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DobroDružstvo viery

„a aká nesmierne veľ ká je jeho moc 
pre  nás, ktorí veríme tak, ako v  nás 
pôsobí Jeho mocná sila.“ (Ef 1,19)

Naša viera môže mať rôznu podobu, 
podľa toho, ako ju prežívame. Vie-
ra je Boží dar z milosti, ponúkaná 

všetkým bez akýchkoľvek zásluh.
V Krste svätom nás Boh – pre dielo vy-

kúpenia v Ježišovi Kristovi – prijíma za svoje 
deti. Stali sme sa tak členmi Božej rodiny 
so  všetkými právami, výsadami, ale i  po-
vinnosťami. Ako naložíme s veľkým darom, 
ktorý sme dostali? Máme v tom voľnú ruku 
– veď Boh nikoho nenúti, On nám dal slo-
bodnú vôľu.

Všetko, čo je živé, môže zomrieť a  to sa 
môže stať i s vierou. O takomto prípade píše 
Jakub vo  svojom liste kresťanom a  dôvodí, 
že „viera, ktorá sa nedokazuje skutkami, je 
mŕtva. Takú vieru majú i démoni a trasú sa“ 
( Jk 2,17.19). Je to viera, ktorá je zahľadená 
do seba a hľadá len svoj prospech.

Potom je ešte viera, ktorej stačí stotož-
nenie sa s učením cirkvi a zúčastňovanie sa 
v rôznej miere na duchovnom živote cirkvi.

V liste Efezským však Pavol povzbudzuje 
kresťanov k tomu, aby vo svojom živote zaží-
vali Božiu moc, aby sa tešili z toho, ako v nás 
pôsobí Jeho mocná sila. Povedané nenábo-
ženskou rečou: aby sme zažívali dobrodruž-
stvo viery. Dobrodružstvo zahŕňa v  sebe 
nadšenie, radosť, očakávanie, ochotu vydať 
sa do  neznáma, podniknúť odvážne kroky 
viery, prekonať strach, otvoriť sa pre  nové 
veci... Určite ste zažili nejaké dobrodružstvá 
vo svojom živote. Možno to bolo už dávno. 
Ako deti sme milovali dobrodružstvá. Pa-
mätáte si na ne? Prajem vám, aby vaša viera 
mala takýto dobrodružný charakter, aby sa 
stále niečo dialo, čo nás udržuje v očakávaní, 
v nadšení, v odvahe stať sa hoci aj „bláznom 
pre Krista“ a „divadlom svetu“ (1K 4,9-10).

Dr. Libor Bednár, zborový farár
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Je viera taká!
Ladislav Fričovský

Je viera taká a je viera iná.
Čo skromná býva i čo sa hrdo vzpína.
Čo všetko sľubuje – siete sú však prázdne.
Taká, čo mlčí – jej mĺkvosť zlatom zaznie.

Je viera, čo má vždy príliš naponáhlo.
Taká, čo vyjde, no domov by ju tiahlo.
I tá, čo za vernosť žiada platiť predom.
I tá, čo zahynie radšej hladom-smädom.

Je viera taká a je viera iná.
Ktorá vždy tvrdí len, že je v iných vina.

I tá, čo na seba radšej viny berie.
Jedna, čo otvára, druhá stráži dvere.

Jedna, čo liek podá, druhá jed zas chystá.
Kým jedna pod krížom, druhá zrádza Krista.
Kým jedna milosť pre seba si len zhŕňa.
Tá druhá z milosti je milostiplná.

Je viera taká a je aj viera iná.
Je viera, čo len tlie i čo nezhasína.
Je tá, čo víťazí i čo prchá z boja.
A ty si máš vybrať, ktorá je tá tvoja!

uDalosti v cirkevnom zbore
Zuzana Hybenová, Zuzana Valeková

Brat farár M. Findra venoval služby Bo-
žie 9. septembra začiatku školského roka 
2018/2019. Text Božieho slova z L 10,41-42 
odporúčal aplikovať aj pre dnešok na začiatku  
nového školského roka. Ako vzor vyzdvihol 
Máriu – podobne sa treba, v  modlitbe i  cez 
štúdium Biblie, zbaviť bremena ustarostenosti 
a  v  dôvere všetko zložiť k  nohám Pána Ježi-
ša. V rámci služieb Božích sa konal aj volebný 
konvent – išlo o druhé kolo volieb na funkciu 
generálneho biskupa ecav. Väčšinou hlasov 
konventuáli do tejto funkcie zvolili nitrianske-
ho farára Ivana Eľka, žilinský farár a  senior 
Turčianského seniorátu Marián Kaňuch dostal 
menej hlasov voličov.

Náš zborový spevokol účinkoval 15. sep-
tembra v  Drevenom artikulárnom kostole 
v  kežmarku. Slovenský komorný orchester 
pod vedením umeleckého vedúceho Ewalda Da-
nela – v spolupráci s mnohými speváckymi zbor-
mi prezentoval duchovné piesne od Juraja Tra-
novského až po súčasnosť. (Pozri článok ďalej.)

v  športovej hale aréna v  Poprade sa 16. 
septembra 2018 uskutočnil Dištriktuálny 
deň východného dištriktu ecav na  tému: 
Deň zmierenia. Služby Božie boli spojené 
s Večerou Pánovou a so spomienkou na obete 
holokaustu a komunizmu. Popoludní sa usku-
točnil duchovno-hudobný program, v  rámci 
ktorého odzneli osobné svedectvá prenasledo-
vaných počas komunizmu a holokaustu. (Pod-
robnejšia informácia v článku na inom mieste.)

Členky zborového modlitebného spo-
ločenstva absolvovali 26. septembra výlet 
do  martina. Dopoludnia si na  Národnom 
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cintoríne uctili pamiatku významných osob-
ností nášho národa. Odpoludnia navštívili CZ 
ECAV Martin a  oboznámili sa s  jeho boha-
tými aktivitami v  minulosti, ale najmä v  sú-
časnosti – tamojší veľký projekt je centrum 
kresťanského vzdelávania, zahŕňajúci vzdeláva-
nie od materskej školy cez základnú školu až 
po gymnaziálne štúdium mládeže. (Obšírnej-
šiu správu nájdete na inom mieste časopisu.)

V  nedeľu 7. októbra sme sa nášmu Bohu, 
ako spoločenstvo cirkvi, poďakovali za úrody 
zeme. Zborový farár L. Bednár nás, v zmysle 
biblického textu (Ž 116,12-13), nasmeroval 
ku vďačnosti voči Hospodinovi za mimoriadne 
bohatú tohtoročnú úrodu... nezabúdajme mu 
neprestajne ďakovať a vzývať jeho meno.

od 8. do 12. októbra sa konal biblicko-re-
kreačný týždeň mos ecav v  Herľanoch 
s účasťou aj troch sestier z našej skupiny MoS 
– príspevok odtiaľ nájdete na inom mieste toh-
to čísla.

V  nedeľu 21. októbra bola počas služieb 
Božích milá príležitosť – ubehlo už 15 rokov 
od  chvíle, keď bol brat farár libor bednár 
zvolený za nášho zborového farára. Poďako-

vanie za jeho službu pre cirkevný zbor vyjadrili 
zborová dozorkyňa J. Hesová a  J. Přibyl, člen 
presbyterstva, ktorí mu súčasne zablahoželali 
aj k 55. narodeninám.

Päť sestier nášho CZ, členiek spoločenstva 
evanjelických žien, sa 27. októbra zúčastnilo 
na  12. valnom zhromaždení sež, ktoré sa 
konalo v  Pezinku. Tentoraz bolo významné 
aj  výmenou na  predsedníckom poste SEŽ. 
Za dlhoročnú obetavú prácu odznelo poďako-
vanie sestre farárke Daniele Horínkovej, kto-
rú na čele SEŽ vystriedala modranská farárka 
Eva Oslíková, a tej prítomní zaželali Božiu mi-
losť a pomoc Ducha Svätého v náročnej práci, 
ktorá ju v novej funkcii čaká.

Na Pamiatku reformácie 31. októbra brat 
farár M. Findra vybral pre svoju kázeň text (G 
5,1-6), ktorý hovorí, že Pán Ježiš Kristus nás 
oslobodil k slobode – sám človek sa totiž nedo-
káže oslobodiť od satana, hriechu a smrti! Toto 
bol aj  „Lutherov objav“ z  Biblie a  začiatok 
reformácie/obnovy cirkvi, ktorá dovtedy ne-
správne nútila kresťanov k vlastným záslužným 
skutkom. Varujme sa však zákonníctva, lebo 
ono ohrozuje našu vieru. Pán Ježiš Kristus nás 
oslobodil, aby sme žili vierou cez/skrze lásku – 
kto má pravú vieru, koná cez ňu skutky lásky. 
Nech sa takáto čistá viera rozhojňuje medzi 
nami, aby sme radostne žili na zemi a raz prišli 
do večnej radosti Božieho kráľovstva.

Keď (diabol) hovorí lož, hovorí zo  svojho 
vlastného, pretože je luhár a otec lži. ( J 8:44)

Odvtedy, čo diabol v záhrade Eden oklamal 
prvých ľudí, neprestal ľudí klamať, a to rozlič-
ným spôsobom.

Mladým ľuďom hovorí: – Si príliš mla-
dý na  to, aby si sa obrátil. Sústreď sa na  ži-
vot, ktorý leží pred tebou. Úspešne ho utvá-
raj a  užívaj si ho. Na  Boha máš ešte vždy 
dosť času. – Dôchodcovi hovorí: – Teraz je 
už neskoro, aby si sa obrátil k  Bohu. Ty si 
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svoju príležitosť zmeškal. Boh ťa odpísal.
Sú ale aj takí ľudia, ktorým diabol hovorí: – 

Boh je príliš dobrý, aby ťa potrestal. Žil si čestne 
a nikomu si neurobil nič zlé. Neboj sa, všetko 
pôjde dobre, lebo Boh je láska. Niekedy tvrdí 
opak: – Si príliš zlý. Boh má veľké požiadavky. 
Musíš sa najprv polepšiť, kým ťa Ježiš prijme. 
Diabol klame dokonca aj  takto: – Spasenie, 
ktoré ti je ponúkané, je príliš jednoduché, aby 
mohlo byť pravdivé. Bolo by krásne, keby jed-

noducho stačilo uveriť v Ježiša, aby bol človek 
spasený. Ale predsa aj ty sa oň musíš zaslúžiť!

A aká je Božia pravda v protiklade ku všet-
kým týmto satanovým lžiam? V Biblii čítame: 
Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je 
deň spasenia! (2K 6,2) – Lebo niet rozdielu: Všetci 
totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedl-
ňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie 
v Kristovi Ježišovi. (R 3:22–24) – A preto: Ver 
v Pána Ježiša a budeš spasený. (Sk 16:31)

koncert DucHovnýcH Piesní
Zuzana Hybenová

Náročné obdobie, počas oboch prázdni-
nových mesiacov a  prvej polovice septembra, 
zažívali členovia zborového spevokolu – inten-
zívne sa totiž venovali štúdiu 30 nových piesní 
pre  septembrové podujatia ECAV (14. sep-
tembra v  Kežmarku Koncert duchovných pies-
ní a 15. septembra v Poprade Deň Východného 
dištriktu ECAV).

Spojili sme sa so spevokolom kežmarského 
CZ a nácvik bol raz do týždňa – v júli v Popra-
de a v auguste zasa v Kežmarku. Ešte ďalšie šty-
ri spevokoly študovali rovnaké piesne. Všetky 
tieto spevokoly (cca 140 účastníkov) sa potom 
stretli 14. a 15. septembra v popradskom Hoteli 
Satel na zjednocujúce spoločné štúdium piesní.

Večer 15. septembra sa v  Drevenom ar-
tikulárnom chráme v  Kežmarku konal kon-
cert Duchovné piesne od Juraja Tranovského až 

po  súčasnosť v  interpretácii celoslovenského 
ekumenického speváckeho zboru spolu s bra-
tislavským Slovenským komorným orchestrom 
pod taktovkou dirigenta Ewalda Danela.

 Na tomto koncerte odznelo 16 skla-
dieb. V  prvej časti to boli piesne oslavujúce 
veľkého Boha a chvály za Jeho lásku. V druhej 
časti zneli skladby vzácnych skladateľov: Lu-
thera, Komenského, Tranovského, Bacha, 
Haydna, Royovej a iných. V tretej časti piesne 
pozývali prísť k Bohu pred Jeho tvár. Na záver 
koncertu zaznel Otčenáš a pieseň Amen.

Poslucháči, ktorí zaplnili artikulárny kos-
tol – ale i  účinkujúci – mali požehnaný du-
chovno-umelecký zážitok. Bratovi dirigentovi 
Ewaldovi Danelovi patrí veľká vďaka za vyni-
kajúce profesionálne zvládnutie takého veľké-
ho počtu spevákov i hudobníkov. Prajeme mu 
Božie požehnanie do ďalších rokov jeho služby 
na oslavu nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

Dištriktuálny Deň vD ecav 2018
Z časopisu eVýchod 10/2018 
vybrala Zuzana Hybenová

V športovej hale Aréna Poprad sa 16. sep-
tembra konal Deň Východného dištriktu 
ECAV 2018 s názvom Deň zmierenia.

Bol situovaný do Popradu, pretože odtiaľto 
odišiel prvý transport židovských žien a diev-
čat do koncentračných táborov. Tajomník bis-
kupského úradu brat Peter Mihoč uviedol, že 
tento deň chce byť priestor na vyslovenie vďač-
nosti voči Bohu a všetkým, ktorých svedomie 
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neostalo v bezvedomí vo chvíľach prenasledo-
vania nevinných totalitou nacizmu a komuniz-
mu. Prítomných viac ako 2500 účastníkov sa 
tak zamýšľalo nad pohnutými rokmi 1938 až 
1948 a po r. 1968. Biskup VD ECAV Slavo-
mír Sabol povedal, že aj  teraz máme prehod-
nocovať skutky, ktoré sa udiali v 20. storočí. Je 
zarážajúce, že aj  v  súčasnosti sa nájdu ľudia, 
ktorí popierajú holokaust, strhávajú veľký se-
demramenný svietnik (chanuku) pred synagó-
gou v Košiciach a vykrikujú antisemitské heslá.

Ak chceme zmeniť svet, musíme sa zmeniť 
my sami. V  kázni, vychádzajúcej z  biblické-
ho textu knihy proroka Nehemiáša 1,4-11, sa 
biskup Sabol tiež pokúsil zodpovedať otázku, 
kedy je možné zmierenie človeka s  Bohom 
a medzi ľuďmi navzájom.

Spovedi a prisluhovaniu sviatosti Večere Pá-
novej predchádzalo stretnutie pri  kríži. Pred-

stavitelia evanjelických duchovných prečítali 
spoločné vyhlásenie, ktoré pre  Deň zmierenia 
pripravil historik a bibliograf Miloš Kovačka. 
Keď odzneli jednotlivé pasáže vyhlásenia na-
sledoval symbolický akt ich uloženia pod Kris-
tov kríž spolu s bielymi kameňmi ťarchy viny 
a prežitej bolesti.

V  hudobnom vstupe účinkovala prešovská 
skupina KVD a  niekoľko piesní zaspieval ce-
loslovenský ekumenický spevácky zbor s  hu-
dobným sprievodom Slovenského komorného 
orchestra. Potom nasledovali pozdravy hostí 
a  príhovorné modlitby. Dištriktuálny deň bol 
ukončený spevom evanjelickej hymny Hrad 
prepevný.

Popoludnie vyplnil program Rozpomeň sa 
a pamätaj. V dvoch blokoch zaznelo päť silných 
svedectiev. Prvý blok sa týkal perzekúcií a ho-
lokaustu v Druhej svetovej vojne, druhý potom 
prenasledovania evanjelickej cirkvi za  komu-
nizmu. Program moderovala Dagmar Mozolo-
vá, redaktorka Slovenského rozhlasu.

Viola Fronková odprezentovala druhý diel 
knihy Cirkev v útlaku a Mikuláš Lipták infor-
moval o historických okolnostiach holokaustu 
najmä v  Kežmarku. V  závere zaznela pieseň 
Smieť žiť pre Krista, čo bola hymna tajnej pod-
zemnej evanjelickej cirkvi.

Celý program Dištriktuálneho dňa VD 
ECAV bol mnohovravný, neraz dojemný až 
k slzám, vedúci k pokániu a oslovujúci k posil-
neniu našej viery. Nech Pán Boh žehná takéto 
podujatia.

výlet Do martina
Božena Balogová

Modlitebné spoločenstvo si na 26. septem-
ber naplánovalo výlet do Martina. Na  stanici 
sme sa ráno stretli iba štyri sestry, ale napriek 
tomu sme radostne nastúpili do rýchlika. A Pán 

požehnal celý náš „výletový deň“. Po nástupe 
do vlaku sme mali kupé len pre seba, a tak sme 
mohli mať „duchovné okienko“: po  prečítaní 
úvahy z Tesnou bránou sme sa modlili za Božie 
požehnanie na celý deň.

Mesto Martin nás privítalo chladným 
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hmlistým počasím. Prvou zastávkou náš-
ho  výletu mal byť Národný cintorín, ale to 
sa, našťastie, zmenilo. Na kávu a zákusok nás 
do svojej domácnosti pozvala sestra Želka Mi-
šutová. Je to nedávna „kúpeľná známosť“ sestry 
Z. Valekovej z  pobytu v  Turčianskych Tepli-
ciach. Sestra Želka je veľmi milá, dobrosrdečná 
a na svoj vek (84 rokov) veľmi čulá pani. Je to 
správna Martinčanka-vlastenka a jej záľuba je 
literatúra – od mlada sa venuje recitovaniu po-
ézie (spamäti!) a doposiaľ sa zúčastňuje na sú-
ťažiach v prednese. Pri milom pohostení i re-
citácii niekoľkých básní sme prečkali chladné 
počasie a  vydali sme sa na Národný cintorín. 
Sprevádzali nás sestra Želka a  jej priateľka 
Ľudka, spolužiačka sestry Valekovej z Biblic-
kej školy v Martine. Ony nás zaviedli k hro-
bom veľkých osobností nášho národa. Pani 
Želka má v osobnej starostlivosti hrob Janka 
Kalinčiaka, spisovateľa, literárneho kritika 
a pedagóga. Pri hroboch mnohých vzácnych 
predkov sme sa s vďakou za ich život a dielo 
poklonili ich pamiatke a pri hrobe brata fará-
ra Jána Bohdana Hroboňa sme si urobili fot-
ku. Napokon sme sa poďakovali našim hosti-
teľkám-sprievodkyniam a rozlúčili sa s nimi.

Druhý cieľ nášho výletu bola exkurzia 
v CZ ECAV Martin. Mali sme vopred do-
hodnuté stretnutie, takže nás už čakali. Ve-
noval sa nám dozorca cirkevného zboru brat 
farár Adrián Kacian. Tento zbor má vo vlast-
níctve päť budov v  jednom areáli a  z  toho 
sú dve školy. Brat Kacian nám porozprával 
o problémoch, ktoré mali pri získavaní budov 
späť od  štátu, o  ťažkostiach s  pamiatkovým 
úradom, s financiami i  s  pracovnými silami. 
Vo  veľkom spoločnom nasadení, ale najmä 
s  vyprosenou Božou pomocou, sa všetko 
úspešne podarilo a naďalej darí. Školy sú mo-
derne vybavené, ale gymnázium je ešte stále 
v rekonštrukcii (je to rozľahlá budova bývalej 
martinskej tlačiarne Neografia). Navštevuje 

ich vyše 700 žiakov od  materskej škôlky až 
do  19 rokov. Evanjelické bilingválne gym-
názium má pedagógov aj  z USA. Brat farár 
Kacian bol úžasný, že nám venoval toľko času. 
Stretli sme sa aj  so zborovým farárom Mi-
lanom Kubíkom. Povedal nám, že je Bohu 
vďačný nielen za  Centrum kresťanského 
vzdelávania CZ ECAV Martin, ale aj za ak-
tívnych členov zboru (napr. ročne majú okolo 
30 konfirmandov). Podaroval nám ostatné 
číslo zborového časopisu Martinský evanjelik 
a my sme mu dali náš Zborový list popradských 
evanjelikov. Videli i  dozvedeli sme sa mno-
ho, veľa sme sa mohli pýtať a čas nám rýchlo 
ubehol, takže na návštevu Literárneho múzea 
Matice slovenskej nám už nevyšiel čas.

Keď sme prišli na stanicu, náš vlak už bol 
pristavený. Rýchlo sme teda nasadli a vo Vrú-
tkach prestúpili do preplneného rýchlika. Ale 
aj  tu sa Pán o  nás postaral, lebo čoskoro sa 
uvoľnila štvorica sedadiel a my sme pohodlne 
docestovali do Popradu. V modlitbe sme spo-
ločne ďakovali Bohu za ochranu i požehnaný 
čas, lebo všetko čo sme prežili bolo úžasné 
a bohato pozlátené lúčmi slnka z Božej mi-
losti a lásky.
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biblicko-rekreaČný týžDeň Herľany 2018
Zuzana Valeková, Anna Uličná

Čaše plné tymianu – tak bol nazvaný toh-
toročný biblicko-rekreačný týždeň (BRT) 
Modlitebného spoločenstva (MoS) ECAV, 
ktorý sa tradične konal v Herľanoch v dňoch 
8. až 12. októbra. A  tradiční boli aj  jeho or-
ganizátori, ktorými sú farárski 
manželia Monika a  Ľuboslav 
Beňovci z  CZ ECAV Ran-
kovce (Herľany sú filiálka toh-
to zboru).

Čaše plné tymianu sú, pod-
ľa Zj 5:8, modlitby svätých... 
a  modlitba/modlitby, to bola 
nosná téma celého týždňa 
v Herľanoch. Bol na to adek-
vátny dôvod, lebo všetci tam 
prítomní (z  nášho CZ sme 
tam boli tri: Z. Hybenová, A. 
Uličná, Z. Valeková) sme si 
pripomenuli 20 rokov konania 
BRT. Prvý sa konal v  r. 1998 
v  Batizovciach a  ostatné, až 
doteraz, už len v Herľanoch.

Celý pobyt má svoj štan-
dardný rámec – úvodné boho-
služby v pondelok, každý deň 
ranné a  večerné pobožnosti, v  stredu odpo-
ludnia misijné bohoslužby (teraz v CZ ECAV 
Vranov n. Topľou) a  večer potom premieta-
nie filmu (tentoraz o  prorokovi Jeremiášovi), 
vo  štvrtok ráno prislúženie sviatosti Večere 
Pánovej a večer potom pobožnosť so svedec-
tvami a odovzdaním pozdravov pre naše her-
lianske spoločenstvo.

Najmä sme však počúvali pozvaných lek-
torov a  ich hodnotné prednášky: Modlitby 
v  kresťanstve a  kresťanskej liturgii – doc. K. 
Valčová z EBF Bratislava; Modlitba ako prejav 

viery kresťana – M. Beňová, farárka CZ ECAV 
Rankovce; Modlitby v náboženstvách sveta – B. 
Kováč, farár CZ ECAV Zvolenská Slatina; 
Sila modlitieb rodičov – A. Činčuráková-Tipu-
lová, farárka CZ ECAV Kuková; Modlitebník 
v cirkvi a vo svete – I. Mišina, emeritný biskup 
VD ECAV.

Zážitkov – duchovných i te-
lesných – sme mali naozaj veľa, 
a tak sa nám zdalo, že posledný 
piatkový deň nášho pobytu sa 
priblížil veľmi rýchlo. Mali sme 
pritom zmiešané pocity. Na jed-
nej strane nám bolo smutno že 
sa rozchádzame, na druhej sme 
však pociťovali radosť zo  spo-
ločne strávených chvíľ. Tešili 
sme sa ešte i z toho, že o rok sa 
tu, ak to bude Božia vôľa, opäť 
stretneme. Za všetko čo dovte-
dy zažijeme i za to čo sme počas 
tohtoročného BRT zažili, buď 
Bohu chvála!

Modlitba: Pane Ježiši Kris-
te, ďakujeme Ti, že z Tvojej mi-
losti sme aj  tohto roku mohli byť 
v  krásnom duchovnom spoločen-
stve s  Tebou a  s  tými, ktorých si 

pozval na  pobyt do  Herľan, aby sme oslavova-
li Tvoje meno a  sýtili sa spoločenstvom s Tebou 
i navzájom. Ďakujeme Ti, za všetko čo pre nás 
robíš a že nás posilňuješ Duchom Svätým. Dávaš 
nám silu na každý deň a bohato nás požehnávaš. 
Ďakujeme za  dar modlitieb, v  ktorých si nám 
blízko a  počuješ naše prosby. Prosíme za  tých, 
ktorí sú v trápení a starostiach, aby pocítili, že Ty 
stojíš nad všetkým a od Otca Ti bola daná všet-
ka moc. Ďakujeme, že aj napriek našej hriešnosti 
a nedokonalosti nás miluješ a že nás nikdy neo-
pustíš. Amen.
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služba lásky s láskou Pre lásku
Zuzana Hybenová

Tento nadpis ma zaujal v časopise Diako-
nia.sk č. 1-2/2018. Pri  počutí slova diakonia 
si niektorí položia otázku čo to vlastne je. 
Všeobecne sa diakonia prekladá ako praktic-
ká služba. Keď sa slovo dôsledne rozloží, tak 
dia = skrze/cez a konia = koinónia, teda vzťah/
spoločenstvo. Po  prečítaní jednotlivých výpo-
vedí z Novej zmluvy zistíme, že je to služba 
lásky s láskou pre lásku. Takáto služba je neod-
deliteľný prejav našej viery, teda ovocie viery.

Väčšinou sa takáto služba chápe ako sta-
rostlivosť o  starších už nevládnych ľudí či 
o  mentálne znevýhodnených ľudí. V  pred-
chádzajúcej dobe mestá neboli také veľké 
a usadlý dedinský spôsob života vytváral silné 
spoločenstvá, v ktorých sa deti, prípadne vnu-
ci, vedeli postarať o svojich príbuzných. Doba 
sa zmenila a diakonia už spravidla nie je vec 
rodiny. S  pribúdajúcim vekom dôchodcov je 
potrebné starať sa o človeka, ktorý trpí, je cho-
rý a už nevládze tak ako kedysi. Diakonia sa 
bytostne dotýka rodín a je potrebou každého 
spoločenstva. To, čo v minulosti rodina vedela 
ustrážiť, sa dnes javí ako problém, ktorý treba 
riešiť v širšom spoločenstve. Diakonia nie je len 
starostlivosť o starých a zomierajúcich, ale je 
to služba lásky s láskou pre lásku. Aj o Ježišo-
vi čítame ako o služobníkovi lásky 
a služobníkovi Božom. On chodil 
a  učil, ale aj  liečil, kŕmil, žehnal.

Na nás záleží, aby sme preu-
kázali nielen slovami všetko v čo 
veríme, ale aj praktickou službou. 
Často stačí „len“ prejaviť záujem. 
Napríklad aj o toho človeka, kto-
rý sedí vedľa mňa v kostolnej la-
vici. Aj  v  bytoch či v  domovoch 
dôchodcov čaká mnoho starších 

a chorých na niekoho, kto by o nich prejavil 
záujem, zastavil sa, vypočul ich či prípadne 
pomohol.

Naše sestry zo zborovej diakonie túto služ-
bu roky vykonávajú. Aj  ony sa už dostávajú 
do veku, keď by bolo potrebné prejaviť lásku 
aj im a navštíviť ich. Voláme preto mladšie ses-
try – zapojte sa aj vy do služby blížnym. Náš 
zbor je územne rozľahlý a  službou diakonie 
treba pokryť viaceré časti mesta. Veríme, že sa 
nájdu aj ďalšie ochotné sestry, lebo je potrebné 
dokazovať svoju vieru nielen slovom, ale prak-
ticky – službou lásky s láskou pre lásku.

Za dôkaz lásky považujeme aj  stretnutie 
jubilantov zboru, ktoré sa konalo v  nedeľu 
popoludní 21. októbra. Jubilantov každý rok 
pribúda, čo svedčí o predlžovaní života. Za to 
patrí vďaka predovšetkým nášmu milostivému 
Pánu Bohu, že prostredníctvom starostlivosti 
lekárov predlžuje ľudský život.

Teraz uvediem niekoľko štatistických úda-
jov: v cirkevnom zbore máme 12 sestier a bra-
tov vo veku 90 a viac rokov. V priebehu tohto 
roka Pán Boh odvolal troch deväťdesiatnikov 
(s. A. E. Mlynárovú, b. V. Sendeckého a  s. 
O. Kňazovickú). Na  zborové stretnutie bolo 
pozvaných 98 osôb a zúčastnilo sa 45. Veľmi 
sme sa tešili tým, ktorí prijali naše pozvanie. 
V chráme prijali sviatosť Večere Pánovej a po-

tešili sa vzájomným stretnutiam 
v  zborovej miestnosti, rozhovo-
rom a  pohosteniu, ku  ktorému 
veľkou mierou sami prispeli. 
V  mene zborovej diakonie im 
za  to ďakujeme a  všetkým jubi-
lantom želáme: V  pokojnom ti-
chom žitia prúde ďalší rad rokov 
nech vám rastie a  každý deň nech 
sviatkom bude, prinesie radosť, lás-
ku, šťastie!



9

November-December

12. valné zHromažDenie sež
Zuzana Hybenová

Cirkevný zbor ECAV Pezinok 
27. októbra hostil účastníkov 12. 
valného zhromaždenia Spoločen-
stva evanjelických žien (SEŽ). 
Za tému zhromaždenia bol vybra-
tý text zo Zj. 21,6b Smädnému dám 
zadarmo z prameňa vody života.

Úvodnú pobožnosť viedol 
domáci zborový farár-konsenior Vladimír 
Kmošena a  po nej nasledovala pracovná časť 
programu zhromaždenia. Zazneli pozdravy 
sestier zo  zahraničia: z  Rakúska, Nemecka 
a Českej republiky. Na úvod programu zaspie-
val domáci detský spevokol Hrozienka a zbo-
rový spevokol dospelých. Potom predsedníč-
ka sestra Daniela Horínková prečítala správu 
o činnosti SEŽ za roky 2016 a 2017 (VZ SEŽ 
sa konajú každé dva roky) a zaznela aj správa 
o hospodárení. Ďalej nasledovali voľby senio-
rátnych koordinátoriek a  novej predsedníčky 
SEŽ. Po  mnohých úspešných rokoch na  čele 
SEŽ tak sestra Horínková odovzdala funkciu 
novozvolenej predsedníčke, ktorou sa stala ses-
tra farárka Eva Oslíková z CZ ECAV Modra.

Popoludní sa konali služby Božie. Liturgo-

vali sestry farárky a kázeň s témou „povolanie“ 
(Iz 49,1-6) si prítomní vypočuli 
od  sestry farárky Aleksandry Bla-
hut-Kowalczyk z Czieszyna v Poľ-
sku. Brat biskup ZD ECAV Ján 
Hroboň požehnaním vyslal do služ-
by novozvolené koordinátorky 
i  predsedníčku SEŽ. Nasledovalo 
prisluhovanie sviatosti Večere Pá-
novej – príhovor mal brat biskup J. 

Hroboň a potom, spolu s ďalšími štyrmi ses-
trami farárkami, podali prítomným sviatostný 
chlieb a víno. Dojímavá bola rozlúčka so ses-
trou farárkou Danielou Horínkovou – poďa-
kovanie sa jej dostalo od  brata biskupa a  aj 
od  všetkých koordinátoriek, s  ktorými spolu-
pracovala. Zvlášť bol pripomenutý a  ocenený 
jej bezkonfliktný spôsob riešenia úloh a  spo-
lupráce vo  funkcii predsedníčky. Po  ďakovnej 
modlitbe a záverečnej liturgii boli služby Božie 
ukončené spevom hymny Hrad prepevný.

Cirkevný zbor Pezinok vynikajúco zvládol 
funkciu hostiteľa. Sestry vítali každého účast-
níka s  láskou, ktorá sa prejavila aj v bohatom 
pohostení. Prosíme, nech Pán Boh žehná služ-
bu všetkých sestier našej cirkvi aj novozvolenej 
predsedníčky SEŽ ECAV.

Eva Oslíková

o obeti
Michal Findra, farár pre deti a mládež

Na vyučovaní náboženstva sme sa rozpráva-
li o príbehu Kaina a Ábela. Pri tomto príbehu 
sa nedá nehovoriť o obeti. Čo je to obeť? Lo-
gické je, že zaznela táto otázka a že odpovede 
na ňu boli rôzne: od extrému dať Bohu niečo 
vynútené až po dobrovoľný dar pre Pána Boha.

Pri rozhovoroch so žiakmi a študentmi som 
si uvedomil jednu zásadnú vec: mnohí sme 

stále pokazení ľudským zákonníctvom, lebo 
si myslíme, že obeťou pred Pánom Bohom si 
niečo zaslúžime. Nie je to pravda! Správna, 
Ábelovská, obeť je z hlbokej lásky a úcty pred 
Hospodinom – naša obeť prinášaná bez zásluh 
s úprimnou dôverou k Pánovi Ježišovi. Teda, že 
človek dá z lásky voči Pánu Bohu to najlepšie 
čo má.

Na hodine náboženstva ma potom pote-
šila úprimná modlitba jedného dieťaťa, ktorá 
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znela asi takto: Pane Ježiši, ďakujem Ti, že mi 
dáš z lásky k Tebe obetovať Ti vždy to najlepšie. 
A chcem dodať, že Duch Svätý nám iste daruje 

požehnaný kresťanský život rozdávania Bo-
žej lásky, lebo pri  tom zažívame ako veľmi sa 
pre nás obetoval Pán Ježiš na kríži.

výroČie vyDávania zborovéHo listu PoPraDskýcH evanJelikov
Redakcia Zborového listu popradských evanjelikov

V  novembri 2003, z  iniciatívy zboro-
vého farára Libora Bednára, začal vychá-
dzať náš Zborový list popradských evan-
jelikov. Je to teda „polokrúhle“ jubileum 
– zborový časopis vychádza už plných 15 rokov.

Na začiatku sa redakčný kolektív dal viesť 
slovami Žalmu 37,5: Uvaľ na Hospodina svoju 
cestu, dúfaj v Neho a On vykoná. Po 15 rokoch 
musíme/chceme s potešením uznať, že to bolo 
správne rozhodnutie a cítili sme – vtedy i teraz 
– podporu nášho Pána. Náš časopis číta veľký 
počet cirkevníkov. Získal si záujem čitateľov, 
ktorí očakávajú každé nové číslo. Svedčí o tom 

aj  finančná podpora formou dobrovoľných 
príspevkov. Redakcia víta hodnotné príspev-
ky, ktoré dostane aj  z  radov našich cirkevní-
kov. Za  redakciu, autorov, prispievateľov, i  za 
dobrovoľníkov pri skladaní časopisu ďakujeme 
Pánu Bohu.

Do ďalších rokov prajeme nášmu dvojme-
sačníku, aby bol pre svojich čitateľov povzbu-
dzujúci ku horlivosti vo viere, k túžbe po Bo-
žom slove, ku  plneniu prikázania lásky voči 
Pánu Bohu a blížnym a tiež ku ochotnej službe 
v našom cirkevnom zbore či mimo neho.

Všetci zapojení do  tvorby Zborového listu 
prosíme: nech všetka naša práca je Tebe, trojjedi-
ný Bože, na slávu a nám na požehnanie. Amen.

kažDoDenné PovzbuDenie božím slovom
Zuzana Hybenová

Modlitebné spoločenstvo (MoS) ECAV 
prostredníctvom kežmarského vydavateľstva 
ViViT každoročne pripravuje denné čítanie 
Božieho slova pod názvom Tesnou 
bránou... a aj čítanie pre nasledujúci 
rok 2019 už je pripravené.

Vedúci MoS Stanislav Kocka 
v úvode publikácie uvádza aj heslo 
na  rok 2019: Hľadaj pokoj a  snaž 
sa oň! (Ž 34,15) Píše, že hľadanie 
pokoja je aktívna činnosť, kľúčové 
však pritom je, aby sme ho hľadali 
na správnom mieste, teda v Pánovi 
Ježišovi Kristovi. On nám aj  pre 
nadchádzajúci rok hovorí: Pokoj vám zanechá-
vam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva 

vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a ne-
strachuje! ( J 14,27) Keď budeme hľadať pokoj 
pre  svoje duše kdekoľvek, okrem Pána Ježi-
ša, určite minieme cieľ – večný život. Každý 
máme právo na Boží pokoj, ktorý bol pre nás 

dosiahnutý krvou Ježišovho kríža. 
Preto buďme napojení na  tento 
zdroj a Boží pokoj bude rozhodovať 
v našom srdci.

Čítanie Tesnou bránou patrí 
do  všetkých rodín – veď je veľmi 
užitočné nájsť si každý deň chvíľ-
ku času na Božie slovo aby sme sa 
povzbudili, niečo naučili, v  mod-
litbe poďakovali za darovaný nový 
deň a vyprosili si preň požehnanie. 

Publikáciu teda vrelo odporúčame a dá sa kú-
piť aj v kancelárii farského úradu.
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Jeseň života
Z nemčiny preložila Anna Chábová

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabú-
daj na žiadne Jeho dobrodenia! (Ž 103, 2) Star-
nutie nie je radostné... a  predsa – či chceme 
alebo nie, jeseň života raz príde. Ale, tak ako 
v prírode je jeseň plná farieb a plodov, môže byť 
aj jeseň nášho života pekná a hodnotná. Pred-
poklad toho však je: nielen mať osobný vzťah 
s Bohom, ale si ho stále aj udržiavať a pestovať. 
Samozrejme, že tým ťažkosti staroby neodstrá-
nime z  cesty nášho života, ale viera v  živého 
Boha nám pomôže byť spokojní a vďační.

Ale čo keď ešte nemáte vzťah s  Bohom 
alebo ste vieru v Boha stratili, čo vtedy? Boh 
na vás čaká a keď v Neho uveríte, On vás sr-

dečne privíta. Boh chce, aby ste boli Jeho dieťa, 
o ktoré sa chce starať a ktorému v nebi pripravil 
večný domov. Predpoklad spoločenstva s  Bo-
hom znamená úprimne oľutovať svoje hriechy, 
za ktoré na kríži zomrel Jeho syn Ježiš Kristus. 
Ak Ježiša prijmeme ako osobného Spasiteľa, 
v  ktorého veríme, Jeho obeť na  kríži zahladí 
aj naše hriechy.

Poznámka jubilantky A. Chábovej: V nad-
väznosti na  tento príbeh sa chcem poďa-
kovať nášmu cirkevnému zboru i  diakonii 
za  stretnutie jubilantov s  Večerou Pánovou, 
ktoré sa konalo v nedeľné odpoludnie 21. ok-
tóbra. A  v  mene jubilantov želám, aby Pán 
Boh bohato odplatil takto nám preukázanú 
bratsko-sesterskú lásku.

boH a boží syn
Zdroj: „The Good Seed“ App

Nato Židia zase zdvihli kamene, aby Ho ka-
meňovali. Ježiš im odpovedal: Mnoho dobrých 
skutkov som vám ukázal od Otca: pre ktorý z nich 
ma kameňujete? Odpovedali Mu Židia: Pre dob-
rý skutok Ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie, že sa 
Ty, človek, robíš Bohom. ( J 10:31-33)

Zhovorčivý starší muž s  jemnými rysmi 
tváre bol veľmi scestovaný. Prišiel do  styku 
s kresťanskou vierou, ale aj s islamom a židov-
stvom. A zo všetkého do seba prijal myšlienky, 
na všetkom sa mu niečo páčilo.

Jeho životné krédo znelo: – Na  všetkých 
náboženstvách je niečo pravdivé, všetci veria-

ci sa modlia k  rovnakému Bohu. Hlavná vec 
vraj je, aby človek vôbec mal nejakú vieru; lebo 
bez viery je človek v tomto svete opustený. To-
muto postoju sú dnes naklonení mnohí ľudia. 
Ale či azda môže takáto úplne neurčitá viera 
skutočne pomôcť a zachrániť? A to nielen v ži-
vote tu na zemi, ale aj pri umieraní, a predo-
všetkým potom?

Pozrime sa na to bližšie! – Má Alah neja-
kého syna? Islam odmieta Ježišov nárok na to, 
že je Syn Boží. Ježiš je pre moslima len prorok 
popri Mohamedovi. – Keď Židia počuli, že Je-
žiš Kristus nazval Boha svojím Otcom, dobre 
rozumeli, čo to znamená: že Ježiš je súčasne 
aj sám Boh! A práve preto Ho odmietli a pri-
viedli Ho na kríž.

Ten seriózny starší pán nemyslel na jedno: 
ten, kto zoberie Ježiša Krista a Jeho slová váž-
ne, ten vie – len On sám, Syn Boží, nám môže 
ukázať, kto je Boh. Len On nás môže priviesť 
k Bohu ( J 14,6; 1Pt 3,18).
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sen alebo skutoČnosť?
EVS zamyslenia
Ukážka z knihy Curt A. Westman

Ako keď sa sníva hladnému o jedení, ale keď 
precitne, hlad je neukojený... (Iz 29,8)

Hladný by nemal snívať, mal by jesť, inak 
zomrie!

Nieto tajné, čo by sa nestalo zjavné; a nieto 
skryté, čo by sa nevyzvedelo a nevyšlo najavo. 
Hľaďte teda, ako počúvate. Lebo tomu, kto má, 
bude dané, tomu však, kto nemá, bude odňaté 
aj to, o čom si myslí, že má. (Lk 8,17-18)

Ide tu o niečo, čo sme si mysleli, že je naše. 
Niečo, čo sme vlastnili, mysleli si, že máme, ale 
bol to len sebaklam, ilúzia, teória. Diabol nás 
rád klame vierou, ktorá je len teóriou. Lebo 
viera, ktorá nie je premenená na praktický sku-
tok nie je vierou, je len teóriou, alebo teológiou.

Týmto nechcem znižovať úlohu teológie 
alebo poznania. Tieto veci sú podstatné. Ale 
potrebujeme aj osobnú skúsenosť toho, čo vie-

me teoreticky. Nesmieme zabudnúť, že Ježiš 
sľúbil, že ten, kto Ho hľadá, Ho aj nájde. Boh 
neprišiel, aby sa s  nami hral na  schovávačku. 
Hľadaj ho celým srdcom, nesklame ťa.

Pripomeňme si slová, ktoré Ježiš povedal 
Marte, keď obviňovala Máriu, že len sedí 
pri  Ježišových nohách a  počúva, kým ona 
všetko pripravuje v  kuchyni: „Marta, Marta, 
starostlivá si a  znepokojuješ sa pre  mnohé 
veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybra-
la lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.“ (Lk 
10,41-42)

Tieto slová majme v  mysli, keď čítame: 
Hľaďte teda, ako počúvate. Lebo tomu, kto má, 
bude dané, tomu však, kto nemá, bude odňaté 
aj to, o čom si myslí, že má. (Lk 8,18)

Často prechádzame protivenstvami 
a skúškami a práve vtedy sa nám zjavuje roz-
hodujúci rozdiel medzi snom a skutočnosťou, 
medzi sebaklamom a  pravdou, medzi púšťou 
a oázou. Rozdiel medzi tým, čo si nahovárame 
a tým, čo je skutočné.

My, ktorí sme si mysleli, že sme silní, zako-
renení vo viere, trpezlivosti a nádeji, zisťujeme, 
že keď to najviac potrebujeme, naša viera padá 
ako domček z karát. Vtedy nastupujú pochyb-
nosti, beznádej a odsudzovanie.

Vtedy ale musíme pamätať, že odsudzova-
nie nie je vyjadrením niečoho, čo sme dosta-
li pri  stvorení, ale je to skôr niečo cudzie, čo 
získalo moc v našom živote. Keď sa toto deje, 
mnohí sa utiekajú k  snahe udržať si zovňaj-
šok tým, že budujú viditeľné veci, utiekajú sa 
k aktivitám, ale vnútro zostáva prázdne. Toto 
je sebaklam.

Jednoducho povedané, Boh sa vie vysporia-
dať s tvojím hriechom aj s tvojím nedostatkom 
viery. Nemôže to ale robiť kým sa cítiš obvi-
ňovaný, lebo to, že sa cítiš obviňovaný, aj keď 
si vyznal svoj hriech a  tvoj nedostatok viery, 
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na cintoríne
Zlatica Oravcová

Tíško je na vŕšku pokrytom trávou,
ktorá zošedivela.
To cintorín je ľudských tiel,
dnes bielobou sa priodel.
Od hrobu k hrobu kráčam
v záplave bielych chryzantém.

Tíško je na vŕšku.
Mŕtvi nehovoria.
Za nich sa rozhovoria chryzantémy...

Načúvam: to kvety spomienok navrhujú témy –
a každá spomienka

je biela chryzantéma.
Ružové plamienky sú oči,
ktoré mi rozumejú.
Svietia mi na cestu
i keď nezohrejú.

Tu hreje láska i cez kamenistú hrudu.
Tu hreje láska,
čo borí smútku hať tvrdú!
Tu hreje láska,
čo siaha do záhrobných tajov.
Tu hreje láska v smútku jesene.
Tu hreje Kristus –
Život náš i naše Vzkriesenie!

Doba sPásy
Zlatica Oravcová

Advent je svätých tajov doba,
advent je doba čakania,
keď odchádza a mizne zloba –
advent je doba pokánia.

Na oltári už svieca svieti
a spieva pieseň detský chór.
Úprimná túžba vieru vznieti –
lásky je plný duše dvor.

Nie kupovanie, predávanie,

nie na ulici zhon a ruch.
Z nebeskej ríše sláva vanie –
a volá si nás Kristov Duch.

Nie beznádejnosť, slzy tupé –
táto púť šťastím značená!
V čistých sa vodách srdce kúpe –
Boh život dal mu do vena.

Advent je svätých tajov cesta
advent je tichý Boží čas.
Do nebeského volá mesta –
Pán Ježiš ide, spasí nás!

vychádza zo  skutočnosti, že nedôveruješ sve-
dectvu Biblie o Ježišovej krvi.

V  tvojom živote budú vždy nedostatky. 
Vždy bude hriech, ktorý sa objaví. Ale, sláva 
Bohu, Jeho krv očisťuje každý hriech. Počuj 
svedectvo Biblie. Ak hovoríme, že nemá-
me hriech, sami seba klameme a nie je v nás 
pravda. Ak vyznávame svoje hriechy, On je 
verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy 

a očistil nás od všetkej neprávosti. (1 J 1,8-9)
Poď k Ježišovi. Príď úbohý, nešťastný a On 

vymaže tvoj hriech a priestupky. Poď ku Kris-
tovi teraz, neodkladaj to! Vyznaj svoj hriech a 
prijmi plné odpustenie.

Spýtaš sa: „Ale koľkokrát je treba vyznávať 
hriechy?“ Odpoveď: „Nie veľa.“

Len toľko, že už bez Krista nebudeš môcť 
žiť.
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vyPísané z matrík v mesiacocH sePtember – október
manželstvo uzavreli: Martin Kubaský 

a Mgr. Zuzana Uličná; Štefan Stašák a Lenka 
Šedivá

Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: 
Ernestína Kohanová, Oľga Kňazovická, Anna 
Ema Mlynárová, Jarmila Holáková

blaHoželáme Jubilantom

november
Blaško Ján
Fabínyová Mária
Hropková Valéria
Kic Pavol
Kuchtová Helena
Lumtzerová Margita
Michalková Ľudmila
Pafková Renáta
Pittnerová Zuzana
Rusnačko Ondrej
Šípková Anna
Šuligová Gabriela
Valenčák Imrich

December
Balogová Janka
Bednárová Marta
Duchoňová Janka
Chladoň Vladimír
Kulčár Ladislav
Lazar Viliam
Madáčová Emília
Michalková Anna
Pastrňáková Darina
Želonková Eva

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 17:30 h
modlitebné spoločenstvo – každý štvrtok o 16:15 h
biblická hodina – každý štvrtok o 17:30 h (v adventne budú večerné Služby Božie)
mládež – každý piatok o 17:30 h
detská besiedka – každú nedeľu počas služieb Božích v Poprade a Strážach

Ďalšie Pozvania a informácie
 Detská adventná párty. „Besiedkári“ po-

zývajú na  výborné stretnutie detí a  ich rodín 
2. decembra o  15:00 h v  zborovej miestnos-
ti. My pre  vás pripravíme popoludnie plné 
adventných prekvapení a  vy môžete priniesť 
drobné občerstvenie.

 chceme začať s  deťmi nacvičovať via-

nočný program – preto prosíme rodičov, aby 
posielali deti do nedeľnej besiedky.

 zborový silvester. !!!Zborová novinka!!! 
Každý, kto má túžbu prežiť silvester v spolo-
čenstve členov nášho zboru je srdečne vítaný. 
Stretnutie bude v zborovej miestnosti a začne 
po Silvestrovských službách Božích. Čaká nás 
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trochu netradičný posledný večer v roku: spolu 
povečeriame, zamyslíme sa nad Božím slovom, 
vyrobíme si novoročné záložky, porozpráva-
me sa vážne aj  veselo, okoštujeme silvestrov-
ské dobroty (ktoré účastníci iste radi prinesú 
z  domu). Ukončenie stretnutia predpokladá-
me okolo 22:00 h. Záujemcovia/záujemkyne, 
prihláste svoju účasť na  farskom úrade alebo 
v kostole, aby sme vedeli v primeranom množ-
stve zabezpečiť kapustnicu a  prípadný odvoz 
domov.

 Opäť sa blížime ku  koncu kalendárne-
ho roka, preto dávame do láskavej pozornosti 
členov CZ skontrolovať si uhradenie cir-
kevného príspevku, ktorý je 7,00 €/člen/rok. 
Vstúpme do nového roka bez dlhov a s čistým 
kontom – Biblia nám to jednoznačne odpo-

rúča (Rim 13:7-8). svoju podlžnosť môžete 
vyrovnať v hotovosti vo  farskom úrade alebo 
bankovým prevodom na účet cirkevného zbo-
ru (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 preži-
té 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).
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POPRADSKÝCH EVANJELIKOV

Zborový list

rozPis služieb božícH a ĎalšícH cirkevno-zborovýcH aktivít
november

4. Ne. 09:00 - Poprad, 23. nedeľa po Svätej Trojici
 10:30 - Stráže, 23. nedeľa po Svätej Trojici
8. Št. 17:30 - Biblická hodina
11. Ne. 09:00 - Poprad, 24. nedeľa po Svätej Trojici
 10:00 - Sviatosť Večere Pánovej
 16:30 - Večerné Služby Božie, ZŠ Letná ul.
15. Št. 17:30 - Biblická hodina
18. Ne. 09:00 - Poprad, 25. nedeľa po Svätej Trojici
 10:30 - Stráže, 25. nedeľa po Svätej Trojici, Pamiatka posvätenia chrámu
 16:30 - Večerné služby Božie, ZŠ Letná ul.
22. Št. 17:30 - Biblická hodina
25. Ne. 09:00 - Poprad, 26. nedeľa po Svätej Trojici, Nedeľa večnosti
 10:30 - Spišská Sobota, 26. nedeľa po Svätej Trojici, Nedeľa večnosti
 16:30 - Večerné služby Božie ZŠ Letná ul.
28. St. 15:00 - Biblická hodina, ZS Komenského ul.
29. Št. 17:30 - Biblická hodina

December
2. Ne. 09:00 - Poprad, 1. adventná nedeľa
 10:30 - Stráže, sviatosť Večere Pánovej
 16:30 - Večerné služby Božie, ZŠ Letná
6. Št.  17:30 - Poprad, večerné adventné služby Božie
9. Ne. 09:00 - Poprad, 2. adventná nedeľa
 10:00 - sviatosť Večere Pánovej
 16:30 - Večerné Služby Božie, ZŠ Letná
13. Št. 17:30 - Poprad, večerné adventné služby Božie
16. Ne. 09:00 - Poprad, 3. adventná nedeľa
 10:30 - Spišská Sobota, sviatosť Večere Pánovej
 16:30 - Večerné Služby Božie, ZŠ Letná
20. Št. 17:30 - Poprad, večerné adventné služby Božie
23. Ne. 09:00 - Poprad, 4. adventná nedeľa
 10:00 - sviatosť Večere Pánovej
24. Po. 15:30 - Spišská Sobota, Štedrovečerné služby Božie
 17:00 - Poprad, Štedrovečerné služby Božie
25. Ut. 09:00 - Poprad, 1. slávnosť vianočná
 10:30 - Stráže, 1. slávnosť vianočná
26. St. 09:00 - Poprad, 2. slávnosť vianočná
 10:00 - sviatosť Večere Pánovej
30. Ne. 09:00 - Poprad, Nedeľa po Vianociach
31. Po. 15:30 - Spišská Sobota, Závierka občianskeho roka
 17:00 - Poprad, Závierka občianskeho roka

Január
1. Ut. 09:00 - Poprad, Nový rok, Obrezanie Krista Pána
 10:30 - Stráže, Nový rok, Obrezanie Krista Pána
6. Ne. 09:00 - Poprad, Zjavenie Krista Pána mudrcom
 10:30 - Stráže, Zjavenie Krista Pána mudrcom


