť. Slovom
žil, mal ho v posvätnej úcte a bázni. Pri pohľade na našu spoločnosť sa musíme pýtať, či
ešte máme vieru. Brat Miloš Kovačka pozýval k viere a keď mohol, prijal každú ponuku
aby rozprával o velikánoch ducha našich dejín.
Varoval pred mamonou a do protikladu staval
hodnoty ducha a to, čo je večné. Jeho svedectvo sa rozvinulo ako košatý strom, ktorého tieň
a ovocie priviedli ku viere a osviežili ducha
tých, ktorí ho poznali. Celá rozlúčka nebola
o smrti, ale o ocenení aktívneho a vznešeného
človeka a poďakovaní za jeho život.
Rozlúčkovú reč za odbornú a vedeckú
verejnosť predniesol Július Vanovič. Okrem
iného spomenul časopisy, do ktorých brat Kovačka prispieval a ktoré budú jeho odchodom
ochudobnené. Bibliografia v jeho podaní ne-

znamenala len popis a mŕtvu evidenciu, ale
bola to živá rozhľadňa osobnostného rastu.
Brat Kovačka bol rodený rečník a v tých, čo ho
počúvali zanechával niečo neopísateľné. Poslucháči vždy vedeli, že budú svedkovia niečoho
výnimočného.
Za kultúrnu obec sa s „pánom docentom“ rozlúčila Magda Vášáryová. Označila
ho za jednu z posledných spojníc medzi slovenskými národovcami a dneškom. Dokázal
písať a komunikovať spôsobom, ktorému by
rozumeli tak oni, ako aj my. Kultúrny odkaz
Kovačkovej vedeckej práce, ktorú tak miloval,
tu však zostáva. Je len na nás, aby sme ho používali a využívali. Jeho vedomosti, občiansku
hrdosť i zápal za pravdu a ľudskosť vniesol
svojou osobnosťou do celej slovenskej kultúry. Navždy zostane zdroj, žriedlo a príklad
pre každého, kto sa priblíži k jeho dielu.
Služby Božie boli ukončené modlitbou
Pánovou, Áronovským požehnaním a prvým
veršom piesne K Tebe, ó, Bože môj (ES 519).
Na večný odpočinok bolo telo Miloša
Kovačku uložené do hrobu v martinskom
cintoríne.

JESEŇ ŽIVOTA
Zuzana Hybenová
Pred nami sú záverečné mesiace roka
s názvom končiacim na slabiku -ber. O nich sa
hovorí, že leto nimi skončilo a prichádza jeseň.
Jeseň v prírode je krásna, pretože dozreli
plody ľudskej práce, z ktorých sa tešíme. A ako
je to v našom živote? Jeseň života má tiež svoje
čaro. Človek sa viac zamýšľa nad ovocím svojho
života. Viac si uvedomuje to, čo hovoria slová
90. žalmu: Čas nášho života je sedemdesiat rokov,
pri dobrej sile osemdesiat rokov. Takúto starobu
Písmo sväté aj prirodzený cit človeka uznávajú ako Božie požehnanie. A ním aj je. Koľko
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božích dobrodení skrýva dlhý život. Aký bohatý je na prežité radosti a prebojované utrpenia. Aký poklad spomienok je nazhromaždený
v pamäti. Poetka Alžbeta Ondusková o tomto
období vyznala: Keď jeseň vkročí do prírody, farebné rúcho zas jej dá, ľudský život, ten má tiež
doby a každá svoje čaro má. Len viera v duši, tá
nestarne, lež rokmi sa v nás rozrastá, prináša plody v každom čase a večnosť je v nej ukrytá.
Blíži sa mesiac október nazvaný mesiac úcty
k starším. V tomto mesiaci aj predstavitelia
nášho zboru viac pamätajú na starších členov.
Špeciálne seniorom-jubilantom sa prisluhuje
sviatosť Večere Pánovej a pripravuje sa aj po-
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sedenie v zborovej miestnosti pri sesterských
a bratských rozhovoroch s malým pohostením.
Zbor jubilantov obdaruje brožúrou Tesná brána – čítanie na každý deň.
V tomto roku nám opäť pribudli jubilanti.
Tých najmladších, 50-tnikov, je štrnásť. Starších, od 60 rokov, je rovná stovka. Ďakujeme
Pánu Bohu za každého jedného brata či sestru a vyprosujeme Božie požehnanie, zdravie
a lásku blížnych. Tešíme sa na pripravované
stretnutie jubilantov, ktoré sa bude konať v nedeľu 20. októbra o 14.00 h. Všetkých aj touto
cestou srdečne pozývame.

Ďalej v Božom mene
Ladislav Fričovský

Tie roky nám tak nenávratne plynú
a s kŕdľom vtákov strácajú sa v diaľ.
Čas nezastavíš ani na pár minút,
nech by si si to akokoľvek prial.
Vtedy jak hospodár do medzí vkročíš,
v pozadí klasov zlatožltý lán,
k Otcovi nebies pozdvihneš si oči
s vďakou za všetko, čo ti požehnal.
Čo si bol prijal z Jeho štedrej dlane
a čo si iným v láske odovzdal
i slová básní čo si požehnane
do srdca iným z lásky rozsieval.
Dnes vďačne hľadíš na to, čo už bolo.
Však, keď chceš nechať lýru ďalej znieť,
stotožni vždycky svoju s Božou vôľou.
Iba s Ním bezpečne vykročíš vpred!

PAMIATKA REFORMÁCIE
Martin Luther
On však povedal: Napísané je: Nie samým
chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré
vychádza z úst Božích. (Mt 4,4)
Nuž, musíme si teraz byť v tom istí, že duši
môžu chýbať všetky veci, ale bez Božieho slova by jej nič nepomohlo. Keď však má Slovo,
nepotrebuje už nijakú inú vec, ale v slove má
dostatok všetkého: potravu, radosť, pokoj, svetlo, umenie, spravodlivosť, pravdu, múdrosť, slobodu a všetko dobré – až nad mieru.
Aké je to Slovo, ktoré takúto milosť dáva
a ako ho mám používať? Odpoveď znie: Nie
je iné, než hlásaná zvesť o Kristovi. Pretrváva duchovne ako Evanjelium, ktoré je a má

byť tak podávané, aby si počul hovoriť svojho
Boha, že celý tvoj život a dielo pred Ním je
ničím, a že by si musel so všetkým tým, čo
je v tebe, naveky zahynúť. Takto, ak správne
veríš aký si hriešny, potom si musíš nad sebou
zúfať, a vyznať, že pravdivý je výrok Ozeáša
13,9: Zničím ťa, Izrael! Kto ti pomôže? Čiže:
Pamätaj, jedine u Mňa, u Boha, je tvoja pomoc! – A aby si sa ty zo seba a od seba, to jest
zo svojho zahynutia, mohol vyslobodiť, tak
Boh ti posiela svojho milého Syna Ježiša Krista a hovorí k tebe svojím milostiplným a životaplným utešujúcim slovom, že máš sa Mu
vo svojom položení odovzdať pevnou vierou
a celkom Mu dôverovať. Tak ti budú v tejto
viere všetky tvoje hriechy odpustené, a všetka
tvoja skaza prekonaná. A ty budeš spravodli11
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vý, ospravedlnený, slobodný, zbožný, so všetkými splnenými prikázaniami od všetkých
zatracujúcich vecí oslobodený.
Preto má byť všetkým kresťanom
spoločné to, aby mali stále v pozornosti ako
svoje hlavné dielo a úlohu: slovo Božie a slo-

vo Krista v sebe zachovávať, pevnú vieru v to
slovo neustále prehlbovať a posilňovať. Pretože
tým najvzácnejším bohatstvom je naozaj pravá viera v Krista – veď všetkým prináša spásu
a všetkým odníma zahynutie.
Prečítaj si aj 1K 3,11-23.

ZÁŽITKY Z IZRAELA
Zuzana Kordovánová a Zuzana Hybenová
Brat farár Martin Zaťko (CZ ECAV Švábovce) v dňoch 15. až 22. júna zorganizoval
poznávací zájazd do Izraela a účastníkov aj
sám sprevádzal. Spolu 29 evanjelikov, z nich
siedmi boli z nášho zboru, sa vybralo v mene
Božom na putovanie po Svätej zemi. Medzi
účastníkmi z nášho zboru bola aj sestra Zuzana Kordovánová, ktorá sa s nami podelila o zážitky zo zájazdu:
Navštívili sme jaskyňu, v ktorej sa narodil Pán
Ježiš. Tu nám povedali zaujímavosť, že keď Panna Mária dojčila bábätko Ježiša, spadla na zem
kvapka materského mlieka a celá jaskyňa sa potom
zmenila na bielu.
Potom sme pokračovali na miesta, kde Pán Ježiš žil, vyučoval, uzdravoval a trpel. Videli sme
mnoho miest. Výklady brata farára Zaťka dopĺňal
’brat Ján‘, ktorý už 14 rokov sprevádza turistov
v Izraeli, a jeho výklad bol úžasný.
Vždy po večeri sme mali stíšenie, ktoré viedli
s nami cestujúci duchovní: M. Zaťko, T. Molnár
a tiež sestry Erika a Janka ( Janka je v Nórsku
katechétka pre hluchonemé deti).
Navštívili sme aj nemecký evanjelický kostol,
kde sme spoločne zaspievali pieseň Kristíny Royovej Smieť žiť pre Krista. Tam nám bola prislúžená
aj sviatosť Večere Pánovej. Služby Božie s Večerou
Pánovou sme mali aj pri rieke Jordán.
Navštívili sme Múr nárekov, najdrahší cintorín, prešli sme celú krížovú cestu Pána Ježiša, boli
sme na mieste, kde si Pilát umyl ruky, na mieste
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kde na smrť čakal Pán Ježiš a aj pri jeho hrobe.
Videli sme Lebečné miesto, Dávidovu hrobku
a Dávidovo mesto.
Plavili sme sa po Galilejskom jazere, vyšli sme
na horu, kde Pán Ježiš hovoril o blahoslavenstvách, tiež na horu Tábor, Sion, i na horu Olivovú, kam sa Pán Ježiš chodil modliť. Na jej úpätí je
židovský cintorín, ktorý je najdrahší na svete. Jedno hrobové miesto stojí viac ako 10-tisíc dolárov
a čím sú miesta nižšie, tým sú drahšie. Mnoho židov sa po smrti necháva prepraviť do Jeruzalema.
Podľa židovskej vierouky má totiž Mesiáš prísť
od východu cez Olivovú horu a údolie potoka Cedron k chrámovému pahorku, aby obnovil chrám,
s ním aj Jeruzalem, a aby súdil svet. V ten deň
všetci vstanú z mŕtvych a prví budú tí vo Svätej
zemi. Preto podľa tejto viery nemožno rušiť hroby
a tie židovské sú trvalé až do konca sveta.
Tiež sme boli v Kafarnaume, kde Pán Ježiš konal zázraky. Lanovkou sme sa vyviezli aj
na Masadu, za Herodesa I. postavenú starovekú
pevnosť na kraji Judskej púšte, len tri kilometre
od Mŕtveho mora, ktorá sa neskôr stala posledným
miestom odporu židovských povstalcov – Makabejcov – proti Rimanom.
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MOC BOŽIEHO SLOVA
Moc Božieho slova
Moc
Božieho
slova
Z ‚Dobrej
sejby‘
vybrala Zuzana Hybenová
ZZ‚Dobrej
Hybenová
prichádzali o život, ich obydlia boli vypálené
‚Dobrej sejby‘
sejby‘vybrala
vybralaZuzana
Zuzana Hybenová
V auguste sme si pripomenuli 75. výročie
Slovenského národného povstania i boje a utrpenie, ktoré museli znášať nielen priamo zapojení do povstania, ale aj ostatní. Neraz nevinne

alebo zničené.
V Dobrej sejbe – čítaní na každý deň – bol
uvedený príbeh vojaka uprostred boja v Prvej
svetovej vojne. Písal list svojmu otcovi: 16.
jún 1915. Silný útok. Mnoho strát. Som pokojný.
13

Zborový list

Tento Nový zákon tu v poli je môj najlepší priateľ.
Často si v ňom čítam a som rád, že ho mám. Milý
otec, predtým som sa často smial Tvojej zbožnosti
a vzdychal som pri učení sa biblických veršov. Teraz sa tieto verše často modlím. Tak dobre sa hodia
v mojej situácii! V deň svojich narodenín písal:
Dnes pokračujem v písaní. Chcem to otvorene
priznať: tu, medzi zákopmi a hrobmi som našiel
svojho Boha a Spasiteľa. Otec môj, ako sa budeš
radovať, keď Ti o tom budem rozprávať! O tri dni
idem domov! Štrnásť dní dovolenky!
Tento jeho list a Nový zákon boli o niekoľko dní neskôr poslané do jeho domova. Bola
pri tom však malá poznámka: Padol 8.7.1915.

To všetko sa stalo pred vyše 100 rokmi –
ale rovnako cítime, aký zúfalý, no tiež aký
potešený bol tento mladý vojak. Slová Biblie
počul doma. Keď bol na fronte, kde nechcel
byť, tam si spomenul na tieto slová, obrátil sa
k Bohu a bol pokojný a potešený. Je to príklad,
ktorý hovorí dnes aj k nám. Aj my sa môžeme nečakane dostať do ťažkej situácie, v ktorej
nebudeme sami, ak veríme, že je s nami náš
Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. Čítajme Božie
slovo každý deň, aby sme sa ním mohli posilňovať a potešovať aj vtedy, keď ho už nebudeme môcť čítať!

VZŤAHY
Zdroj: Tesnou bránou 2019,
Katarína Šoltésová
Mt 5,21-26: 21 Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ; kto by však zabil, prepadne
súdu. 22 Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa
hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi
povedal: Hlupák! – prepadne najvyššiemu súdu;
kto by mu však povedal: Blázon! – prepadne
ohnivému peklu. 23 Keby si teda prinášal dar
na oltár, a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat
má niečo proti tebe, 24 nechaj svoj dar tam pred
oltárom a odíď; najprv sa zmier s bratom, a potom príď a obetuj svoj dar. 25 Pokonaj sa čím skôr
so svojím protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste,
aby ťa protivník neodovzdal sudcovi, sudca
strážcovi a neuvrhli ťa do väzenia. 26 V pravde hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš
do poslednej koruny.
Prines svoje vzťahy pred Pána Boha! Vzťahy sú asi najviac rozoberaný pojem v každej
dobe. Bez priateľov by sa s nami nemal kto
tešiť ani plakať, bez nepriateľov by nás nemal
kto formovať a nastaviť nám zrkadlo… Naša
ľudskosť je závislá od blízkosti iného človeka.
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No aj napriek tomu sa dokážeme na seba hnevať, zazerať, robiť si prieky, rozhádať sa až „do
krvi“ a žiť s nevyriešenými konfliktami a bez
neodpustenia celé roky… Hoci bez vzťahov
pociťujeme prázdnotu, často má naša hrdosť
a schopnosť uraziť sa, oveľa vyššiu hodnotu
ako láska. Určite, môže to byť aj oprávnený
hnev; kde by sme však boli, keby Božia hrdosť a hnev boli silnejšie, ako Jeho láska…?
Len vzťah s Pánom Bohom nás môže naplniť,
premeniť náš hnev na lásku, vyliečiť naše zlé
vzťahy a priniesť odpustenie. Jedine Božia láska v nás môže spôsobiť, že dokážeme odpustiť
akékoľvek ťažké previnenie a ublíženie, ktoré
nám bolo spôsobené, či prísť a prosiť o odpustenie, ak sme niekomu ublížili… Prosme preto Pána Boha o milosť a schopnosť urovnávať
naše pokrivené vzťahy!
Modlitba: Ďakujeme Ti, náš Stvoriteľ, že
si nás postavil do vzťahov. Ďakujeme, že práve
v nich zažívame to najlepšie, ale spoznávame aj
to najhoršie v nás. Takže si nemôžeme myslieť, že
sme dobrí. Prosíme, odpusť! Ty vládni aj v nás
a uzdravuj naše vzťahy. Amen.

Pieseň: ES 236
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VĎAČNÁ PAMIATKA POSVÄTENIA CHRÁMU
Z knihy Reformácia po praslici vybrala
Zuzana Hybenová
Tohto roku sme si v Trojičnú nedeľu pripomenuli 184. výročie posvätenia nášho Kostola Svätej Trojice. Bola to veľká Božia milosť
a horlivosť cirkevníkov, skrze ktoré sa stavba
realizovala a dodnes nám, popradským evanjelikom, dobre slúži.
Inú, menej priaznivú, históriu kostola v Devičanoch (Prandorf ), ale aj horlivosť a ochotu
cirkevníkov i barónky Hellenbachovej, predstavuje publikácia Reformácia po praslici, ktorú
k 500. výročiu reformácie vydalo Spoločenstvo
evanjelických žien.
Tamojší kňaz Ján Christofor Anders dostal
správu, že sa predstavitelia katolíckej cirkvi
z okolitých obcí chystajú s procesiou, aby im
odňali chrám. Učiteľ Michalička priniesol list
od posla z kaštieľa zo Svätokrížskej pustatiny
a rozpovedal, že cirkevníci sa zhromažďujú
na obranu chrámu, a že richtár poslal chlapov
za obecnou vrchnosťou, aby zvolala ľud, a rozkázal zvonárovi zvoniť na poplach.
V liste stálo, že archidiakon A. Hančok
s viacerými kňazmi a so svojimi ľuďmi, stroja sa
prísť do Prandorfu a pokúsia sa prevziať chrám.
Barónka Anna Mária Hellenbach si dala osedlať koňa, aby predbehla procesiu. Kostol bol
zamknutý a kľúč mal farár Anders. Cirkevníci
boli ozbrojení palicami a valaškami.
V kostolnom dvore prehovoril farár niekoľko utišujúcich srdečných slov a oznámil, že
príde patrónka cirkvi, barónka Hellenbachová,
aby trpezlivo čakali. Pán učiteľ predriekal pieseň Kriste, obránce, své církve přemilé a ľud vrúcne spieval i vzlykal. Prišli aj dolnoparndorfskí
evanjelici so spevom piesne Ach, zůstaň s svou
milostí při nás, Jezu Kriste. Po skončení spevu
sa farár pomodlil. Ľud kľačal. Na spenenom

koni pricválala patrónka zboru, barónka Hellenbachová. Keď vstúpila do dvora pri kostole,
kľačiaci ľud ju prosil: Zachráňte nás, vaša osvietenosť, zachráňte! Chrám nám chcú vziať! Ona,
po zvítaní sa s farárom a učiteľom, vyzvala ľud
aby vstal a odpovedala veršom nábožnej piesne:
Nezoufej, stádečko malé...
Vietor privial spev účastníkov procesie:
Svätá Mária, Božia rodička, oroduj za nás! Ľudia sa triasli od strachu i od zlosti. Barónka
zdvihla ruky k nebu a bolestne, ale odvážne
zvolala: Kyrie eleison, Bože, zmiluj sa! Farár dal
pokyn a ľud padol na kolená. Barónka sa modlila. Pred skončením modlitby sa zo všetkých
strán vrútili ľudia z procesie, nesúci kríže i zástavy a spievajúci mariánske piesne. Na kočoch
prišli archidiakon, pátri a kňazi v kňazskom
rúchu. Hollenbachová mohutným hlasom zvolala: Ty, Synu Boha živého, Ježiši Kriste, oroduj
za nás a pomáhaj nám! Amen. Kľačiacim rozkázala vstať a povedala: Pustite ich ku mne!
Archidiakon i jeho kolegovia vstúpili
do kostolného dvora. Nadvihli kňazské čiapky
a s úsmevom sa poklonili: Pochválen buď Pán
Ježiš Kristus! Rozhorčená barónka odvetila:
Ale, kiež aj nasledujeme to Knieža pokoja a lásky!
Či aj vy idete k nám s pokojom a láskou Kristovou
a či s nepriateľským úmyslom?
Hančok povedal: My sme síce nehodní služobníci nebeského kniežaťa Ježiša Krista, ale v jeho
mene a podľa našej pozemskej kňažnej Márie Terézie, chceme tento chrám, ktorý za premnohé roky
bol chrámom kresťansko-katolíckym, dostať naspäť
do svojich rúk a i vás, zblúdilých, z lásky a milosrdenstva Kristovho a Panny Márie, priviesť späť
do lona samospasiteľnej katolíckej cirkvi.
Klameš, páter! Chrám, ktorý bol pred 180timi rokmi katolícky, tu zbytočne hľadáš. V minulom roku (1775) sme ho s kráľovským povolením zbúrali, lebo sa nám začal rúcať. Ale aj ten
15
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starý chrám stál na pozemku mojich predkov-zemanov, a tí prijali vieru evanjelickú, a preto
mali právo aj na chrám. Tento nový chrám sme
postavili len tohto roku a ešte sme ani nestihli dokončiť jeho výzdobu. Chrám, ktorý sme postavili
z našich mozoľov, nám vy neodoberiete! Pozri
sa na tento chrámový kľúč, páter!... a vtom sa
zablysla šabľa hrdinskej ženy a preťala hrubú
kovovú obrúčku kľúča až sa zaiskrilo a nastalo hlboké ticho.
Toto je zjavná ťažká neposlušnosť a protivenie
sa vôli jej cisárskej jasnosti, zajachtali zdesení
pátri. Aj v tejto veci klamete, zvolala Hellenbachová a ukázala pergamen. Tu je pravda! Máme
kráľovské povolenie, na základe toho povolenia
sme zrúcali starý a vystavili tento nový evanjelický chrám.
Ukážte nám to povolenie, nech si ho prečítam,
požiadal zdesený a od zlosti poblednutý Hančok a siahol po listine. Barónka ju však rýchlo
odtiahla, pričom zostal kus pergamenu v ruke
archidiakona. Barónka ukryla písmo na hrudi
a s vytasenou pištoľou ho vyzvala, aby sa k nej

nepribližoval. Kňazi ustúpili a chceli sa vytratiť, ale nastala veľká bitka, po ktorej sa účastníci
procesie dali na útek.
Hellenbachová, keď sa ľud opäť zhromaždil
na dvore, začala spievať našu mohutnú hymnu
Hrad přepevný jest Pán Bůh náš. Po speve a požehnaní farárom Andersom prikázala obecnej
vrchnosti, aby chrám strážili vo dne i v noci
až kým sa nevráti z Viedne. Nečakala na žalobu katolíkov, ale predbehla ich a pokrčený
a natrhnutý pergamen predložila cisárovnej
Márii Terézii. Ostrihomská kapitula išla potom zbytočne žalovať do Viedne. Devičiansky/
Prandorfský chrám dostavali ešte v tom istom
roku a posvätili ho na Štvrtú adventnú nedeľu
v r. 1776.
Milí čitatelia, vážme si náš kostol, ktorý nám nikto neberie. Jeho dvere sú otvorené
pre všetkých a pre každého, kto chce vstúpiť
s dobrým úmyslom. S cieľom počuť Božie slovo, spievať na slávu nášho Boha a v pokornej
modlitbe Bohu ďakovať za bohaté dary či prosiť o milosť, pomoc a požehnanie.

KTO JE MŔTVY?
Z aplikácie „Dobrá sejba“
Vo svojom srdci blázon hovorí: Niet Boha! Konajú skazene
a ohavne; niet nikoho, kto by
robil dobre! Ale Hospodin je
pravý Boh, On je živý Boh
a večný Kráľ! (Ž 14,1; Jer
10,10)
Na stenu v jednej stanici
metra v New Yorku na 110. ulici
v Manhattane niekto napísal: Boh je
mŕtvy. Nietzsche.
Tento slávny citát je len pominuteľná ideológia nemeckého filozofa, ktorý vypracoval celý
svoj myšlienkový systém na popretí Boha. Ale
16

Boh je zdroj života a nemôže zomrieť.
Často sa v Starej zmluve predstavuje ako ten Večný, to znamená
ako ten, kto nemá začiatok,
ani koniec. Keď Nietzsche
ubezpečoval, že Boh je mŕtvy,
nemyslel na smrť Ježiša Krista na kríži. Napokon Kristus
bol vzkriesený! Ale chcel vylúčiť každú myšlienku na Boha.
Napriek tomu táto Ježišova smrť
je podstatnou skutočnosťou, je prostriedkom, ktorý umožňuje Bohu nadviazať
s každým človekom živý vzťah.
O niekoľko dní neskôr bolo možné pod tým
prvým nápisom čítať nový: Nietzsche je mŕtvy.
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Boh. Toto druhé ubezpečenie je nespochybniteľné. Nietzsche zomrel v auguste roku 1900.
Jeho hrob nájdeme v Röckene v Nemecku. Nie
je sám, koho sa dotkla smrť. Biblia hovorí: Je
ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd. (Žid
9,27) Aká hrozná chvíľa to bude pre všetkých,

ktorí zomreli bez Boha, keď budú stáť pred
najvyšším Sudcom a budú musieť priznať, že
Ho vylúčili zo svojho života!
Ale pre nás, ktorí ešte žijeme, je čas vedieť,
že Boh žije a že je pripravený nadviazať vzťah
s každým z nás.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
September
Kopková Kvetoslava
Ilavský Stanislav
Banáš Peter
Hocková Eva
Babušiaková Lýdia
Záhoranská Mária
Griger Dušan
Pabišová Rozália
Lučivjanská Lýdia
Kočišová Katarína
Rusnačko Michal
Vallušová Viera
Omastová Mária

Október
Nitschová Gizela
Bobovská Helena
Soláriková Anna, Mgr.
Roško Ladislav
Čáky Ján
Pastrňák František
Gonos Ondrej
Pastrnák Jozef
Práznovská Viera
Lištiaková Stanislava
Gažura Jaroslav
Podolská Marianna

VYPÍSANÉ Z MATRÍK V MESIACOCH JÚL – AUGUST
Sviatosť Krstu svätého prijali: Nolan Eloge Kanika, Michaela Mikolajová, Lukáš Uhrík
Manželstvo uzavreli: Slavomír Čistý a Lucia Škutová
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišla: Eva Skokňová
17
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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 – každý utorok o 18 00 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

ĎALŠIE POZVANIA A INFORMÁCIE
September je čas začiatku nového školského roka. V školách funguje aj vyučovanie
náboženstva, preto prihláste svoje deti na náboženstvo. Ak potrebujete pomôcť či poradiť,
s dôverou sa obráťte na farský úrad. Je užitočné
a dobré vychovávať aj deti vo viere v Pána Ježiša Krista. S Božím slovom a modlitbou chceme začať aj tento školský rok na službách Božích, ktoré budú v nedeľu 8. septembra o 9.00
h v kostole v Poprade. Príďte deti, rodičia, starí
rodičia i pedagógovia. Tešíme sa na Božie vedenie a požehnanie.
Stretnutie jubilantov nášho cirkevného zboru bude v nedeľu 20. októbra a začne
sa popoludní o 14.00 h v kostole prislúžením
sviatosti Večere Pánovej a bude pokračovať
v zborovej miestnosti.
Tento rok je 502. výročie Lutherovej reformácie 31. októbra. Ako evanjelici sa tešíme
a pripravujeme na túto príležitosť... a pretože
je to pracovný deň (štvrtok), zariaďme si svoje
povinnosti (i tie, súvisiace s Pamiatkou zosnulých) tak, aby sme sa mohli zúčastniť na službách Božích na Pamiatku reformácie, ktoré
sa budú konať v našom kostole Svätej Trojice
v tento posledný októbrový deň o 17.30 h.
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Opäť sa blížime ku koncu kalendárneho roka, preto dávame do láskavej pozornosti
členov CZ skontrolovať si uhradenie cirkevného príspevku, ktorý je 7,00 €/člen/rok.
Vstúpme do nového roka bez dlhov a s čistým
kontom – Biblia nám to jednoznačne odporúča
(Rim 13,7-8). Svoju podlžnosť môžete vyrovnať v hotovosti vo farskom úrade alebo bankovým prevodom na účet cirkevného zboru (číslo bankového účtu CZ ECAV Poprad: SK87
1100 0000 0026 2721 4159, pritom do správy
pre prijímateľa treba uviesť mená osôb, za ktoré
je platba posielaná a príslušný rok).
Svoju vďaku voči Pánu Bohu (za prežité roky, za zdravie, uzdravenie z choroby, a i.)
mnohí členovia zboru vyjadrujú tým, že radi
prinesú aj milodary na cirkevné ciele, teda
na Božie dielo medzi nami. Dobre je, keď aj
na to myslíme, keď sa modlíme a aj finančne či
inak pomáhame ... lebo ochotného darcu miluje
Boh (2Kor 9,6).
Zbieranie fotografických podkladov
pre knihu o histórii nášho cirkevného zboru. Pracovníčky štátneho archívu v Spišskej
Sobote pripravujú knihu o histórii nášho
cirkevného zboru v Poprade, Spišskej Sobo-
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te a Strážach. V záujme komplexnosti bude
v publikácii zaradená aj história zboru v Matejovciach. Pre ilustrovanie textovej časti sú
potrebné dobové fotografie, o ktoré prosia autorky. K tejto prosbe sa pripája aj vedenie zboru a prosí všetkých vlastníkov takých fotografií
o láskavosť poskytnúť ich na dokumentovanie
udalostí v cirkevných zboroch alebo iných udalostí akokoľvek s nimi súvisiacich. Fotografie
môžete poskytnúť osobne bratovi farárovi, a to
v kostole alebo vo farskom úrade. Fotografie vložte do papierovej obálky; na ňu uveďte:
meno, priezvisko, adresu poskytovateľa a počet

fotografií. To uľahčí spoľahlivé vrátenie fotiek
po skenovaní. Na zadnú stranu fotiek ceruzkou
napíšte čo najviac z týchto údajov: 1./ ktorej
časti zboru sa fotka týka (Poprad, Spišská Sobota, Stráže, Matejovce), 2./ dátum (ak neviete
presne, uveďte aspoň orientačne roky), 3./ príležitosť-udalosť, ktorej sa fotografia týka, 4./
mená osôb na fotografii. Kolektív pripravovateľov publikácie a brat farár M. Findra vopred
ďakujú za ochotnú spoluprácu.

Blahoslavenstvo spravodlivých
a záhuba bezbožných
1 Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste
hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, 2 ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma
dňom-nocou. 3 Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva
ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko,
čo robí, sa vydarí. 4 Nie tak bezbožníci;
ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva.
5 A preto neobstoja bezbožníci na súde,
ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. 6 Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do
záhuby.


1 Žalm

Zborový list popradských evanjelikov. Pre vnútornú potrebu Cirkevného zboru ECAV v Poprade. Adresa: Námestie sv. Egídia 8/17. Tel. kontakt do farského úradu: 052/7895872. E-mail: poprad@ecav.sk,
www: ecavpp.sk
Zodpovedný redaktor: Mgr. Ing. Michal Findra, zborový farár (tel.: 0903/602902). Jazyková úprava:
Mgr. Zuzana Valeková. Spolupráca: Ing. Zuzana Hybenová, Alena Chlebovcová.
Vopred ďakujeme za vašu láskavosť, ak sa rozhodnete vydávanie časopisu podporiť finančným darom.
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ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH
A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT
September
1. Ne.
5. Št.
8. Ne
12. Št.
15. Ne.
19. Št.
22. Ne.
25. St.
26. Št.
29. Ne.

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

-

Poprad, 11. nedeľa po Svätej Trojici
Stráže, 11. nedeľa po Svätej Trojici
Poprad, biblická hodina
Poprad, 12. nedeľa po Svätej Trojici; začiatok školského roka
Poprad, Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, biblická hodina
Poprad, 13. nedeľa po Svätej Trojici
Poprad, biblická hodina
Poprad, 14. nedeľa po Svätej Trojici
ZS, Komenského ul., biblická hodina
Poprad, biblická hodina
Poprad, 15. nedeľa po Svätej Trojici
Spišská Sobota, 15. nedeľa po Svätej Trojici

Október
6. Ne.

09:00
10:30
16:30
10. Št.
17:30
13. Ne.
09:00
			
10:00
16:30
17. Št.
17:30
20. Ne.
09:00
16:30
24. Št.
17:30
27. Ne.
09:00
10:30
16:30
30. St.
15:00
31. Št.
17:30
-

Poprad, 16. nedeľa po Svätej Trojici; Poďakovanie za úrody
Stráže, 16. nedeľa po Svätej Trojici; Poďakovanie za úrody
ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
Poprad, biblická hodina
Poprad, 17. nedeľa po Svätej Trojici;
požehnanie bohoslužobných nádob
Poprad, Sviatosť Večere Pánovej
ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
Poprad, biblická hodina
Poprad, 18. nedeľa po Svätej Trojici
ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
Poprad, biblická hodina
Poprad, 19. nedeľa po Svätej Trojici
Spišská Sobota, 19. nedeľa po Svätej Trojici
ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
ZS, Komenského ul., biblická hodina
Poprad, Pamiatka reformácie

