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A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my
hľadeli sme na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného
od Otca, bolo plné milosti a pravdy. J 1,14

P

ri zostavovaní termínov
pre Advent a Vianoce
som si uvedomil ako
intenzívnejšie cirkev žije
stretávaním sa a rôznymi
programami. Mohla by nás prepadnúť – po vzore sveta – náhlivosť, uponáhľanosť a prepracovanosť. Najmä adventný čas prestal
byť vo svete časom čakania, utíšenia
a zamyslenia sa a stal sa skôr časom zhonu.
Aký bude ten náš kresťanský Advent
a potom sviatky Vianoc? Bude sa nám zdať,
že máme popri iných starostiach ešte aj v cirkevnom zbore toho tak veľa, že ani nestihneme prežiť pravú podstatu sviatkov? Prajem
si, aby sme všetci zostali zameraní na Pána
Ježiša, ktorý prichádza medzi nás do ľudskej hriešnej spoločnosti. Boh sám – Božie vtelené Slovo medzi nami – na ktorého
môžeme hľadieť. Som presvedčený, že nám
nebude na prekážku ani zaťažko byť viacej
pri Božom slove, na modlitbe, v spoločnosti
bratov a sestier v Kristu, lebo niet väčšej ra-

dosti, ako zažívať intenzívnejšie
Advent a Vianoce pri bohatších možnostiach stretávania
sa. Namiesto naháňania sa
za výzdobou, darčekmi, či
posedeniami v reštauráciách,
chceme byť viac pri Pánovi Ježišovi Kristovi.
Kiež by sme intenzívnejšie prežili dva
momenty Kristovej prítomnosti, že On je
plný milosti a pravdy. Milosť – niekto sa
nad nami zmiloval, keď sme si zaslúžili odsúdenie. Áno, Pán Ježiš nás nezatracuje, ale
oslobodzuje od hriechu a dáva nám odpustenie a novú nádej na život. Jednoducho to
je milosť. Pravda – žijeme vo svete klamstiev.
Nedokážeme sa v tom vyznať a strácame
prehľad, čo je pravda. Pri Kristovi je to inak.
Božie slovo je pravda, a aj poznávanie Biblických právd nám bude iste veľmi vzácne.
Pán Ježiš nám ich priniesol a my ich budeme
– lebo aj chceme – objavovať.


Michal Findra, zborový farár
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UDALOSTI V CIRKEVNOM ZBORE
Zuzana Hybenová, Zuzana Valeková
V 12. nedeľu po Svätej Trojici 8. septembra službami Božími začatý nový školský
rok 2019/2020. Všetky prítomné deti-žiakov
i študentov požehnal brat farár Michal Findra a požehnanie bolo sprevádzané vybratým
textom Božieho slova. Služby Božie začali
piesňou Vezmi, Pane, život môj (ES 648), lebo
študujúci – ale aj my ostatní – by sme sa mali
dať viesť Pánom Ježišom nielen pri získavaní
vedomostí, ale aj v živote. Kázňový text ( Jk
3,1-12) hovoril o jazyku, o dare reči. Všetko
v živote má byť usmerňované – napr. kôň zubadlom, loď kormidlom – ale jazyk, ak nie je
usmerňovaný Duchom Svätým, dokáže veľké
veci, napriek tomu, že to je pomerne malá časť
tela. Skrotiť jazyk je však veľmi ťažké, treba ho
mať stále pod kontrolou. Aj v škole je dôležité,
aby si žiaci našli čas na Písmo sväté v tomto
hektickom štýle života, ale platí to aj pre nás
ostatných! Apoštol Jakub nás v texte povzbudzuje, aby sme nielen prijímali Božie slovo, ale
podľa neho aj žili už tu na zemi – a to je niečo
úžasné. Na pomoc máme Ducha Svätého. Dôležité je porovnávať sa so slovom nášho Boha
a byť v kontakte s kresťanmi. Boh nás uzdravuje (ako uzdravil hlucho-slepého človeka) svojím slovom a cezeň zasa pôsobí Duch Svätý.
Buďme verní kresťania aj slovom aj v službe
slova našim blížnym.
V pondelok 9. septembra sme sa zišli
v zborovej miestnosti na zborové popoludnie. Privítali sme dve hostky, pracujúce v Misii
na Níle (MN), a to Karoline Fust zo švajčiarskej centrály MN a tlmočníčku sestru Katarínu Fábryovú. Viac o tejto udalosti sa dozviete
z článku na inom mieste časopisu.
V sobotu 21. septembra sa členovia nášho
zboru potešili zo stretnutia s ďalšími bratmi
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a setrami vo viere na tohtoročnom Dni Tatranského seniorátu ECAV. Jeho téma bola
Hudba – Boží dar a konal sa v Spišskej Novej
Vsi. Podrobnejšiu informáciu nájdete na inom
mieste.
Nedeľa 22. septembra bola 14. po Svätej
Trojici s názvom Nedeľa vďačnosti. Aj keď
sme, pre poruchu dodávky, nemali elektrinu,
boli sme vďační, že služby Božie sa konali.
Brat farár M. Findra mal pre kázeň zvolený
text (Mt 6,25-33), v ktorom Pán Ježiš varuje
pred prílišnou každodennou ustarostenosťou.
Naopak, vysvetľuje, že ako sa Boh stará o prírodu (kvety, vtáky,...), tak sa postará aj o nás,
ľudí. My sa máme starať v prvom rade o večné
a trvalé veci – teda o Božie kráľovstvo – lebo
potom nám Boh pridá aj ostatné veci. A máme
byť Bohu vďační – otázka je či naozaj sme?
V evanjeliu bolo uzdravených desať malomocných, ale len jeden sa vrátil poďakovať Pánovi
Ježišovi. V Ježišovej dobe mali ľudia existenčné
starosti a tie im bránili pamätať na večné veci,
napriek tomu ich Ježiš vyzýva márne sa nestarostiť. Dnes máme hmotný dostatok, ba aj nadbytok, a ľudia sú zaujatí starosťami na čo minúť
peniaze (lepšie dovolenky, autá, domy). Príroda
nezhromažďuje nič a Boh sa o všetko stará –
aj my, ak sme veriaci, máme sa plne spoliehať
na Boha. Apoštol Pavol to rozširuje: za všetko
buďte vďační Bohu! Brat farár na záver vyzval:
Hľadajme najskôr Božie kráľovstvo! To je výzva pre všetkých ľudí všetkých dôb! Pán Ježiš
nám otvoril možnosť byť v ňom účastní a zažiť Jeho spravodlivosť, a to už v tomto živote.
Ono je medzi nami všade, kde je Božia láska –
máme mnoho príležitostí v cirkvi nielen prijímať Božiu lásku, ale najmä ju aj dávať – prosme
o Ducha Svätého nech nás aj v tom vedie.
V 16. nedeľu po Svätej Trojici 6. októbra
sme slávili Poďakovanie za úrody. Text pre ká-
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zeň si brat farár M. Findra vybral z 2Kor 9,515. Čo sme sa naučili odkiaľ je všetka príroda
a ďalšie požehnanie? Mlieko, chlieb a ďalšie
veci nie sú z obchodu – tam si ich len môžeme kúpiť. Niektoré dnešné deti i mladí ľudia si
myslia, že ‚samo sa to stalo‘ a niet komu ďakovať, ale nie je to tak! My kresťania ďakujeme
Bohu za bohatstvo darov, že bol dobrý rok, že
máme všetkého dostatok. Apoštol Pavol v biblickom texte hovorí, že ak máme hojnosť darov
od Boha, máme aj my z nich darovať a poslúžiť aj blížnym v núdzi, nepohode či nešťastí.
Naozaj je to radosť, ak môžeme pomôcť či
poslúžiť, keď nás obdaroval Boh, lebo z toho
je požehnanie nielen pre obdarovaných, ale aj
pre darcov. Podobne Korinťania pomáhali Pavlovi v jeho misii. Platí postupnosť: obdarovanie... potešenie... požehnanie. Brat farár ocenil,
že pri príležitosti Poďakovania za úrody (ale aj
pri iných príležitostiach) veriaci ochotne a radostne darujú zo svojho obdarovania, aby to
prinieslo požehnanie v našom zbore. Zborový
spevokol nás pri tejto slávnosti tiež obdaroval
dvomi príležitostnými piesňami.
V 17. nedeľu po Svätej Trojici 13. októbra sme sa tešili zo zriedkavej príležitosti, ktorou bolo Posvätenie bohoslužobných
nádob v rámci služieb Božích (doposiaľ sme
v popradskom kostole používali bohoslužobné
nádoby dcérocirkvi Stráže – vďaka vám za to,
bratia a sestry!). Za základ kázne si brat farár
M. Findra vybral biblický text 1Kor 10,16-17
a zdôraznil, že Boh sa chce s nami zjednotiť – lenže jednota s Bohom nemôže nastať,
keď sme hriešni. Boží Syn Ježiš Kristus však
nad hriechom zvíťazil, aby sme sa mohli dostať do blízkosti Boha. On chce, aby sme boli
jedno s ním, a tak aj s Bohom Otcom. A toto
spoločenstvo zjednotenia tu na zemi dosahujeme a zažívame vo sviatosti Večere Pánovej.
Veľmi sa tešíme, že nám nové bohoslužobné
nádoby budú slúžiť na tento svätý účel... a bolo

tak hneď po službách Božích, keď bola prisluhovaná sviatosť Večere Pánovej. Omilostení
hriešnici – to je naše nové meno, keď kľačíme
pred oltárom pri Večeri Pánovej. Pán Ježiš nás
varuje, aby sme neboli modloslužobníci a aj
apoštol Pavol nám odkazuje: Moji milovaní,
utekajte pred modloslužobníctvom! Nesmieme sa
správať dvojtvárne, teda v cirkvi sväto a vo svete
po svetsky / pohansky. Nezarmucujme nášho
Spasiteľa a nebuďme zlý príklad pre slabších
kresťanov. Brat farár odovzdal pozdrav veriacim od bývalého zborového farára Jána Pavloviča, ktorého bol navštíviť. Brat farár Pavlovič pripomínal, že pri Večeri Pánovej má byť
všetko čisté, lebo aj Pán Ježiš Kristus bol čistý,
bez hriechu! Slávnosť v dome Otcovom ospieval
aj zborový spevokol a prispel tak ku slávnostnej
atmosfére
Téma 18. nedele po Svätej Trojici 20. októbra bola Poslušnosť lásky. Brat farár M.
Findra kázal na text J 13,31 - apoštol Ján nám
predstavil Boha ako lásku. Boh je oslávený
v Synovi a Syn v Otcovi, to je úplná a dokonalá
jednota. Otec a Syn sú jedno. Syn bol poslaný,
aby predstavil svojho Otca a to, akú lásku má
Otec k nám ako ku svojmu stvoreniu. Syn sa
vrátil späť k Otcovi, keď vykonal všetko, aby
sme na jeho živote videli aký je Boh Otec. Božia
láska je najviac a najlepšie predstavená na kríži.
Ježiš Kristus pôsobí Božou láskou medzi svojimi nasledovníkmi - učeníkmi. Nimi sme aj
my a Pán Ježiš hovorí, že my sa máme milovať,
lebo nás Boh vo svojom Synovi miloval, keď
ho poslal, aby zomrel za naše hriechy. Riešenie
je jednoduché: majme osobný vzťah s Bohom
v Pánovi Ježišovi Kristovi a majme lásku k sebe
navzájom. Podľa lásky má svet poznať, že sme
kresťania, že patríme Kristovi – Božia láska sa
má prejavovať v každom Božom dieťati, aby
v nás žilo dielo Božej lásky pre tento svet.
Nedeľné popoludnie 20. októbra bolo
vyhradené jubilantom CZ. Pozvaných bolo
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98 sestier a bratov. Viac ako 40 pozvaných sa
ospravedlnilo pre rôzne zdravotné alebo rodinné dôvody, takže svojou prítomnosťou nás
potešilo 34 jubilantov. Program bol tradičný,
teda začal sa v našom chráme Božom prislúžením sviatosti Večere Pánovej a potom mal
pokračovanie v zborovej miestnosti. Po krátkom programe a príhovore sestry Z. Hybenovej, ktorá vedie zborovú diakoniu, zablahoželal jubilantom aj brat farár M. Findra a spolu
so sestrou dozorkyňou J. Hesovou rozdali darček od CZ – brožúru Tesná brána, s úvahami nad Božím slovom na každý deň roka
2020. Na stoloch bolo pripravené pohostenie,
pri ktorom mohol príjemný čas pokračovať
vzájomnými rozhovormi pri kávičke a chutných koláčikoch. Tie priniesli sami oslávenci
či ich blízki a za to im, v mene všetkých prítomných, ďakujeme. V mene zborovej diakonie

všetkým tohtoročným jubilujúcim blahoželáme a prajeme im zdravie, lásku, šťastie a najmä
Božiu blízkosť v ďalších dňoch a rokoch života.

SLUŽBA MISIE NA NÍLE – ZBOROVÉ POPOLUDNIE
Zuzana Hybenová, vedúca zborovej diakonie
V pondelok 9. septembra navštívila náš
cirkevný zbor sestra Karoline Fust z centrály
Misie na Níle (MN) vo Švajčiarsku, ktorá je
na prednáškovom turné po Slovensku. Sprevádzala ju Slovenka, žijúca vo Švajčiarsku, sestra
Katarína Fábryová, tlmočníčka z nemčiny.
MN pôsobí v šiestich afrických krajinách:
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v Egypte, Sudáne, Etiópii, Eritrei, Tanzánii
a Kongu. MN je kresťanská organizácia na pomoc blížnym. S rozvojovou pomocou a sociálno-charitatívnymi projektmi sa snaží o dlhodobé zlepšenie životných podmienok rôzne
znevýhodnených ľudí v krajinách pozdĺž rieky
Níl. V neposlednom rade chce vzbudiť a posilniť nádej a vieru v Pána Ježiša Krista.
Zameriavajú sa na tri oblasti, ktorými sú:
výživa, vzdelanie, zdravie. Keď budú ľudia
zdraví, môžu chodiť do školy a vzdelávať sa,
aby boli schopní sami sa postarať o svoje živobytie. Pri všetkých týchto aktivitách poznávajú Pána Ježiša Krista a dielo spasenia, ktoré
aj pre nich vykonal a môžu dostať Biblie aj inú
kresťanskú literatúru. V strediskách MN sa
každý deň začína ranným stíšením s duchovným programom.
Sestra Fust slovom i obrazom informovala o Sudáne, ktorý je najstaršia obývaná oblasť
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a na tomto území sú omnoho staršie pyramídy
ako v Egypte, sú však menšie. Veľkú plochu štátu zaberá púšť s rozlohou 9400 km2. Vznikajú
tam púštne búrky, pri ktorých sa premiestní sto
miliónov ton piesku. Voda je tam veľmi vzácna, lebo len kde je voda tam môže byť život.
V dôsledku nepokojov je v Severnom Sudáne
podiel detí do štyroch rokov asi 45 % z celkového počtu obyvateľov. Polikliniku Abu Rof
tu zriadila MN pred 60-imi rokmi. Vykazuje
cca 20 tisíc ošetrení. Viac ako 80 % pacientov
sú ženy a deti, ktorých najčastejšia diagnóza
je podvýživa. Klinika je aj vzdelávacie miesto,
ponúkajúce dospelým i deťom osvetu o základoch zdravia, zdravej výživy, hygieny, HIV/
AIDS a o plánovaní rodiny. Hlavné mesto je
Chartum a na jeho okraji žije 8 tisíc utečencov
v primitívnych podmienkach. Noci sú chladné,
cez deň je zasa horúco. Veci/ručné práce, ktoré
v našej vlasti – i v našom cirkevnom zbore – robíme sa prostredníctvom MN posielajú núdznym do Afriky a oni sú za ne vďační.
Spoločenstvo evanjelických žien v našom

zbore participuje na pomoci MN od r. 2001,
teda už 18 rokov. Za ten čas sme zhotovili:
1500 svetríkov a vestičiek, 567 ks pletených
diek, 180 ks bavlnených prikrývok a 13 000 ks
ovínadiel (vyhotovených z posteľnej bielizne).
Za všetku námahu a čas, venované príprave
týchto vecí, patrí sestrám veľká vďaka v mene
nášho cirkevného zboru i MN. Poďakovanie
patrí aj tým, ktorí bez náhrady poskytli materiál na pletenie, háčkovanie a šitie, a to počas
všetkých 18 rokov.
Pre službu MN v Afrike sú potrebné
modlitby nás všetkých za pracovníkov MN,
za úspech ich služby, za ochotu pracovať ďaleko od svojho domova, za pokoj v nepokojmi
zmietaných krajinách i za múdre a zodpovedné
konanie štátnych predstaviteľov týchto krajín.
Sestre Karoline Fust, i sprevádzajúcej sestre Kataríne Fábryovej, ďakujeme za návštevu
v našom zbore. Zahrňme ich do svojich modlitieb, aby cez všetku ich námahu čo najviac
Afričanov prijalo Pána Ježiša Krista ako svojho
Vykupiteľa a Spasiteľa.

HUDBA – DAR BOŽÍ
Zuzana Hybenová, Zuzana Valeková

tom teľati. Podobne je to aj dnes pri božstvách
terajšej doby. V Novej zmluve čítame o speve
Počuť a dozvedieť sa viac o tomto Božom aj v utrpení (Pavol vo väzení) a spievame aj
dare sa stretli evanjelici Tatranského senio- na pohreboch, rovnako aj pri potopení lode
rátu 21. septembra v evanjelicTitanic spievali K Tebe, ó, Bože
kom Kostole Krista Spasiteľa Deň Tatranského seniorátu môj, bližšie v Tvoj stan. Ako
v Spišskej Novej Vsi. Stretnutie
kresťania spievame srdcom, lebo
sa začalo tradične službami Bo- HUDBA–dar Boží sme vďační Pánu Bohu, aj naLuther:
žími. Kázeň na text 1M 15,1
šim predkom, za hudbu a piesHudba je jedným
a Sk 16,25 si prítomní vypočuli
ne, ktoré posilňujú našu vieru.
z najkrajších a najnádhernejších
Božích darov
od domáceho brata farára a seNa záver prosil: Pane, nauč nás
21. septembra 2019 o 9:30
niora Jaroslava Matysa. V Biblii
čo ešte nevieme – spievať tak, aby
evanjelický kostol Spišská Nová Ves
často čítame o speve: radostnom
si v našej piesni k slovu prišiel Ty!
speve v ťažkých chvíľach, ale aj
Po službách Božích sa vyo ‚nie dobrom‘ speve, keď Izratvorili dve skupiny. Prvú tvorili
elci spievali a tancovali pri zladeti s rodičmi a mládež a druhú
Spievajte Hospodinovi novú pieseň!
Lebo vykonal divné veci. Žalm 98,1

Tatranský seniorát ECAV, CZ ECAV Spišská Nová Ves, mesto Spišská Nová Ves
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stredná a staršia generácia. Prednášateľom
pre mladších bol brat farár Roman Dovala,
ktorý pricestoval z CZ ECAV Badín. Druhej
skupine prednášala muzikologička, inštrumentalistka i pedagogička sestra Anna Predmerská
a skladby na organe interpretoval brat Janko
Siroma.
Sestra Predmerská začala tým, že téma Dňa
TAS Hudba – dar Boží je skrátený výrok Martina Luthera Hudba je jeden z najnádhernejších
Božích darov. V úvode informovala, že miestny
organ v spišsko-novoveskom chráme je veľmi
vzácny. Pokračovala históriou organov i organárstva všeobecne. Prvé organy boli vynájdené
v 3. stor. pred Kristom, boli veľmi drahé a slúžili vyššej spoločenskej vrstve pre svetské účely.
Do kostolov sa dostali asi v 3. stor. po Kristovi,
aby, ako to najlepšie a najkrajšie, slúžili na oslavu Boha. Sú dôkazy, že na území našej republiky sa organy objavili až v 7. stor. a už v tom čase
na Spiši (bohatý región) mali organy v kostoloch. Najstaršie zachované nástroje sú zo 17.
stor.; najstarší organ na území našej vlasti je
v Levoči a má 27 registrov. V r. 1615 si Levo6

čania objednali stavbu veľkého organa. Staval
ho Poliak Hummel, ale zdržiaval práce a keď
mal byť organ odovzdaný, tesne predtým tento
staviteľ spadol z lešenia a zomrel – zachoval sa
zápis, že z lešenia ho zhodil zlý duch. Hľadali
potom zodpovedného organistu a vybrali Samuela Marckfelnera (1621 – 1674) z Košíc.
Ten si v novom pôsobisku získal veľkú vážnosť
a zvolili ho aj do mestskej rady. V knižnici sa
zachovali jeho organové diela a zomrel ako
53-ročný v r. 1674, keď vrcholila protireformácia – bol tak ušetrený zažiť ničenie všetkého čo
súviselo s reformáciou.
Sestra Predmerská pokračovala informáciami o tvorbe hudobných skladateľov. Na úvod
zaznela Chorálová predohra od Maxa Regera.
Pre Samuela Marckfelnera boli typické kratšie
skladby, pre Georga Muffata zas charakteristický nie spevný, ale rytmický štýl – udieranie
do klávesov (tokáta). Brat Siroma predviedol
Muffatovu skladbu Toccata prima.
Ďalej hovorila o Lutherovi v súvislosti s jeho
vzťahom k hudbe. V jeho dobe bola súčasťou
základného vzdelávania aj hudba a spev. Chudobnejší žiaci si privyrábali spevom. Luther
mal prezývku muzikus (učil sa teóriu i kompozíciu menších hudobných diel, dobre ovládal
hru na flaute i iných nástrojoch) a mal veľmi
rád hudbu. Vravel, že hudba je satanovi odporná, že ona je okno do tancendentna a spája nás s nebom. Imperatív M. Luthera: hudbu
treba tvoriť, pestovať a zachovávať, ona nielen
rámcuje služby Božie, ale patrí k jadru zvestovania evanjelia. Luther chcel, aby sa podľa neho
učili spievať aj evanjelickí farári. Hudbu ospieval v básni Pani hudba, a tá bola uvedená ako
predslov vo vydaniach Lutherových spevníkov.
Veľmi podporoval zborový spev. Pri tvorbe
nových piesní navrhoval liturgické texty a trval na sylabickom speve (čo slabika to nota)
– hudba má slovo podporiť, nie potlačiť.
Lutherova najznámejšia a najspievanejšia
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pieseň je Hrad prepevný a Heinrich Heine ju
nazval „marsejézou“ reformácie. Pieseň vznikla
v r. 1529, keď sa na ríšskom sneme v Speyeri
snažil cisár Karol V. potlačiť reformáciu tým, že
chcel evanjelické vierovyznanie postaviť mimo
zákona. Nato evanjelici demonštratívne opustili rokovanie a spísali obranné osvedčenie (pro
test) – odvtedy sa zaužívali slová protestant/
protestanti.
Málokto z nás vie, že ‚variant A‘ liturgie Večere Pánovej v našom Evanjelickom spevníku
je návrat k liturgii podľa M. Luthera(!!!). Veľkosť a podstata Lutherovej reformy liturgie je
zapojenie do spevu piesní aj veriacich. Piesne
písal aj on, a to po nemecky, aby boli spevné
pre ľudí. V tom čase neboli spevníky, spievalo
sa spamäti a ľudia si tak v pamäti upevňovali
aj vierouku. Luther sa snažil, aby hudba neprehlušovala texty, preto bol chorálový úvod,
potom spev, medzihra a na záver opäť organová hudba. Luther je tiež autor krásnej kajúcej
piesne Z hlbokosti k Tebe volám a pri nej si treba
všimnúť, že hlbokosť/hĺbku hriešnosti vyjadruje dolná/nízka nota v úvode – v tom čase to
bola novinka v hudobnom vyjadrovaní a Luther ju uplatňoval aj vo svojej ďalšej hudobnej
tvorbe.
Sestra Predmerská sa ďalej venovala skladateľovi Johannovi Sebastianovi Bachovi s pripomienkou, že myslenie a konanie oboch týchto
velikánov bolo takmer identické. Napriek tomu, že sa
nemohli stretnúť – odstup
medzi nimi bol cca 200 rokov – platí, že bez Luthera
by nebolo Bacha a bez Bacha by nebolo Lutherovo
dielo také úspešné a podporené aj v oblasti kultúry,
konkrétne hudby. Geniálny
Bach svojou hudbou posilnil
evanjelickú teológiu. Luther

bol teológ so silným vzťahom k hudbe a Bach
zasa opačne.... Treba dodať, že Bach vždy verne
zotrval na Lutherovej teológii – obdivoval ho
a vytvoril si aj veľkú zbierku jeho spisov, z nich
niektoré aj odpredával.
V ďalšom vývoji evanjelickej hudby bol významný Felix Mendelssohn, pôvodom žid, ktorý prijal evanjelické prímenie Bartholdy. Písal
krásne skladby, Sonátu A dur zložil s použitím
motívu Lutherovej piesne Z hlbokosti k Tebe
volám a Symfónia č. 5 d mol má názov Reformačná (op. 107) z r. 1832. Zo súčasníkov sestra
Predmerská spomenula slovenského skladateľa
Víťazoslava Kubičku, úspešného i kontroverzne vnímaného autora duchovných opier, ktoré vo vlastnej produkcii uvádza na Slovensku
i v zahraničí. Tento autor vraví: Písať hudbu
pre mňa znamená dotýkať sa ľudských duší, klopem na ne… Stáva sa, že mi otvoria a ja môžem
hovoriť o tom, čím mi prekypuje srdce. O krásach,
ktoré vnímam, o Stvoriteľovi i o smútkoch a bolesti. Dotykom s ľuďmi žijem.
Popoludnie Dňa TAS sa konalo opäť
v chráme. Program dopoludnia i popoludní
uvádzal predseda VMV seniorátu, brat farár
Michal Findra. V programe spieval spevokol
z Popradu-Veľkej ... lepší je deň v Tvojich sieňach
ako inde tisíc a tieto slová vyjadrovali aj pocity
prítomných v chráme. Mladý organista Marek
Hatala z Podolínca zahral Bachovo Prelúdium
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C-dur a sestra farárka Mária Kováčová referovala o programe skupiny starších cirkevníkov.
Potom mal vystúpenie spevokol z Batizoviec.
Po nich brat farár Roman Dovala zaspieval a zahral niekoľko svojich piesní pre deti
na biblické texty. Brat farár Miroslav Maťo
informoval aký program mala skupina mladších účastníkov. Na záver účinkovala skupina
Otvorené dvere z Batizoviec. V modlitbe brat

farár Findra ďakoval Pánu Bohu za požehnaný deň, brat senior Matys udelil požehnanie
a spev hymny Hrad prepevný ukončil program
Dňa TAS. Prežili sme naozaj požehnaný sviatočný deň.
Vzácne sú stretnutia známych sestier a bratov, ktoré nie sú každodenné. Aj my v skromnosti voláme: Soli Deo Gloria – Jedine Bohu sláva aj za takýto vzácny deň!

ORDINÁCIA NOVOKŇAZOV
Zuzana Hybenová
Pre desať novokňazov našej cirkvi, ale
aj pre všetkých evanjelikov, bola 15. nedeľa
po Svätej Trojici 29. septembra slávnostná. Ich
ordinácia do služby ECAV sa konala v cirkevnom zbore v Hanušovciach nad Topľou. Odtiaľ
pochádzali viacerí novokňazi. Služby Božie
v priamom prenose vysielala aj RTVS.
Za zvukov organa a trúbky vstupovali
do chrámu ordinovaní novokňazi, vedúci predstavitelia našej cirkvi a ostatní kňazi. Prítomných privítal domáci brat farár Martin Škarupa. Po predspeve zaznela pieseň Z hĺbky srdca,
Bože náš, vzývame Ťa dnes kajúcne (ES 195).
Generálny biskup Ivan Eľko sa pred sviatosťou Večere Pánovej prihovoril slovami 130.
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žalmu: Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine. Tieto slová boli určené v prvom rade novokňazom.
Žalmista hovoril o hlbokosti/hlbine, keď sa už
nedá klesnúť hlbšie pred Bohom. Lebo všetko
dobré a hodnotné sa musí zrodiť z pokorenia
pred Pánom Bohom. Autentický život sa rodí
nie z výšok, ale z hlbokosti, z toho čo prežívame pod Kristovým krížom. Kristov kríž nám
hovorí, že sme milovaní a nemáme sa umárať
beznádejou, ale máme k Nemu volať všetci – aj
novokňazi. Po odpovediach na spovedné otázky im bola prislúžená sviatosť Večere Pánovej.
Počas prisluhovania sestry farárky Eva Škarupová a Eva Kolesárová zaspievali pieseň Vezmi
chlieb čo požehnal Kristus Pán, pristúp hladná
duša, milosť Božia je prítomná, pokľakni na kolená (ES 604). Slávnostnú atmosféru služieb
Božích dotváral aj spevácky
zbor Jána Bohdana Hroboňa z CZ ECAV Hanušovce
nad Topľou.
Po liturgii predstúpili
ordinovaní a po modlitbe
biskup VD ECAV Slavomír
Sabol predniesol ordinačný
príhovor na základe textu Iz
49,1-6. Text hovorí, že služobník Hospodinov má byť
svetlo národov. Brat biskup
zdôraznil, že žatvy je mnoho,
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ale pracovníkov málo. Preto vyzval novokňazov, aby stáli v službe Hospodinovej, lebo ich
povolanie od Hospodina je v duchovnej službe
veľmi dôležité. Keď odpovedali na Jeho volanie znamená, že s každým z nich má svoje
plány. Záleží na ich odovzdanosti a vernosti.
Služobník musí byť pokorný a v pokore a poslušnosti od Boha vstupovať do služby. Božie
slovo hovorí, že odmena za prácu služobníka je
u Boha. Pán chce, aby jeho služobníci boli svetlom, a preto majú niesť pochodeň svetla svojím
životom. Pripomínal im úlohu budovať vieru
v cirkevných zboroch a nezabúdať ani na tých,
čo sú mimo cirkvi.
Ordinovaní potom odpovedali na otázku či túto službu prijímajú. Prísahou živému
Bohu-Trojici Svätej prisahali, že budú plniť
povolanie evanjelického farára. Všetci traja
biskupi ich požehnali, každého preň vybratým
veršom slova Božieho, skladaním rúk a boz-

kom. Po požehnaní zaznel spievaný konfiteor
Potvrď, ó Bože, čo si pri nás vykonal. Za ordinovaných sa modlila kaplánka Jana Kendžurová
a biskup ZD Ján Hroboň. Po piesni Zaplesaj
ľud na Sione (ES 585) mali príhovory generálny dozorca Ján Brozman a prodekanka teologickej fakulty UK Katarína Valčová. Kaplánka Michaela Púpalová v mene ordinovaných
úprimne ďakovala cirkvi, fakulte, učiteľom,
rodičom, i domácim zborom za možnosť študovať a stať sa farárom/farárkou.
Po piesni Pre Krista v boj zve strážny vás,
Boží rytieri (ES 638) zaznela záverečná liturgia. Spolu s generálnym biskupom účinkovali
aj dvaja kapláni. Služby Božie boli ukončené hymnou Hrad prepevný. Táto 15. nedeľa
po Svätej Trojici bola zároveň aj Deň nepočujúcich, ktorí mohli bohoslužbu sledovať vďaka
skrytým titulkom.

HERĽANY 2019 – BIBLICKO-REKREAČNÝ TÝŽDEŇ
Zuzana Hybenová
Modlitebné spoločenstvo (MoS) ECAV
organizuje každoročne Biblicko-rekreačný
týždeň (BRT) v Herľanoch. Tentoraz sa sestry
a bratia stretli v dňoch 7. až 11. októbra. Stvorení pre večnosť, to bola téma týždňa.
Program každého dňa bol zaplnený duchovným vzdelávaním. Začínal sa rannou pobožnosťou, pokračoval prednáškami, popoludní
boli modlitebné skupinky, večerná pobožnosť

i filmy s duchovnou tematikou. Účastníci prijali aj sviatosť Večere Pánovej a zúčastnili sa aj
na večerných službách Božích v Rankovciach.
Okrem prednášateľov poslúžili viacerí farári
Košického seniorátu.
Program celého BRT bol bohatý, mnoho
sme si z neho odniesli a stretli sme sa s horlivými sestrami a bratmi z celej republiky.
Textom J 3,3 začínali otváracie bohoslužby, ktoré mal Samuel Linkesch, senior KOS.
V texte ide o rozhovor Ježiša s Nikodémom:
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Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť
kráľovstvo Božie. Vo verši 5 už čítame: Ak sa
niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť
do kráľovstva Božieho. Boh nám svojím slovom
otvára duchovný zrak – človek vidí biedu svojej
hriešnosti, ale aj možnosť svojej záchrany. Keď
slabne náš telesný zrak, má silnieť ten duchovný. Na výber máme buď cestu k Bohu, alebo do zatratenia. Cieľ máme mať vždy,
podriaďme sa tomu správnemu – nebeskému cieľu!
Pobožnosť na text Ž 34,5 nás
vyzývala: Hľadajte Hospodina a On
nás nájde. Vytrhne nás zo všetkých
našich hrôz!
V 1M 35,3 Hospodin posiela
Jákoba do Bételu a on poslúchne. My máme tiež prichádzať tam,
kde sme sa s Bohom prvý raz stretli
a to bolo v chráme pri Krste svätom
a v spoločenstve veriacich ľudí.
Apoštol Pavol v Ef 5,19-20 nás vyzýva:
spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte
stále za všetko Bohu Otcu v mene nášho Pána
Ježiša Krista. Učme sa celým srdcom ďakovať!
Prednášali nám hodnotní rečníci. Prvú
prednášku Zarúbaná cesta (hriech a spasenie)
mal Stanislav Grega, senior LOS. Text 1M
3,1-6 hovorí o pokúšaní a páde človeka. Tento príbeh je aj o nás, lebo všetci podliehame
hriechu. V texte diabol použil na hriech hada,
ktorý je ľstivejší a chytrejší než ostatné zvieratá. Prichádza ku Eve a začína hovoriť o Bohu
– nespochybňuje Božiu existenciu, ale Božie
slovo, ktoré zjavuje Božiu vôľu. Poslušnosťou
mal človek dokázať, že dôveruje Bohu. Nestalo
sa tak, lebo Eva neodolala satanovmu pokušeniu. Ale Ježiš Kristus má moc zvíťaziť nad satanom.
Pán Boh prichádza k nám, o tom nám prednášal MUDr. Štěpán Rucki z Třinca. Zdôveril
sa, že v mladom veku ochorel a vtedy mal dosť
10

času na premýšľanie i čítanie Božieho slova.
Poznal, že Pán Boh je zvrchovaný aj v otázke spasenia človeka. Práve M. Luther poukázal, že spasenie je len od Boha. Stav človeka
bez Božej milosti možno označiť pojmom, že
je duchovne mŕtvy, je pod vládou satana (Ef
2,1-5). Neveriaci má zatemnenú myseľ, aby
sa mu nerozsvietilo svetlo evanjelia (2Kor
4,4). Naše spasenie začalo Božím vyvolením, ktoré sa stalo skrze Ježiša
Krista (1Tes 1,4). Boh je ten, ktorý
urobil prvý krok pre spasenie hriešnika, ale človek musí byť aktívny
a túto ponuku prijať.
My prichádzame k Bohu. Prednášateľ Š. Rucki začal vysvetlením
biblických pojmov ospravedlnenie,
obrátenie, znovuzrodenie, posvätenie.
Ospravedlňujeme naše viny, ale znovuzrodenie robí v nás Ježiš a prináša
do nášho srdca poslušnosť. Zmena musí
byť viditeľná na našom živote, ale nestávame
sa bezhriešni. Známky Božieho ľudu sú: láska k Božiemu slovu, láska k bratom a sestrám
a láska k Bohu. Kresťan nemiluje svet, ani to čo
je vo svete, nehreší a zlostník sa ho ani nedotkne (1J 5,18). Apoštol Jakub hovorí, že viera,
ak nemá skutky, je mŕtva ( Jk 2,17). Skutky len
dokazujú našu vieru. Obrátenie je zaznamenané
v Sk 16,30-31, keď sa žalárnik vo Filipis pýtal:
Čo mám robiť, aby som bol spasený? Odpoveď je:
Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom!
Znovuzrodenie – príklad máme v Nikodémovi
( J 3,6-8). Ku znovuzrodeniu vedie viera a pokánie. Posvätenie je oddelenie sa od nečistých
vecí pre službu Bohu. Je to morálna zmena a celoživotný proces. A je to Božie dielo,
lebo Boh uskutočňuje naše posvätenie, človek
v tomto procese spolupracuje. Máme sa snažiť a dôverovať Bohu, kŕmiť sa Božím slovom,
byť v spoločenstve veriacich, modliť sa a v pokore slúžiť. A aký je vzťah veriaceho človeka
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voči hriechu? Kresťan je nové
stvorenie uvoľnené od hriechu.
Stále musíme odkladať náš
predchádzajúci hriešny spôsob
života a obliekať nový (Kol 3,810). Je to celoživotný duchovný
zápas so starou prirodzenosťou
(Rim 7. a 8. kap.).
Výzvy (v) evajelickej cirkvi
– hovoril o nich biskup ZD
ECAV Ján Hroboň. Náš cieľ
je pokoj v cirkvi. Je potrebné
prebudenie, potrebujeme hľadať Pána Boha.
Modlime sa za to! Lebo otupelo srdce tohto
ľudu. Boží zámer je uzdravenie (Sk 28,2530). Máme štyri výzvy pre modlitby: 1. Misia a evanjelizácia (nemáme mladých ľudí). 2.
Vzdelávanie a školstvo – treba, aby nastal túžba
po poznaní Božieho slova, čítajme Písmo každý deň! 3. Reforma cirkevnej správy – máme
mŕtve zbory (majú aj veľké majetky), do niektorých oblastí nastáva prílev ľudí, ale naše
zbory nerastú (napr. Bratislava). 4. Darcovstvo

– do platnosti vstupuje nový
zákon o financovaní cirkvi
zo strany štátu.
V priebehu BRT sa vždy
zúčastňujeme aj misijných
služieb Božích v niektorom
zbore a tentoraz sme boli
v blízkych Rankovciach. Kázeň mal farár Ján Matis z CZ
ECAV Košice-Terasa. Zvolil
si text Jer 32,2-3; 6-12. Jeremiáš prorokoval, že mesto
bude zajaté babylónskym kráľom a judský
kráľ Cidkija neunikne Chaldejcom. Pre toto
proroctvo Jeremiáša uväznili, ale jeho slovo sa
napokon splnilo. Júdejci uctievali modly a robili úliatby a k tomu sa pridali aj ich duchovní
vodcovia. Môžeme povedať, že aj dnes je to podobné, aj dnes sú modly v podobe neviazaného
života, zlej morálky, atď. Ťažká je aj výchova
detí, ťažká je aj situácia v cirkvi. Ani dnes sa nechceme riadiť podľa Božieho slova, hoci podáva prorocký výhľad, ale ľudia žijú podľa seba...

STRETNUTIE MOS TATRANSKÉHO SENIORÁTU
Zuzana Valeková, koordinátorka MoS
Stretnutie sa konalo 13. októbra odpoludnia
v našej zborovej miestnosti a jeho téma bola
Duchovné dary.
Brat farár Michal Findra mal úvodné slovo na základe biblického textu J 14,15-21. Je
to reč Pána Ježiša Krista, keď smeruje k obeti
na kríži a informuje svojich učeníkov, že bude
prosiť Otca, aby im poslal iného Radcu – Ducha
pravdy, aby bol s nimi až naveky. Duch Svätý
(Parakletos, gr.) je tretia božská osoba. Čo potrebujeme, čo konáme, ku všetkému nám treba
pomoc Ducha Svätého. Apoštol Pavol hovorí
aj o ovocí Ducha Svätého (Gal 5,22-23): Ale
ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovieva-

vosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Charakter človeka je dôležitý, teda
či máme tieto vlastnosti! Podľa Pavla (1Kor
14,1.12) máme byť horliví – ale naozaj, nielen
naoko! A Pavol zdôrazňuje (1Kor 12; R 12;
Ef 4), že všetky tie duchovné dary majú byť
na prospech cirkvi!
Brat farár Findra ďalej nasmeroval pozornosť na to, že počet duchovných darov je nekonečný: reč múdrosti = slovo budujúce cirkev; slovo známosti = dá sa rozoznať čo je Božie; viera
činná skrze lásku = konať s láskou; uzdravovanenie = aj dnes sa stávajú zázračné uzdravenia;
robiť divy = aj dnes, na základe modlitieb, sa
dejú divy/zázraky; prorokovanie = prorocké
slovo, ktoré niekoho inšpiruje ku viere Ježiša
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Krista; rozlišovanie duchov = na miestach, kde
cítime nepokoj (cítili to na miestach stretnutí
satanistov); hovorenie jazykmi = Boh dáva hovoriť cudzími jazykmi (ale treba aj vykladača,
aby ľudia rozumeli); dar služby = poznáme ho,
ale služba býva náročná/namáhavá; dar vyučovania = vyučovanie vo viere cez Božie slovo
na prospech ľudí a cirkvi; dar napomínania =
napomínať sa navzájom v láske, aby sme nezblúdili; úprimné dávanie = Boh niektorým
dá tento dar (oni vďačne dávajú a nepotrebujú
ďakovanie obdarovaných); dar zodpovednosti
= statočné stráženie spoločenstva; milosrdenstvo = dar, ktorý nás vedie ku pomoci blížnym
i nepriateľom; apoštolstvo = sila naštartovať
prospešné Božie veci/aktivity, a pokračovať
zas na inom mieste, kde to treba... napr. misia
v meste; evanjelisti = evanjelizácia; pastieri =
pridané sprevádzanie ľudí v ich životoch... a sú
aj mnohé ďalšie dary. Všetko však musí mať jeden cieľ, a to je prospech cirkevného spoločenstva a treba si uvedomiť aj to, že pri tom bývajú
aj ťažké duchovné zápasy!

Človek = telo, duša a duch... tak sme stvorení a tak sme úplní. Veriaci majú živého Ducha Božieho, ktorý formuje ich charakter, teda
duševnú oblasť... milujeme Boha a Božie veci,
vyhýbame sa satanovi a zlým veciam – ale boj
dobra so zlom je trvalý a skončí sa až na konci
vekov.
Stretnutia sa zúčastnil aj brat farár Ján Bakalár, ktorý ďakoval za modlitby za neho počas
vážnej choroby. Pozornosť, nás ako modlitebníkov, nasmeroval na nezastupiteľnosť a dôležitosť neustálych modlitieb v každom čase:
Preto dávam vám na vedomie, že nikto, hovoriaci
Duchu Božom, nepovie: Prekliaty Ježiš! A nikto
nemôže povedať: Pán Ježiš, ak len nie v Duchu
Svätom (1Kor 12,3). A tak: kto vie dobre robiť
a nerobí, má hriech ( Jak 4,17). Ale odstúp odo
mňa to, aby som hrešil proti Hospodinovi tým, že
by som sa prestal modliť za vás; budem vás vyučovať dobrej a priamej ceste (1Sam 12,23).
Na záver brat farár Bakalár povedal: Nezabúdajme nikdy na modlitby za seba, ale aj
za iných!!! Aj nemodlenie sa je hriech!!!
Svedectvo o premene svojho zlého života
a odovzdanie sa Pánovi Ježišovi podal brat Mikuláš Lipták – aj tento jeho životný príbeh sa
udial, a stále sa deje, skrze modlitby.
Záver stretnutia vyústil do príjemnej atmosféry vzájomných bratsko-sesterských rozhovorov.

ROZLÚČKA S BÝVALÝM ZBOROVÝM
FARÁROM JÁNOM PAVLOVOČOM
Zuzana Hybenová
V sobotu 26. októbra Pán života a smrti
uzavrel poslednú kapitolu života nášho dlhoročného zborového farára Mgr. Jána Pavloviča.
Pohrebná počestnosť sa konala 2. novembra
v Kostole Svätej Trojice, v kostole, v ktorom
bol 23 rokov (1980 – 2003) zborovým farárom.
12

Organový introit sprevádzal vstup farárov
z Tatranského seniorátu, ale aj zo vzdialenejších cirkevných zborov. Medzi nimi bol aj emeritný biskup VD ECAV Igor Mišina i zborový
farár z maďarského Sarvaša Pál Záhorecz.
Pohrebné zhromaždenie na úvod oslovil domáci brat farár Michal Findra. Spevom
antifóny a piesňou Veľmi milujem Ťa, Pane sa
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začala pohrebná rozlúčka.
Po úvodnej liturgii v podaní farárov P. Kušníra,
Ľ. Sobanskej a J. Bakalára
zhromaždenie spievalo pieseň Kiež viac Ťa milujem.
Kežmarský brat farár R.
Porubän si pre kázeň zvolil text Mt 14,22-33, ktorý
opisuje situáciu, keď Ježiš
chodil po mori. V úvode pripomenul, že sa
koná rozlúčka s človekom, ktorý neraz – počas
pôsobenia v zboroch či na úrovni Tatranského
seniorátu – povzbudzoval farárov i cirkevníkov
tak, ako Ježiš svojich učeníkov, keď k nim prišiel po mori: Vzmužte sa, ja som, nebojte sa! Ani
na dôchodku mu nebolo jedno akými ťažkosťami prechádza naša cirkev. Správa o odchode brata farára J. Pavloviča bola pre všetkých
prekvapujúca. Ešte v piatok večer – v kruhu
svojich drahých blízkych, ktorých mal pri sebe
– prislúžil i sám prijal dar sviatosti Večere Pánovej. V sobotu po raňajkách tíško zaspal večným spánkom.
Brat farár J. Pavlovič povzbudzoval cirkevníkov na všetkých svojich pôsobiskách k utužovaniu viery, lebo všetkým nám treba mať
svoju vieru ‚v dobrej kondícii‘, aby sme odolali
pokušeniam dnešnej doby. My sa nenachádzame na vode ako Peter, ale v živote prežívame
rôzne skúšky a ťažkosti. A práve preto treba,
aby naša viera bola silná.
V závere sa prihovoril smútiacej rodine
i všetkým ostatným, aby sme sa netrápili žiaľom, ale verili, že brat farár odišiel ku svojmu
i nášmu Pánovi.
Po tónoch smútočnej Bachovej hudby zborový farár M. Findra prečítal životopis zosnulého a odobierku. Potom zaznela Báseň o dare
od Milana Rúfusa, ktorú sám autor daroval
rodine Pavlovičovej.
Za rodinu zosnulého sa rozlúčil syn Peter

Pavlovič. Spomenul neľahké
životné a študijné podmienky v rokoch otcovej mladosti
i ťažkosti, kým bol ordinovaný za evanjelického farára.
Spomínal postupne aj miesta
otcovho pôsobenia. Všade ho
čakali skôr väčšie alebo veľké
problémy cirkevných zborov
v totalitnom režime. Nikdy sa
im nevyhýbal a postupne ich, s Božou pomocou,
úspešne riešil. Obdivuhodný bol jeho neochvejný optimizmus a chuť pracovať pre dobro cirkvi
duchovné i materiálne. Veľmi miloval svoju rodinu – štyri deti a potom i všetky vnúčatá a ďalších príbuzných. Na záver sa syn Peter za všetkých poďakoval slovami: Viac si nám nemohol
dať, drahý otec, lebo si nám dal všetko čo si mohol.
Potom zazneli rozlúčkové príhovory za cirkevné zbory, kde brat farár J. Pavlovič pôsobil:
od sestry farárky zo Spišskej Belej, brata farára z Mengusoviec, brata farára P. Záhorecza
z partnerského zboru v Sarvaši spolu s bratom T. Mótyánom (veľmi si cenia 25 rokov
trvania vzájomnej spolupráce, ktorá sa začala
za pôsobenia farára J. Pavloviča a pokračovala aj za jeho nástupcov v službe a ktorá trvá
doposiaľ). Potom sa lúčil dozorca z Ľubice,
dozorca Tatranského seniorátu a na záver farár
M. Findra za domáci cirkevný zbor (spomenul
tiež, že farár J. Pavlovič nadviazal ešte jednu
zahraničnú spoluprácu s evanjelikmi v nemeckom Lohmare).
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va. Verme, že Pán Ježiš je stále pripravený stáť
pri nás a povzbudiť nás podobne ako učeníkov
v búrke: Vzmužte sa, ja som, nebojte sa!

BÁSEŇ O DARE
Milan Rúfus

Po príhovoroch sa piesňou Blízko kríža zdržuj ma, Pane rozlúčil popradský spevokol a spevom piesne Verím to pevne, verím z celej duše
i celé zhromaždenie prítomných. V záverečnej
liturgii nasledovala modlitba, Krédo, požehnanie bezduchého tela a Áronovské požehnanie
všetkých prítomných. Počas piesne K Tebe, ó,
Bože môj bratia farári vyniesli z kostola rakvu
so zosnulým bratom farárom Jánom Pavlovičom a tým sa pohrebná pobožnosť skončila.
Aj pre nás platí výzva Pána Ježiša Krista,
ktorú povedal Petrovi, chodiacemu po vode,
keď sa začal topiť a prosil: Pane, zachráň ma!
Neraz sa aj my podobáme Petrovi a zaslúžime
si výčitku: Ó, maloverný, prečo si pochyboval?
Naša viera má neustále silnieť, a tak čítajme
Písmo sväté a žime tak ako nás učí a vychová-

Vďačnosti plný
svedčím pred Božou tvárou:
Bytie je dar.
Dar plný pestrých darov.
Plynúci čas,
ten neúprosný vladár,
ešte aj smrť
vie premeniť v ňom na dar.
Nesmierny Bože, viem,
neprahneš po velebe.
No za tie dary ďakujeme Tebe.
Najviac za dar, čo nikdy neublíži,
na ľudskej hlave neskriví ani vláska.
Tvoj Syn,
keď visel hore na kríži,
pokrstil ten dar.
A dal mu meno Láska.

SPOMIENKA NA BRATA FARÁRA JÁNA PAVLOVIČA
Marek Ivan, zborový farár v Bystrom
Sú ľudia, ktorých aj keď nestretávate, prajete si, aby kdesi v pozadí vášho
života stále žili. Takto vníma nedávno
zosnulého brata farára Jána Pavloviča
jeho žiak, dnes evanjelický farár v Bystrom, Marek Ivan.
Niektorí ľudia sú dôležitý soundtrack k nášmu
životu, upozorňujúci na hodnoty. V týchto dňoch
musím prijať, že odišiel. Nikdy na neho nezabudnem. Bol to ten jediný farár, ktorý mohol každý týždeň
ovplyvniť toho malého sídliskového chalana, ktorého
14

život boli filmy, zbrane a počítačové hry. Pamätám
si, ako musel, takmer 70-ročný, vyučovať všetky ročníky ZŠ (1.-9.) v jednej triede. A ja,
nesmelý a tichý chlapec, sedel som rovno
v prvej lavici. Nikdy mi nepovedal inak ako
„Marečku“. Učil ma náboženstvo od r. 1995,
stihol ma aj konfirmovať v r. 2002 a rok potom odišiel do dôchodku. Jediný raz na mňa nezreval, nevyhrážal sa, neničil mi život. Asi už na mne
zreteľne videl, že mi netreba pridávať. Dokázal, že
som na jeho hodinách na chvíľu nemyslel na Wolfenstein či večerného Schwarzeneggera na HBO, ale počúval som o Bohu, ktorý sa nedíva z nebies, ale rovno
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koná v živote ľudí. Bol to človek, ktorý spôsobil, že slová ako Boh, farár, cirkev, náboženstvo, či viera vo mne
nevzbudzovali odpor, ale záujem a stále rastúcu istotu,
že to všetko potrebujem. Potom, v r. 2002 sa naše cesty
rozdelili, lebo mňa zaujímali už len metal a počítače. Na svoju hanbu som ho roky nevidel, a po dlhých
blúdeniach vo svete pýchy a sebectva, som si z Božej
milosti mohol s ním sadnúť za jeden stôl na konferencii
v Starom Smokovci v r. 2013, už nielen ako jeho žiak,

Zuzana Hybenová

ale aj ako jeho kolega v službe. Som rád, že som ho
stihol pred rokom navštíviť na utešenom popradskom
sídlisku Juh a zaspomínať si s ním na tie silné okamihy, ktoré vytvorili korene môjho života. Bolo mi cťou
ho poznať a viem, že je živý v Božom dome a ostáva
mojím kolegom naveky. Jeho lekciu o Jóbovi, preberanú práve v ťažkých chvíľach môjho života, si budem
pamätať navždy a s obľubou ju dnes vyučujem mojich
žiakov. Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť rodine.

RIEŠENIE HLAVOLAMOV

Členovia rodiny Findrovcov nás v predchádzajúcom čísle Zborového listu chceli pobaviť,
ale najmä priviesť ku čítaniu Božieho slova a nájdeniu odpovedí v ňom. V mojom prípade sa tak
stalo a pre kontrolu pridávam výsledky môjho
riešenia.
1. Táborová skúška odvahy (str. 4): zašifrovaný biblický text bol Hľadajte Hospodina a budete
žiť (Am 5,6).
2. O hrnčiarovi, formovanie, úloha: vyplniť tabuľku o Mojžišovom živote a objavovať
jeho charakter (str. 8): Mojžiš 0-40 r. Udalosť:
vychovaný faraónovou dcérou, ale dojčený židovkou-svojou matkou. Charakter: zastane sa
Hebrejca a zabije Egypťana, ktorý mu ubližoval.
Mojžiš 41-80 r. Mojžišov útek k Midjáncom.
Udalosť: Mojžiš pomohol naberať vodu a napájať ovce dcéram midjánskeho kňaza. Charakter:
Na pozvanie prišiel do ich domu a zostal u nich
bývať; Cippóru, kňazovu dcéru si vzal za manželku. Mojžiš 81-120 r. Potrestanie Márie. Udalosť:

Mária a Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho
ženu Kúšijku-černošku. Charakter: Mária a Áron
závideli, že Boh hovorí k národu len skrze Mojžiša. Mária bola za to potrestaná malomocenstvom.
3. Onezimos (str. 8). A. Komu patril? – Filemonovi; B. Ako sa predtým správal k pánovi? –
Bol neužitočný, asi Filemona aj poškodil. C. Čo
sa s ním stalo? – Dostal sa ku Pavlovi, ktorý bol
vo väzení a pri ňom sa zmenil. D. Ako sa správal
v čase písania listu? – Posluhoval Pavlovi, ktorý
Onezima potom poslal späť Filemonovi; ale už
ako brata a nie ako otroka.
4. Letná osemsmerovka (str. 13). Vylúštený
text: Buďte mocní a udatní, nebojte sa ich a neľakajte, lebo Hospodin, tvoj Boh, kráča s tebou, nenechá
a neopustí ťa! (5M 31,6). V tomto prípade bolo
treba v Biblii pohľadať kde ‚tajničkový‘ text je,
pretože udané súradnice neboli správne. Citovaný text je v Biblii na súradniciach 5M, 31,6 a nie
ako bolo chybne uvedené 1M, 31,6.
Napriek malej chybe však ďakujeme za ‚dva
v jednom‘, teda za zábavu s poučením. Tešíme sa
už na ďalšie riešenia úloh a hlavolamov.

... LEBO ICH POZNALI, ŽE BOLI S JEŽIŠOM (SK 4,13)
Odrobinky, Viera Roháčková
Na istej spoločenskej udalosti požiadali
popredného herca, aby niečo zarecitoval. On súhlasil a spýtal sa čo by chceli počuť. Po chvíli váhania vstal starý farár a povedal: Mohli by ste nám
predniesť 23. žalm? Tvárou herca preletel zvláštny

výraz, keď povedal: Dobre, s tou podmienkou, že keď
skončím, prednesiete ho aj vy. Hercov prednes, hlas
a intonácia boli dokonalé. Svojich poslucháčov
držal v napnutom očarení. Keď skončil, zaburácal
potlesk.
Potom vstal starý farár a začal recitovať. Hlas
nebol vynikajúci, intonácia nebola bezchybná
15
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a keď skončil, nikto netlieskal – ale ani jedno oko
nezostalo suché!
Veľký herec vstal a povedal hlasne s chvejúcim
sa neovládateľným dojatím: Priatelia, ja som pôsobil na vaše oči a ústa, ale on pôsobil na vaše srdcia.

Rozdiel bol v tom, že ja poznám 23. žalm, ale on
pozná svojho Pastiera.
Otázka pre nás: Poznať na nás, že poznáme
svojho Dobrého Pastiera?

SPOMIENKA NA PRVÚ EVANJELICKÚ FARÁRKU

Zdroj: www.ecav.sk, 24.10.2019

Skromná, nesmierne pracovitá, vytrvalá a s veľkým zmyslom pre humor, takto
spomínali na Darinu Bancíkovú jej príbuzní, nasledovateľky, priatelia, spolupracovníci a cirkevníci. Na mieste, kde
sa narodila a kde odpočíva – v Kokave
nad Rimavicou. V obci, ktorej dominuje
evanjelický kostol postavený jej starým otcom
Samuelom Bancíkom. V ňom sme sa zišli, aby
sme si pripomenuli životný údel prvej ženy, ktorú
na Slovensku ordinovali za farárku evanjelickej
a. v. cirkvi. Spomínali sme spolu – bratia a sestry
z CZ ECAV Bratislava, Dolné Saliby, Leštiny,
Lučenec aj domáci viery.
Na spomienkovej slávnosti liturgovali brat
farár Vladimír Ticháň z Kokavy nad Rimavicou
a brat farár Radim Pačmár z Brezna. Kázňou
Slova Božieho z 1Kor 15,10 Ale z milosti Božej
som, čo som, a Jeho milosť nebola pri mne daromná
nás obohatila seniorka Bratislavského seniorátu Sidonia Horňanová. Služby Božie na organe
sprevádzal Janko Siroma.
Autentické momentky zo života prvej evanjelickej farárky predniesli herci Ľudmila a Alfréd
Swanovci, príbuzní, ktorí ju často navštevovali

na farách vo Veľkom Lome, v Drienove, na dôchodku v Lučenci a neskôr v Stredisku
Evanjelickej Diakonie – DSS v Horných
Salibách.
V mene Cirkevného zboru Dolné Saliby na sestru farárku spomínala
Vlasta Kasalová, ktorá nám priblížila reálie ročného pôsobenia Dariny Bancíkovej v tomto rozľahlom dvojjazyčnom zbore.
Spolu s domácim spevokolom krásnu pieseň
Hospodin je môj pastier zaspievala praprapravnučka Samuela Bancíka Ema. Teší nás, že spomienky
sa zúčastnili aj Róbert Bancík s manželkou, zástupcovia leštinskej vetvy tohto rodu.
Spomienka pokračovala na kokavskom cintoríne, na ktorom našla Darina Bancíková pokoj
vedľa svojich blízkych. I napriek svojmu ťažkému
životu bola zmierená s Bohom a vedela prekonať
všetky nástrahy, ktoré jej prišli do cesty. Vždy sa
riadila svojim životným krédom: Zásady Ježiša
Krista dľa svojich schopností uskutočňovať v živote
osobnom i spoločenskom.
Dielo a myšlienky prvej evanjelickej farárky si
treba neustále oživovať. Aj preto bude rok 2022,
rok jej stých nedožitých narodenín, v našom cirkevnom zbore Rokom Dariny Bancíkovej.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI DUŠOU A DUCHOM?

Igor Kišš (EPST č. 11/2007)

Odpovedať na túto otázku nie je ľahké, lebo
biblické knihy vznikali tisíce rokov. Preto aj ich
chápanie duše a ducha nie je vždy jednotné. Pokúsim sa ho vysvetliť aspoň v hlavných rysoch
a trochu zjednodušene, aby to bolo ľahšie na pochopenie.
16

V najstarších spisoch Starej zmluvy, písaných
v hebrejčine, duša (hebr. nefeš) predstavuje biologický život. Jej sídlo je vraj v krvi, preto Židia
mali zakázané jesť krv. V židovských predstavách
je duša viazaná na telo, t. zn., že pri smrti človeka umiera aj duša. Izraeliti si nevedeli predstaviť
dušu bez tela – akoby to bol nejaký balónik/obláčik, ktorý by letel do neba. Niečo iné je duch
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(hebr. rúách) – o ňom verili, že sa vracia k Bohu,
ktorý ho človeku dal (Kaz 12,7).
S týmito hebrejskými predstavami sa stretávame aj v Novej zmluve. Psychický život je v nej
chápaný ako život živočíšny, ale aj telesný. Tak
to vnímal aj apoštol Pavol (1K 2,14; 15,44-46),
ale aj apoštoli Jakub ( Jk 3,15) a Júda ( Jud 19).
V pôvodných gréckych textoch Novej zmluvy sa
uvádza grécky pojem psychikos.
Naproti tomu duch (gr. pneuma) označuje čosi
božské v človeku. Preto Pavol píše, že prirodzený
človek (v gréckej pôvodine = psychický človek) neprijíma veci Božieho Ducha (1K 2,13-14). Na niektorých miestach Novej zmluvy sa duša prekladá
slovom život, lebo tak je to myslené. Nechápe sa
ako nesmrteľná, ale možno ju zabiť a zničiť (Mt
10,39; Mt 16,25). Preto Pán Ježiš Kristus, keď zomieral na kríži, neporúčal Bohu svoju dušu (lebo
je smrteľná), ale svojho ducha (L 23,46; J 19,20).
Ak to porovnáme so slovami diakona Štefana
pri jeho kameňovaní – aj tie znejú rovnako, teda
Bohu porúča svojho ducha a nie dušu (Sk 7,59)!
A kde sa teda vzala teória o nesmrteľnosti
duše, ako ju učí rímsko-katolícka cirkev a zakladá na nej vieru v očistec, učenie o odpustkoch
a sviatok Všetkých svätých? Je to zrejme pozostatok gréckej filozofie v kresťanstve. Gréci totiž,
ešte od doby filozofa Platóna, mali v sebe hlboko
zakorenené učenie o nesmrteľnosti duše a zachovali si ho aj kresťania, pochádzajúci z pohanov...
a tak pretrvalo až dodnes v niektorých cirkvách.
Dokonca aj v evanjelickej cirkvi sa v minulých

storočiach učilo o nesmrteľnosti duše, a to napriek tomu, že Symbolické knihy toto učenie vôbec
nepoznajú!
Preto moderná evanjelická teológia už od neho
upustila. Najpoprednejší evanjelickí teológovia
(K. Barth, O. Cullmann, P. Althaus a ďalší), ale
aj moderná psychológia už nehovoria o nejakom
balóniku, ktorý by ako nesmrteľná duša opustil
pri smrti ľudské telo a vznášal sa do nebies.
Vážne biblické dôvody vedú evanjelických teológov k zanechaniu učenia o nesmrteľnosti duše.
Keď apoštol Pavol prišiel do Atén po prvýkrát
kázať o Kristovi, mohol pre Neho ľahko získať
všetkých Aténčanov, keby hovoril o nesmrteľnosti duše. Ale on to odmietol a zvestoval tam len
vzkriesenie tela z mŕtvych (Sk 17,16-34). Druhý
dôvod je ten fakt, že o nesmrteľnosti duše sa
nehovorí ani vo Viere všeobecnej kresťanskej, ani
v Nicejskom vyznaní. Každú nedeľu vyznávame
vzkriesenie tela: verím tela z mŕtvych vzkriesenie.
Základné kresťanské vierovyznania nespomínajú
vieru v nesmrteľnosť duše. Človek zomrie a prechádza cez tela z mŕtvych vzkriesenie už do večnosti a pred Boží súd. Ak na ňom obstojí, ide
do večného života. Preto hovorí aj apoštol Pavol
v Liste filipským: Túžim už umrieť a byť s Kristom
(F 1,23-24).
Preto sa v evanjelickej cirkvi držme apoštola
Pavla, Viery všeobecnej kresťanskej a Nicejského
vyznania a nad hrobmi našich drahých spievajme:
vzkriesenie čakáme, vzkriesenie čakáme.

NOSIŤ KRÍŽ V SRDCI

Viera v Krista – zdroj milosti, Martin Luther

Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach. (1Pt 4,13) Choroba, chudoba, smutné
udalosti a podobne – to nie je kríž. Kríž je, keď
niekto trpí prenasledovanie pre svoju vieru. Ako
sa nájde tento kríž? Nie v uzavretých klenbách
kláštorov, ale v evanjeliu a v poznaní seba samého. Toto je kríž, ktorý máme nachádzať: poznávať seba samého a poznávať kríž. Kde môžeme
spoznať a nájsť kríž? V srdci! Ak nedosiahneš
túto skúsenosť v srdci, vonkajšie telesné utrpenie
nič neosoží. Toto je kríž: Kto chce prísť za mnou,
nech berie svoj kríž a nasleduje ma. Musíš sa dostať

k tomu, aby si mohol povedať: Ó, Pane Bože, kiež
by som bol toho hoden. Pritom musíš mať takú radosť, akú mali tí milí svätí ľudia.
Ctiť kríž, to musí byť niečo, čo sa deje v mojom srdci tak, aby som Bohu ďakoval, že mám
trpieť. To sa musí diať s radostnou ochotou niesť
kríž a smrť.
Či to nie je div, že môžeme s takou ochotou
prijať smrť, zatiaľ čo sa jej každý iný bojí? To znamená pokladať kríž za svätý!
Kriste, obranca zboru krížového, zachráň, zastaň
sa mocne ľudu svojho, zruš nepriateľské rady a úmysly – v nič aby vyšli.
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POD POVRCHOM

Zdroj: internet
V drážďanskej klenotnici bol uložený zvláštny
dar, ktorý dostala jedna princezná k narodeninám
od svojho snúbenca. Bol to malý guľatý balíček.
Rozbalila ho a našla v ňom... delovú guľu.
Bola sklamaná, rozčúlila sa a hodila tú čiernu
guľu do kúta. Čo sa však nestalo: vrchná škrupina praskla a ukázalo sa, že vo vnútri je menšia
strieborná guľa. Hneď ju vybrala a ako ju v rukách
otáčala a stláčala, vynorila sa zo striebornej gule
zlatá škatuľka. Teraz už nebol problém otvoriť ju.
Vo vnútri na červenom zamate ležal drahý prsteň,
osadený žiariacimi diamantmi. Pri ňom bol lístok
s textom: Z lásky k Tebe!
Podobne rozmýšľa veľa ľudí: Biblia sa nám
nepáči; je v nej veľa zvláštnych a nezrozumiteľných
vecí. Ale ten, kto nezostane len na povrchu a prenikne hlbšie, môže objavovať vždy nové krásy
a nakoniec jasne pozná, že mu z celého Božieho
posolstva oproti žiari: Z lásky k tebe!

ES 658
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Ján Lacko (Nápev: Verím to pevne)
1. Ach, milý Pane, v tomto smutnom čase,
keď srdce kvíli, slzia oči naše,
skloň sa k nám v láske, viď naše úzkosti,
poteš v žalosti.
2. Pred mocou smrti slabí sa cítime,
buď pri nás, Kriste, úprimne prosíme,
potešuj smutných, slabých podopieraj,
slzy zotieraj.
3. Ježiši, Teba keď pri sebe máme,
smrti a hriechu sa už neľakáme:
v údolí temnom predsa nie sme sami,
keď Ty si s nami.
4. Aj Ty si umrel, za Tebou plakali,
aj Tvoje mŕtve telo pochovali,
však Otec Tvoj Ťa vzkriesil v určený čas:
On vzkriesi aj nás!
5. Preto nám v smrti svieti svetlo viery:
večne neumrie ten, kto v Teba verí!
V istote tejto útechu vidíme,
keď sa lúčime.
6. Nuž, s nádejou sa rozlúčme v pokoji.
Nám láska Božia rany srdca zhojí,
zosnulých v Pána vzbudí v posledný čas
archanjelov hlas.

Obrat od hriechu smerom ku KRISTOVI

Zdroj: „The Good Seed“ App
Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať
úspech, kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. (Prisl 28:13)
Dnešný verš vlastne platí pre všetkých ľudí:
pre veriacich, ktorí z nedostatku bdelosti upadnú
do hriechu, aj pre hriešnikov, ktorí ešte nemajú
pokoj s Bohom, ale chceli by svoj život dať do poriadku pred Bohom a pred ľuďmi. Aká dôležitá je
pritom druhá časť verša!
Je pravda, že Boh môže odpustiť len vtedy, keď
Mu úprimne vyznáme svoje hriechy, svoje chybné
kroky, svoje zlé správanie. Pokiaľ chceme nejakú
vec zakrývať alebo znižovať jej význam, nebudeme
šťastní a nebudeme mať vnútorný pokoj.
Často nie je také ťažké ústami vyznať tú zlú vec.
Ale musíme si aj uvedomiť, prečo prišlo k hriechu
a odsúdiť jeho koreň. Znamená to napr. vyvarovať sa nebezpečných miest, vzdať sa zlých zvykov.
Musíme svoje prestúpenia nielen vyznávať, ale ich
aj „opustiť“, to znamená utekať pred hriechom
a vyvarovať sa všetkého, čo by v živote mohlo viesť
k hriechu. Len takáto radikálna kúra pri nás samých prispeje k tomu, že „dôjdeme milosrdenstva“
– že nám láskavý Boh odpustí hriechy.
O mladšom synovi v podobenstve z Lukáša 15
čítame: „Vtedy vstúpil do seba...“ Spoznal hlboký
stav svojej biedy, do ktorej sa dostal. Potom vyvodil dôsledky: „I vstal a šiel k otcovi“ a vyznal mu:
„Otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe.“ Aj my
musíme urobiť takýto obrat: preč od hriechu, a to
smerom k Pánovi Ježišovi.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
November
Rusnačko Ondrej
Uličná Viera
Lumtzerová Margita
Ilavská Eva
Melekyová Jana

December
Michalková Anna
Sendecký Milan
Šuliga Jozef
Marcinková Božena
Glatzová Mária
Kostrzevová Anna

November - December 2019

VYPÍSANÉ Z MATRÍK V MESIACOCH
SEPTEMBER - OKTÓBER
Sviatosť Krstu svätého prijala: Dorota Benková
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: Andrej Korenko (83), Elena Ševčíková (87), Ján
Dinďoš (69), Juraj Očkaik (87), Mária Fabínyová
(91), Ján Pavlovič, zborový farár 1980-2003, (88)
ĎALŠIE POZVANIA A INFORMÁCIE
Adventné večierne. Veľmi pekne pozývame
na adventné večierne, ktoré budú bývať v zmenenom dni, teda v stredu vždy o 17.30 h v našom
Kostole Svätej Trojice v Poprade na námestí.
Putovné štvrtkové adventné večery. V tichom
adventnom čase chceme navštíviť postupne všetky časti nášho zboru s pásmom piesní, modlitieb,
čítania Božieho slova a zamyslení. Nech nám postupne do sŕdc viac a viac žiari nielen silnejúce
svetlo adventných sviec, ale najmä samotný náš
Spasiteľ – Pán Ježiš Kristus, ktorý je to pravé
svetlo sveta. Pokojné ticho adventu by sme chceli zohriať jednoducho šálkou vianočného čaju.
Začneme v prvý adventný štvrtok 5. decembra o 17.30 h v zborovej miestnosti v Poprade.
Druhý štvrtok 12. decembra o 17.30 h budeme
v Strážach v zborovej miestnosti a zakončíme
vo štvrtok 19. decembra o 17.30 h v Spišskej
Sobote v kostole. Srdečné pozvanie na stretnutia
platí pre všetkých!
Detský advent. Všetky deti s ich rodičmi,
priateľmi a starými rodičmi pozývame na otvorenie adventu 1. decembra o 15.00 h v zborovej
miestnosti na Ulici 1. mája. Čaká nás poobedie
plné prekvapení. Preto si prineste ďalekohľady
a drobné občerstvenie.
Zborový Silvester. Po skončení služieb Božích
na Závierku občianskeho roka sa zborová miestnosť
zmení na miesto milého stretnutia počas posledných hodín odchádzajúceho roka. Všetky generácie ‚si prídu na svoje‘, a nik nemusí byť doma
sám. Budeme mať aj spoločnú kapustnicu a okoštujeme prinesené dobroty z našich vianočných
špájz. Ešte pred polnocou sa rozídeme a každý,
kto to bude potrebovať, bude bezpečný odvezený domov. Prihlasujte sa vo farskom úrade alebo
v kostole.
Nácvik programu detí na Vianoce. Pozývame
deti do detskej besiedky počas služieb Božích;

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 piatok 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
chceme si dobre nacvičiť vianočné vystúpenie
detí.
Slávnosť posvätenia Nového evanjelického kostola v Kežmarku. Cirkevný zbor ECAV
Kežmarok pozýva 1. decembra o 10.00 h na slávnostné služby Božie pri 125. výročí posvätenia
Nového kostola a 310. výročí popravy kežmarských mučeníkov.
Sú posledné dva mesiace 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).
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
3. Ne.
7. Št.
10. Ne.
14. Št.
17. Ne.
21. Št.
24. Ne.
27. St.
28. Št.
1. Ne.
4. St.
5. Št.
8. Ne.
11. St.
12. Št.
15. Ne.
18. St.
19. Št.
22. Ne.
24. Ut.
25. St.
26. Št.
29. Ne.
31. Ut.
1. St.
5. Ne.
6.
Po.
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9.00
10.30
17.30
9.00
10.00
16.30
17.30
9.00
10.30
16.30
17.30
9.00
10.30
16.30
15.00
17.30

-

09.00
10.30
16.30
17.30
17.30
09.00
10.00
16.30
17.30
17.30
09.00
10.30
16.30
17.30
17.30
09.00
10.00
15.30
17.00
09.00
10.30
09.00
10.00
09.00
15.30
17.00

-

09.00
10.30
09.00
10.30
09.00

-

NOVEMBER
Poprad, 20. nedeľa po Svätej Trojici
Stráže, 20. nedeľa po Svätej Trojici
Biblická hodina
Poprad, 21. nedeľa po Svätej Trojici / 3. nedeľa pred koncom cirkevného roka
Sviatosť Večere Pánovej
Večerné služby Božie ZŠ Letná
Biblická hodina
Poprad, Predposledná nedeľa po Svätej Trojici
Stráže, Predposledná nedeľa po Svätej Trojici / Pamiatka posvätenia chrámu
Večerné služby Božie ZŠ Letná
Biblická hodina
Poprad, Nedeľa večnosti / Posledná nedeľa cirkevného roka
Spišská Sobota, Nedeľa večnosti / Posledná nedeľa cirkevného roka
Večerné služby Božie ZŠ Letná
Biblická hodina, ZS Komenského ul.
Biblická hodina
DECEMBER
Poprad, 1. adventná nedeľa
Stráže, 1. adventná nedeľa, Sviatosť Večere Pánovej
Večerné služby Božie ZŠ Letná
Poprad, adventné večerné služby Božie
Poprad, Putovný adventný večer, zborová miestnosť
Poprad, 2. adventná nedeľa
Sviatosť Večere Pánovej
Večerné služby Božie ZŠ Letná
Poprad, večerné služby Božie
Stráže, Putovný adventný večer, zborová miestnosť
Poprad, 3. adventná nedeľa
Spišská Sobota, Sviatosť Večere Pánovej
Večerné služby Božie ZŠ Letná
Poprad, večerné služby Božie
Spišská Sobota, Putovný adventný večer
Poprad, 4. adventná nedeľa
Sviatosť Večere Pánovej
Spišská Sobota, Štedrovečerné služby Božie
Poprad, Štedrovečerné služby Božie
Poprad, 1. slávnosť vianočná / Narodenie Krista Pána
Stráže, 1. slávnosť vianočná / Narodenie Krista Pána
Poprad, 2. slávnosť vianočná
Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, Nedeľa po Vianociach
Spišská Sobota, Závierka občianskeho roka
Poprad, Závierka občianskeho roka
JANUÁR
Poprad, Nový rok / Obrezanie Krista Pána
Stráže, / Obrezanie Krista Pána
Poprad, Nedeľa po Novom roku
Stráže, Nedeľa po Novom roku
Poprad, Zjavenie Krista Pána mudrcom

