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R A D O S Ť N A D  V Š E T K Y R A D O S4 I

Hovorím Hospodinovi: 
Ty si môj Pán! Niet pre mňa šťastia mimo Teba.
 (Ž 16,2)

Prázdniny sú už za nami a s nimi dovolenky, letné tábory a náv-
števy rodinných príslušníkov či priateľov. Na letných pobytoch 
a návštevách sme zažili veľa radosti aj pekných chvíľ. Všimol som 
si, ako žiarila radosťou tvár mnohých starých rodičov, keď ich pri-
šli pozrieť deti s vnúčatami. Sú to krásne chvíle, na ktoré sa dlho 
spomína. Veď v živote nemáme nič krajšie a cennejšie, ako sú naše 
vzťahy v rodine a medzi priateľmi. Škoda každého dňa, ktorý nie je 
prežiarený radosťou.

O tom vedel aj žalmista, keď sa modlil k Hospodinovi slovami: Ty 
si môj Pán! Niet pre mňa šťastia mimo Teba. Žalmistov život plynul 
deň po dni v úplnej dôvere k Bohu, ktorý bol Pánom jeho života. To 
znamená, že si Boha postavil na prvé miesto vo svojom živote. Všet-
ko čo robil, robil s vedomím, aby sa to páčilo Bohu a bolo v súlade 
s Jeho vôľou. Tento postoj k životu, toto vedomie, že jeho život je 
v Božích rukách, nech sa deje čokoľvek, ho napĺňala radosťou.

Táto radosť nie je závislá od žiadnych okolností. Sprevádza člo-
veka aj počas ťažkých chvíľ života. Radosť z toho, že nikdy nie som 
sám, že môj Pán je stále so mnou, miluje ma a stará sa o mňa. Preto 
sa pripájam ku žalmistovi a spolu s ním hovorím Hospodinovi: Ty si 
môj Pán! Niet pre mňa šťastia mimo TebaȢ

 Dr. Libor Bednár, zborový farár
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UDALOSTI V CIRKEVNOM ZBORE
Libor Bednár, Zuzana Hybenová

Štvrtá nedeľa po Svätej Trojici 9. 
júla bola požehnaná pre všetkých 
dvetisíc účastníkov z Východného 
dištriktu, ktorí prišli do prešovskej 
mestskej športovej haly na jubilej-
ný 20. Dištriktuálny deň VD ECAV. 
Názov tohto podujatia bol REŠTART 
podľa biblických slov z Izaiáša 49,8. 
Zúčastnili sa ho aj predstavitelia Bis-
kupského úradu VD ECAV, ŠZS ECAV, 
Tomáš Tyrlík, biskup Sliezskej cirkvi 
evanjelickej a. v. i predstavitelia mesta 
Prešov, ktoré usporiadateľom poskyt-
lo priestory mestskej haly. Spev piesní 
z Evanjelického spevníka: Spievať pie-
seň novú na slávu Kristovu a Ó, príď 
už, príď, čas nášho Pána zmenil halu 
na Boží chrám, kde prítomní zažívali 
posvätnú atmosféru a zo srdca spievali 
na Božiu oslavu. Kázeň brata dištriktu-
álneho biskupa Slavomíra Sabola (na 
text slova Božieho zo 49 kap. proroka 
Izaiáša) prenikala všetkým do duše. 
Tento zážitok umocnilo aj vystúpe-
nie hudobnej skupiny KVD-Kapela 
východného dištriktu s hymnou tohto 
dňa Obnovme svoj dom, v ktorej spie-
vali: Bože nebies, pred Tebou klopíme 
svoj zrak – z Tvojich ciest sme zblúdili, 
Ty sám nás k sebe vráť. Obnov Ducha 
pevného a srdce čisté stvor. My chrá-
mom Tvojho Ducha sme, Ty si nás ob-
nov. S Tebou slabí sú mocní – Ty naša 
sila si!... Takmer všetci prítomní pri-
jali aj sviatosť Večere Pánovej, prislu-
hovanej v hale na štyroch miestach. 
Nasledovala ďakovná modlitba k Ve-
čeri Pánovej a príhovorné modlitby. 
Po pozdravoch hostí sme dopoludnie 

ukončili mohutným spevom evanje-
lickej hymny Hrad prepevný.

V odpoludňajšom programe bola 
uvedená duchovná opera Hrad pre-
pevný. Skomponoval ju slovenský 
hudobný skladateľ Víťazoslav Kubič-
ka na počesť 500. výročia reformácie. 
Opera je venovaná osobnosti refor-
mátora Martina Luthera s dôrazom 
na Kristovo posolstvo ľudstvu. Účin-
kovali sólisti SND z Bratislavy, Diev-
čenský zbor RTVS, spevácky zbor Ani-
ma Cantanda a Miešaný zbor CZ ECAV 
Kežmarok. Pred divákmi sa odvíjal 
životný príbeh Luthera – jeho refor-
mačné, Bibliou podložené, chápanie 
Boha a viery v zápase s vtedajšou cir-
kevnou mocou. Bol priblížený aj ro-
dinný život Lutherovcov v manželskej 
láske Martina a Kataríny. Postava Sve-
domie/Diabol bola výrazom pochy-
bovania samotného Luthera o správ-
nosti reformačných snáh a zároveň 
výrazom odporu cirkevnej vrchnosti 
voči Lutherovi. V závere je táto posta-
va premenená v človeka, ktorý prijal 
Pána Ježiša Krista. Operu hudobne 
naštudoval a dirigoval (aj so zlome-
nou pravou rukou v ortéze) Adrián 
Kokoš. Touto operou bol dôstojne 
ukončený jubilejný Dištriktuálny deň 
VD ECAV. Prítomní s nadšením pri-
jali operu a potlesk zaznieval takmer 
po každom väčšom hudobnom úseku. 
Úžasný zážitok vo finále nastal, keď 
z úst účinkujúcich na pódiu i všetkých 
účastníkov v hale, oduševnene zne-
la Lutherova hymna Hrad prepevný 
ako súčasť opery. Vďaka za všetko, čo 
prítomní mohli zažiť, patrí predo-
všetkým Pánu Bohu, ktorý tento deň 
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naozaj požehnal a organizátorovi – 
Biskupskému úradu VD ECAV. Celá 
slávnosť povzbudila veriace srdcia 
a bola oslavou Božieho mena i Božej 
lásky. Vďaka patrí aj milým sestrám 
z CZ Prešov a okolitých CZ za chutné 
pohostenie.

V dňoch 20. až 23. júla sa viac ako 
400 účastníkov stretlo na Misijných 
dňoch v Starej Ľubovni. Téma Ob-
novme svoj dom vychádzala z knihy 
proroka Ezdráša, ktorá opisuje snahu 
Božieho ľudu o obnovu chrámu a bo-
hoslužobného života po návrate z ba-
bylonského exilu. Počas štyroch dní 
rečníci venovali pozornosť rôznym 
zaujímavým témam. Medzi nimi vy-
stúpil aj zahraničný hosť z Česka Petr 
Jašek, humanitárny pracovník kres-
ťanskej organizácie Hlas mučeníkov. 
Priblížil okolnosti svojho 14,5-mesač-
ného väznenia v Sudáne. Pozvanie 

do panelovej diskusie o reformácii 
prijal aj Róbert Bezák, emeritný rím-
sko-katolícky arcibiskup Trnavskej 
arcidiecézy. Podľa vyjadrenia účastní-
kov, to boli požehnané dni venované 
duchovnému povzbudeniu detí, ich 
rodičov, strednej i staršej generácie. 
Vďaka za takéto akcie patrí na prvom 
mieste Pánu Bohu, ktorý ich požehná-
va, a aj organizátorom z Biskupského 
úradu VD ECAV.

V dňoch 18. až 22. augusta sme 
prijali návštevu z Lohmaru – bratov 
a sestry z partnerského cirkevného 
zboru, s ktorými sme strávili krásne 
spoločné chvíle. V piatok večer sme 
ich privítali v zborovej miestnosti. 
V sobotu sme spolu s nimi absolvovali 
túru Prielomom Hornádu v Sloven-
skom raji. Bol to náročný trek, ale – 
vďaka Bohu a výbornému horskému 
vodcovi – všetko dobre dopadlo.

V nedeľu na službách Božích kázal 
brat farár Jochen Schulze a hostia nám 
zaspievali dve piesne. K tej druhej – 
Lutherovej hymne Hrad prepevný je 
Pán Boh náš – sme sa po prvom ver-
ši pripojili aj my, domáci, a zaznel 

tak nemecko-slovenský duet. Hostia 
priniesli dary, ktoré nám odovzdali 
na službách Božích: revidovaný pre-
klad Lutherovej nemeckej Biblie v sú-
časnej nemčine a dva svietniky, s gra-
vírovaným nápisom Poprad – Lohmar, 
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25 rokov (totiž, uplynulo už 25 rokov 
trvania partnerstva medzi našimi 
zbormi). 

Dary nám symbolicky pripomínajú, 
že slovo Božie sa má zvestovať v reči 
zrozumiteľnej poslucháčom a horia-
ce sviece vo svietnikoch poukazujú 
na náš život – aby naše slová i skutky 
boli svetlom medzi ľuďmi, lebo tak, 
ako sa sviece horením zmenšujú až 

po sebaobetovanie, tak sa aj my máme 
obetovať v službe Bohu a blížnym. 
Po službách Božích sme hostí zobrali 
na obed do svojich domácností a hos-
titeľské rodiny im na odpoludnie pri-
pravili individuálny program.

V pondelok sme absolvovali spoloč-
ný výlet. Prezreli sme si kostol sv. La-
dislava vo Spišskom Štvrtku, Spišský 
hrad, katedrálu sv. Martina v Spišskej 

kapitule a drevený evanjelický kostol 
v Kežmarku. Šťastní a príjemne una-
vení sme strávili večer pri spoločnej 
večeri, na ktorú nás pozvali naši hos-
tia. Rozlúčili sme sa s nimi v utorok 
ráno, keď sme ich vyprevadili na ces-
tu na krakovské letisko. Veľká vďaka 
patrí všetkým našim bratom a ses-

trám, ktorí sa hostí ujali, ktorí im ve-
novali svoj čas, ktorí otvorili pre nich 
svoje domácnosti, ktorí preložili 
a urobili jazykovú korektúru kázne – 
teda všetkým, ktorí im odovzdali kus 
svojej lásky. Vďaka Bohu za spoločne 
strávený požehnaný čas.

Akcie letných mesiacov ukončil Deň 



5

september - október

Tatranského seniorátu 27. augusta 
v jubilujúcom drevenom artikulárnom 
kostole v Kežmarku. Kežmarčania, 
ale aj ďalší bratia a sestry cirkevných 
zborov Tatranského seniorátu ECAV, 
ďakovali Pánu Bohu, že viedol našich 
predkov ku snahe a ochote bohatších 
rodín a jednotlivcov v meste a jeho oko-
lí, financovať výstavbu tohto vzácneho 
stánku Božieho – dreveného artiku-
lárneho kostola Svätej Trojice. Mohlo 
tak byť zvestované Božie slovo veľké-
mu množstvu veriacich v Kežmarku 
i v jeho širokom okolí. Tento vzácny 
kostol bol v r. 1985 vyhlásený za ná-
rodnú kultúrnu pamiatku, a potom v r. 
2008 zapísaný do Zoznamu svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. Celý 
program Dňa Tatranského seniorátu 
bol orientovaný na 300-ročné jubileum 
kostola a 500. výročie reformácie Mar-
tina Luthera a tieto dve okrúhle jubileá 
sú vyznačené i na pamätnej tabuli, kto-

rá bola odhalená pri hlavnom vchode 
na priečelí kostola.

Letné prázdniny boli pre zborový 
spevokol naplnené aktívnymi ná-
cvikmi spevu. Aj náš spevokol bol sú-
časťou formácie Spojené spevokoly 
Tatranského seniorátu. Pod vede-
ním kežmarského brata farára Ro-
mana Porubäna sme študovali piesne 
na slávnostné služby Božie 27. augusta 
pri príležitosti 300. výročia Pamiatky 
posvätenia dreveného artikulárneho 
kostola v Kežmarku. Boli to dve piesne: 
Hľa, deň, ktorý učinil Hospodin a Môj 
milý Bože, stále pri mne stoj. Spevom 
sme ďakovali Pánu Bohu za tento krás-
ny stánok Boží a aj za predkov, ktorí 
sa oň zaslúžili. Na pozvanie CZ ECAV 
Švábovce, v nedeľu 3. septembra, účin-
kovali spojené spevokoly aj na tamoj-
šom zborovom dni a ku dvom spome-
nutým piesňam pridali tretiu Spievaj, 
duša moja, amen.

MLÁDEŽNÍCKY LETNÝ TÁBOR
Ján Findra

V týždni od 24. do 30 augusta sme 
sa zúčastnili na mládežníckom let-
nom tábore v Čiernom Balogu, ktorý 

zorganizovali mládežníci zo Štrby.
Čakal nás tam bohatý program. 

Téma tábora bola SURVIVAL/PREŽI-
TIE. Na túto tému mali straší mládež-
níci ráno a večer pripravené duchovné 
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slovo. Dopoludnia sme chodili na rôz-
ne výlety alebo hrali spoločenské 
hry. Boli sme napríklad na kúpalisku 
v Podbrezovej a Brezne, pozreli sme 
si Čiernohronskú železnicu. Ubyto-
vanie sme mali uprostred lesa v cha-
te so zvláštnym menom Sviniarka. 
Na tejto chate nebol ani len signál(!) 
a najbližšie miesto, kde bol dostupný, 
bola dedina vzdialená asi päť kilomet-
rov – takže, to bolo naozaj o prežití 
bez signálu!

Mňa osobne najviac povzbudila 
téma, na ktorú kázal brat farár Da-
niel Duraj z Hornej Mičinej; rozprával 
na tému Ježiš – o Jeho smrti a utrpení, 
ktoré za nás podstúpil. Nakoniec nám 

SPRÁVA O DENNOM DETSKOM TÁBORE 2017
Alena Findrová

Autoškola to bol názov denného 
detského tábora, ktorý sa konal 10. až 
16. júla v našom zbore. Deti, na zákla-
de dopravnej výchovy, poznávali Bo-
žie riadenie v živote človeka.

 

Všetci ľudia sú na ceste. Každý riadi 
svoj život istým spôsobom. Aby ne-
dochádzalo k dopravným nehodám, 
na cestách platia predpisy a sú na nich 
rozmiestnené dopravné značky. 
Aj Pán Boh nám dal isté príkazy, vý-
strahy a zákazy, ktoré sú nevyhnutné 
preto, aby cesta naším životom bola 

prislúžil Večeru Pánovu. V tomto tá-
bore vládla dobrá nálada, cítili sme sa 
vynikajúco a odniesli sme si veľa zá-
žitkov. Takže, už teraz sa teším na bu-
dúcoročný tábor!
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bezpečná. Značka telefón informuje 
kde je umiestnený telefón núdzového 
volania. Telefón do neba nikdy nie je 
obsadený. Volať k Pánu Bohu môžeme 
kedykoľvek. Dôležité však je, či je naše 
volanie, naša modlitba, úprimné. Len 
na úprimné volanie Pán Boh odpove-
dá. Značka čerpacia stanica informuje 
o blízkosti stanice s pohonnými lát-
kami. Benzínové čerpadlo pre kres-
ťanov je Božie slovo-Biblia. Denne si 
musíme dopĺňať nádrže nášho života. 
Značka slepá ulica – tadiaľ cesta ne-
vedie. Naše cesty sú často prejavom 
neposlušnosti a tvrdohlavosti. Veľa 
ráz sa pre ne dostaneme do nebezpe-
čenstva a môže to mať pre nás zlé ná-
sledky. Zachránime sa len tak, že sme 

ochotní vrátiť sa späť. Na otázku akou 
cestou ideme, odpovedá vodorovná 
značka smerové šípky. Hľadajme v ži-
vote vždy cestu za Pánom Ježišom, ako 
nás učí aj príbeh Lýdie, ktorá šla ces-
tou za Pánom Bohom. Daj prednosť 
v jazde hovorí o tom, že v našom ži-
vote má mať prednosť Pán Ježiš pred 
všetkými vzácnymi vecami. Keď Jeho 
budeme mať vždy na prvom mieste, 
bezpečne sa dostaneme do cieľa. A to, 
kto je pre nás cesta i pravda i život sme 
si vychodili – prostredníctvom akti-
vity s chodením po plagáte – v piatok 
v závere tábora.

Počas celého týždňa nás sprevádza-
la táborová hymna Veď ma sám, Pane, 
do svojho kráľovstva.

    LETNÉ DOVOLENKY A ODPOČINOK
Zuzana Hybenová

Článok v jednom časopise sa venoval 
téme „využitie voľného času“. Pri tom 
bola umiestnená fotografia starého 
muža sediaceho v parku na lavičke. 
Vôbec nič nerobil, jednoducho sedel 
ako obraz pokoja a dobrej pohody. Au-
tori článku komentovali tento obraz:

 „ani on sa ešte nenaučil svoj voľný čas 
správne využívať“. Mnohí sa domnie-
vajú, že každú minútu, ktorú majú 
k dispozícii, musia byť akční. Každý 
víkend musí byť vyťažený, na dovo-
lenke to tiež ide od jedného zážitku 
k druhému a na koniec dňa sú k dis-
pozícii filmy.
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Naozaj má byť dobré využitie voľné-
ho času takéto? Veď takto zostane vy-
nechaný čas na zamyslenie sa nad se-
bou samým, čas na pohľad späť, ktorý 
každý človek potrebuje. Boh nám chce 
darovať také hodiny oddychu, aby sme 
našli vnútorný pokoj a mohli veselšie 
hľadieť v ústrety budúcnosti. Pri-
tom musíme tiež premýšľať o svojom 
vzťahu k Nemu, a práve v tom sa nám 
diabol, Boží odporca, snaží zabrániť. 
Často počujeme vetu, že nie je čas ani 
vo voľnom čase(!).

Teraz je už spravidla po dovolenke 
či prázdninách, ale, aj napriek tomu, 
urobme si čas na zamyslenie o svojej 
večnej budúcnosti. Nájdime si pokoj-
né chvíle na čítanie Biblie, cez ktorú 
k nám hovorí sám náš Boh! Zamys-
lime sa nad tým, ako by sme v bu-
dúcnosti mohli hodnotnejšie využiť 
každú voľnú chvíľu a prehodnoťme, 
čo z Božieho pohľadu treba v našom 
živote zmeniť. Nechajme sa poučiť 
a zmeňme i pohľad na voľný čas a jeho 
účelné využitie.

RODINA NA DOVOLENKE
Michal Findra

Vďaka Pánu Bohu sa nám podarilo 
byť aspoň týždeň na dovolenke na juhu 
Slovenska. V úvodníku Zborového lis-
tu na prázdniny sme boli vyzvaní, aby 
sme boli aj cez leto v spoločenstve 
cirkvi a aby bolo Božie Slovo pre nás 
potravou na každý deň a my sme tak 
konali.

Pri ceste na dovolenku sme sa za-
stavili na službách Božích v kostole 
v Hybiach. Po požiari tam majú ešte 
zničený organ, ale už sa začali stretá-
vať v kostole, keďže obnovili zadyme-
nú omietku. Osviežujúce bolo vnímať 
hudobný sprievod – nielen pri speve 
piesní, ale i pri liturgii – s klavírom 
a husľami v podaní hudobnej skupiny. 
Povzbudilo ma aj počutie iného kaza-
teľa slova Božieho.

Na mieste dovolenky sme všetci mali 

radosť nielen z voľného času, ale tešili 
sme sa aj z večerov, keď sme jednodu-
cho čítali Bibliu a odpovedali na otáz-
ky detí o význame prečítaných statí. 
Takto sme sa veľa dozvedeli aj povzbu-
dili. Napríklad, keď sme čítali 12. kapi-
tolu Prvého listu Korintským, sme jas-
ne pochopili, že každý kresťan má dary 
Ducha Svätého na všeobecný úžitok 
cirkvi. Rozprávali sme sa nielen o tam 
vymenovaných daroch, ale aj o tých, 
čo tam nie sú. Alebo, keď sme čítali 11. 
kapitolu toho istého listu, skončilo to 
rozhovorom o poriadku v kostole – ako 
to bolo kedysi a ako je to dnes i čo je 
dané a čo možno zmeniť.

Ďakujeme Pánovi Ježišovi za čas 
oddychu a tešíme sa aj z duchov-
ného požehnania. Nech tak v spo-
ločenstve cirkvi a nasýtení Božím 
slovom zotrvávame so všetkými ver-
nými kresťanmi.
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ŠTATISTIKA A POĎAKOVANIE
Zuzana Valeková, 
MoS ECAV

Aké sú milé Tvoje príbytky, ó, Hos-
podine mocností! (Ž 84,2) Pravdivosť 
žalmového výroku som si uvedomila 
na sklonku tohto leta aj zo štatistiky 
návštevnosti nášho kostola Svätej Tro-
jice počas letných prázdnin, keď sme 
ho opäť otvárali pre verejnosť tri razy 
do týždňa.

Kostoly sú pre turistov vďačné 
a milé objekty ich záujmu a priťa-
hujú turistov ako magnet. Ten náš je 
v centre Námestia sv. Egídia, kde sa 
okolo fontán zhromažďuje a dopria-
va si oddych s osviežením veľa turis-
tov. A mnohí z nich zasa radi vojdú 
do nášho kostola, aby si ho pozreli, 
potešili sa jeho interiérom a pocíti-

li dotyk duchovna a Božieho pokoja 
v ruchu dňa.

Urobilo tak spolu 1704 osôb, kto-
rých sme rozlíšili podľa národnosti 
takto: 817 Slováci, 257 Česi, 302 Polia-
ci, 193 Nemci, 35 Maďari, 34 Angliča-
nia, 20 Litovčania, 9 Rusi, 4 Izraelci, 3 
Bielorusi, 3 Nóri, 2 Kanaďania, 2 Ta-
liani, 2 Tchajwančania, 2 Vietnamci, 1 
Estónčan, 1 Holanďan, 1 Thajčan a 16 
neidentifikovaných.

Modlitebné spoločenstvo, ktoré 
je hlavným nositeľom tejto aktivity, 
ďakuje všetkým, ktorí nám pomohli 
a dokázali tak, že aj im sú milé Božie 
príbytky a svojou službou to umož-
nili aj turistom-návštevníkom nášho 
kostola. Nech vám všetkým Pán Boh 
zo svojej lásky bohato nahradí aj túto 
vašu službu na Jeho vinici

DIAKONIA – SLUŽBA BLÍŽNYM
Zuzana Hybenová, 
vedúca zborovej diakonie

Diakonia je charakterizovaná ako 
služba lásky v praxi. A práve lásku, 
ako najdôležitejšiu, prikazuje aj Bo-
žie slovo. Článok emeritného biskupa 
Júliusa Fila, v júnovom čísle časopisu 
Diakonia, hovorí o potrebe kvalifiko-
vaných spolupracovníkov v diakonii. 
Teraz, keď nám Boh daroval slobodu 
pre rozvinutie nádhery evanjelia, vie-
me aj to, že pre túto úlohu potrebu-
jeme diakonov a diakonky priprave-
ných odborne – teologicky i prakticky 
– pre výkon sociálnej pomoci aj pri jej 
riadení v dnešnej spoločnosti. Preto sa 

modlime, aby Boží Duch povolal dnes 
ľudí do tejto služby, a aby sa prihlásili 
na štúdium na bohosloveckej fakul-
te so zameraním na sociálnu pomoc. 
Aj Božie slovo v Skutkoch apoštolov 
hovorí o voľbe diakonov, ktorými boli 
predovšetkým muži. Dnes je táto služ-
ba prevažne službou žien.

V našom CZ máme zborovú diako-
niu organizovanú ako návštevnú služ-
bu. Zapojené sestry túto službu vyko-
návajú s láskou. V dnešnej dobe je veľa 
starších a chorých bratov a sestier, 
ktorí sú osamelí, pretože ich blízki sú 
rozídení za prácou vo svete. Podobne 
ako ochrnutý pri jazere Betezda volal: 
Pane, nemám nikoho, kto by ma za-
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niesol do jazera..., tak volajú aj mnohí 
okolo nás: Pane, nemám nikoho, kto 
by ma prišiel navštíviť, kto by prejavil 
o mňa záujem, kto by mi pomohol... 
Pamätajme všetci na Božie slovo, kto-
ré nám prikazuje využívať dary, dané 
nám od Pána a zapojme sa do služby 
lásky našim blížnym. Sestry a bratia, 
ktorí už nemôžu prichádzať do spo-
ločenstva CZ, radi čítajú náš Zborový 
list; radi však privítajú aj každú náv-
števu, lebo ich veľmi poteší môcť sa 
porozprávať o svojich radostiach i sta-

rostiach, prípadne využiť malú služ-
bu. Od navštívených často počujeme, 
že naša prítomnosť ich robí zdravšími 
a že duševne pookrejú.

Využívam aj túto príležitosť a obra-
ciam sa na mladšie sestry (i bratov), 
aby sa rozhodli zapojiť sa do zborovej 
diakonickej služby. Môžu potom za-
žiť jej dvojaký účinok: radosť na stra-
ne navštívených, ale aj svoju radosť 
z vykonanej služby lásky a osobnost-
né obohatenie. Prosme, aby Pán Boh 
žehnal túto službu našim blížnym!

STAROBA V BOŽEJ DÔVERE

Z nemčiny preložila
 Anna Chábová

Nezavrhni ma v čase staroby, a keď 
mi sila mizne, Ty ma neopusť! (Ž 71, 9) 
Staroba nie je každému rovnako ťaž-
ká. Ale ľahké určite nie je, keď človek 
zisťuje, že čoraz častejšie sa dotýka 
hraníc svojich možností. Necíti dosta-
točnú silu ani motiváciu niečo urobiť. 
Možno prichádza aj pocit väčšej sa-

moty. Alebo prichádza myšlienka: kto 
sa už zaujíma o mňa, starého človeka?

Poznáš aj ty takéto myšlienky? Po-
tom ti chcem dodať odvahu, aby si sa 
obrátil/obrátila na nášho Pána. Jeho 
silná a milujúca ruka je vystretá, aby 
zachytila tvoju slabú ruku a pozdvihla 
ťa. On vie ako sa cítiš, ako sa máš 
a sľúbil ti: Ja ťa neopustím ani neza-
nechám. Ty sa smieš k Nemu modliť 
a všetky svoje trápenia mu predniesť, 
lebo On vyzýva teba aj mňa: Na Hos-
podina uvrhni svoje bremeno, a On ťa 
udrží; On nikdy nedopustí, aby sa klá-
til spravodlivý. (Ž 55, 23) My sa vo všet-
kom môžeme na Boha spoliehať. On 
nám sľúbil, že sa o všetko postará. Aký 
oslobodzujúci pocit!

Aj keď to tvoju situáciu nemení, 
môžeš spolu s Izaiášom (40, 29) po-
vedať Ustatému dáva silu a rozhojňuje 
moc bezvládneho. Náš nebeský Otec 
a náš Boh je hodný toho, aby sme mu 
aj v starobe dôverovali.
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POLTISÍCROČNÉ JUBILEUM REFORMÁCIE
Zuzana Valeková

Oslavujeme 500. vý-
ročie začiatku reformá-
cie a je to predovšetkým 
možnosť nájsť či znovu 
objaviť zdroj duchovné-
ho povzbudenia a nové-
ho nadšenia za Božie veci 
na tomto svete.

Lutherova reformá-
cia je dejinná udalosť 
nielen cirkvi, ale celého 
ľudstva. Toto duchovné 
hnutie zanechalo stopy 
nielen na náboženskom, 
ale aj na kultúrnom, so-
ciálnom a politickom ži-
vote. My, ako potomko-
via reformácie, s vďakou 
hodnotíme toto dielo. 
Pri takom významnom 
jubileu však máme aj opodstatnenú 
morálnu povinnosť uvažovať aj nad 
odkazom, ktorý z reformácie pre nás 
vyplýva.

Skazenosť stredovekej cirkvi sa 
prejavila aj predávaním odpustkov 
za hriechy, čo bol bezprostredný 
podnet pre Lutherovo odvážne vy-
stúpenie pre obnovu cirkvi v jej hla-
ve a údoch. Uverejnenie jeho 95 téz 
31. októbra 1517 vo Wittenbergu naš-
lo veľkú odozvu v Nemecku i v celej 
Európe. Luther odsúdil odpustky 
a ukázal smer pre cirkev, ak chce byť 
cirkvou Ježiša Krista.

Meno augustínskeho mnícha Mar-
tina Luthera, jeho, na Písme Svätom 
založené, vyznávanie Ježiša Kris-
ta ako Spasiteľa na ríšskom sneme 

vo Wormse, a tiež aj celá jeho činnosť 
ako profesora svätej teológie a hlboko 

veriaceho vykladača všet-
kých kníh Biblie, prenikli 
Európu a dostali sa aj na 
územie dnešného Slo-
venska. Reformácia Mar-
tina Luthera bola nad-
šene prijímaná. Luther 
naplno a správne pocho-
pil Písmo sväté, keď na-
šiel jeho stredobod, totiž 
Krista, v ktorom je steles-
nený sám večný Boh. Je-
dine Kristus (solus Chris-
tus), jedine milosť (sola 
gratia), jedine viera (sola 
fide) – toto Lutherovo 
vyznanie je známe ako 
ospravedlnenie hriešnika 
pred Bohom.

Vernosť našich pred-
kov čistému učeniu cirkvi v Luthe-
rovom chápaní sa dokazovala nielen 
vo vyznaniach, ale aj v každodennom 
živote a konaní evanjelikov. Luthero-
vo učenie bolo pre nich oheň, ktorý 
ich zohrieva v radosti i v žiali, a na 
ktorý spomíname aj my dnes s veľkou 
úctou a láskou. V neposlednom rade 
Lutherova reformácia presadzovala, 
aby reč národov mala svoje miesto 
aj v bohoslužobnom živote.

Učme sa od reformátora Martina 
Luthera – jeho život zmenilo správ-
ne pochopenie evanjelia Ježiša Krista 
a Božej spravodlivosti. Pán Boh prijí-
ma a ospravedlňuje človeka zo svojej 
milosti. Za všetko zaplatil Boh v Ježi-
šovi Kristovi. On trpel a umrel za nás 
na kríži.



12

Zborový list

Týmto novým poznaním našiel 
Luther prístup, cestu k Božej milos-
ti, pevný základ viery a tak aj celého 
svojho života. Ako Martin Luther, tak 
aj my môžeme v tomto nájsť zdroj 
duchovného nadšenia, statočnosti, 
odvahy a nezlomnosti, trpezlivosti 
a nádeje.

Lutherova modlitba: Otče, poteš 
nás v našom svedomí teraz i v hodine 
našej smrti. Pre svoje hriechy máme 
strach zo smrti. Bojíme sa Tvojho 
súdu, lebo na ňom nemôžeme obstáť 
pre veľké bremeno našich vín. Daj na-

šim srdciam svoj pokoj, aby sme Tvoj 
súd mohli očakávať s radosťou. Ne-
vstupuj do súdu so svojimi služobník-
mi, lebo pred Tebou nikto živý nie je 
spravodlivý. Nauč nás, milý Otče, aby 
sme sa nespoliehali na svoje vlastné 
dobré správanie a neskladali dôveru 
vo svoje zásluhy. Daj nám však, aby 
sme dokázali dôverovať Tvojmu mi-
losrdenstvu. Nedovoľ nám zmalomy-
seľnieť pre svoj hriešny trestuhodný 
život, ale daj, aby sme o Tvoje milosr-
denstvo dbali viac, než o svoj vlastný 
život. Amen.

VERŠE O LUTHEROVEJ RUŽI

Zlatica Oravcová

Chcem verše viť – sa chytám pera.
Lupienky jasu zo symbola.
Jak veľká viera Lutherova,
jak veľká jeho láska bola!

Tú vieru, lásku čerpal z Kríža,
z milosti Boha – z lásky Pána.
Pánova bolesť naša skrýša
a útočiskom Jeho rana.

Kríž leží v srdci purpurovom,
červenej krvi kvapky tečú...
A ruža biela v žití novom!
Už unikli sme nebezpečiu!

Smrť premožená Láskou čistou,
Pán obdarí nás rúchom spásy.
V azúre nebies s Kráľom Kristom
bolesť sa nikdy neohlási!

Prstenec zlatý dookola,
bo z kovov zlato najdrahšie je.
Boh si nás všetkých k žitiu volá,
ó, nie sme, nie sme bez nádeje!

Život s Bohom, to pravé zlato,
a večnosť v Kristu otvorená.
On obdarí nás prebohato:
raduj sa, človek, muž i žena!
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BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

VYPÍSANÉ Z MATRÍK V MESIACOCH JÚL – AUGUST
Sviatosť Krstu svätého prijali: 
Simona Schützová, Timea Mrázová, 

Simona Šmigovská, Zuzana Vařecho-
vá, Naila Pavlíková, Michaela Kvasová

Konfirmovaní boli: Mgr. Soňa 
Farkašová, Dušan Kelemen

Manželstvo uzavreli: Ján Mráz 
a Petra Jamrišková, Peter Korenko 
a Daniela Škripková, Matúš Mlynár 

aMartinaMlynárová, MarcelKic a Ve-
ronika Vozárová

Do večnosti v nádeji 
na vzkriesenie odišli: Tibor Alexy 

(79), Marta Kovalčíková (75), Vin-
cent Kecer (77), Marta Krkošková 
(65), Marta Handzušová (89), Viktor 
Blaško (76)

POZÝVAME NA PRAVIDELNÉ STRETNUTIA V ZBOROVEJ 
MIESTNOSTI NA UL. 1. MÁJA 1:

 ► konfirmandi – utorok o 15:00 h prvý ročník, o 15:30 druhý ročník
 ► spevokol – každú stredu o 17:30 h
 ► modlitebné spoločenstvo – každý štvrtok o 16:15 h
 ► biblická hodina – každý štvrtok o 17:30 h
 ► mládež – každý piatok o 17:30 h
 ► detská besiedka – každú nedeľu počas služieb Božích  

v Poprade a Strážach

September

Lengyelová Simona 1. 9
Bendíková Anna 4. 9.
Slavkovská Anna 5. 9.
Janovová Mária 6. 9.
Vojsová Ľudmila 6. 9.
Kantorová Katarína, Ing. 14. 9.
Levocká Oľga 14. 9.
Šivecová Janka 18. 9.
Vašková Viera 23. 9.
Šeďo Peter 24. 9.
Petruláková Katarína 26. 9.

Október

Timčáková Alžbeta, Ing. 4. 10.
Korubová Lýdia 23. 10.
Korenková Anna 27. 10.
Didová Jana 29. 10.
Ilavská Viera, Ing. 31. 10.
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ĎALŠIE POZVANIA
 ► September nie je len mesiac odletu lastovičiek, ale – pre deti a rodičov – je 

to i čas začiatku nového školského roka. Vďaka náboženskej slobode v ško-
lách funguje vyučovanie náboženstva. Tešíme sa, že to platí aj v poprad-
ských základných i stredných školách, preto neváhajte svoje deti prihlásiť 
na náboženstvo. Ak potrebujete pomoc či radu, obráťte sa s dôverou na far-
ský úrad. Je dobré vychovávať sa vo viere v Pána Ježiša Krista a je výborné 
aj začať pri Božom slove a modlitbe. Tak chceme začať aj tento školský 
rok na službách Božích, ktoré budú v nedeľu 17. septembra o 9:00 h 
v kostole v Poprade. Príďte deti, rodičia, starí rodičia, pedagógovia. Teší-
me sa na Božie vedenie a požehnanie.

 ► Náš CZ pamätá na starších bratov a sestry a každoročne pripravuje stretnu-
tie jubilantov v októbri, mesiaci úcty k starším. Preto už teraz vám ozna-
mujeme, že tohtoročné stretnutie bude v nedeľu 15. októbra a začne 
sa popoludní o 14:30 h v kostole prislúžením sviatosti Večere Pánovej. 
Po tomto duchovnom začiatku bude mať stretnutie pokračovanie v zboro-
vej miestnosti. Život v Božej blízkosti a spoločenstve cirkevného zboru je 
oveľa príjemnejší, radostnejší a aj to ťažšie sa takto dá ľahšie znášať!

 ► Slávne 500. výročie Lutherovej reformácie oslávi celý svet 31. októbra 
a takáto veľká Božia milosť sa človeku naskytne len raz za život(!) Všetci 
sa tešíme a pripravujeme na túto príležitosť... a pretože je to pracovný deň 
(utorok), zariaďme si svoje povinnosti (i tie, súvisiace s Pamiatkou zosnu-
lých) tak, aby sme sa mohli zúčastniť na službách Božích na Pamiatku 
reformácie, ktoré sa budú konať v našom kostole Svätej Trojice v ten-
to posledný októbrový deň o 18:00 hod.

ZAMYSLENIE
Martin Luther

„Vtedy Jákob prosil: Oznám mi, prosím, svoje meno! Onen mu však odpovedal: 
Prečo sa pýtaš na moje meno? A tam ho požehnal. Jákob dal tomu miesto meno 
Peniél, lebo – tak hovoril – videl som Boha tvárou v tvár a ostal som nažive.“

  (Gen 32: 30 – 31)

Kvôli tomu, že bol Jákob taký vystra-
šený a rozrušený, nerozumel týmto 
slovám. Ešte totižto úplne neprekonal 
Mužovo pokušenie, ktoré až do tejto 
chvíle vydržal. Bolo to také náročné, 
že necítil nič viac, ako to, že je určite 
zatratený a zomrie. Takéto zjavenia sa 

totiž zjavujú ako myšlienky úbohého 
tela, keď je niekto pokúšaný. Pokore-
nie tela a oživenie ducha musia totiž 
oboje nastať a človek ich musí zažiť.

Keď teraz Jákob zažíva slabosť svojej 
viery a nepridŕža sa zasľúbenia dosta-
točne silno, ale trasie sa pod nátlakom 
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tela a pochybuje o Božej vôli, tak, ako 
je to pri tele zvykom, Božia tvár sa mu 
javí nepriateľská a namrzená; zápa-
sí s ním a vyzerá, akoby chcel Jákoba 
zabiť.

Toto je takisto niečo, čo sa deje všet-
kým tým, ktorí sú pokúšaní a neradu-
jú sa v Božej dobrote, ktorú majú pred 
očami, ale sa boja a trasú pred rozhne-
vaným Bohom. Takisto si potom mys-
lia, že im hrozí istá smrť a všetko vy-
zerá byť pochmúrne, tmavé, smutné, 
poľutovaniahodné a mizerné, na nebi 
aj na zemi; nemajú potešenie v sln-
ku ani v mesiaci, lebo srdce, ktoré je 
utláčané telom, umiera. A keď srdce 
umrie, všetko sa zrúti... Tieto veci sú 
ohromné a pomerne skryté, a vedia 
o nich len tí, ktorí dostali zasľúbenie, 
v ktorom sú pokúšaní a rovnakým spô-
sobom pokorení. A v tomto pokorení 
sa navzdory všetkému stávajú tými, 
ktorí prekonávajú dokonca aj Boha. 
Muž totiž hovorí: „Som Boh a muž, 
ktorého si porazil.“ No kým trvá boj, 
Jákob tomu kvôli svojej slabosti ne-
rozumie, a rovnako nevidí svoju silu, 
ale začína sa pýtať: „Kto si? Povedz mi 
svoje meno, pretože hovoríš, že som 
porazil Boha aj človeka.“

To je moment, kedy bojovník odha-
lil, kto je – že je Boh a človek. No Já-
kob tomu ešte stále nerozumie a tápa 
v úplnej tme... Bojovník mu však stále 

odmieta povedať, kto je a zanecháva 
Jákoba v neistote a pochybnostiach. 
A Jákobove myslenie je podobné mys-
leniu Muža... Ak by Jákob dospel k od-
povedi a oblaky by nezatienili slnečný 
jas, tak by tomu, že ho nazval tým, 
kto víťazí nad Bohom a ľuďmi, bol 
schopný porozumieť oveľa rýchlejšie. 
Rozumie slovám, ale nerozumie výz-
namu samotnému; nevie totiž, že je 
to Pán: „Kto si ty, v kom som porazil 
Boha a ľudí?“ No nakoniec, keď ho po-
žehná, prichádza zjavenie Pána. Tam 
už Boh zanecháva vonkajšiu masku 
a odhaľuje, že Muž, ktorý s Jákobom 
zápasil, bol rovnako Boh ako aj člo-
vek, ktorý sa ešte v budúcnosti zjaví 
v tele a ktorého Židia ukrižujú. Mojžiš 
nehovorí, aké bolo to požehnanie, no 
bezpochyby to bolo požehnanie, kto-
rým sa požehnávali otcovia: v tvojom 
potomstve budú požehnané všetky 
národy zeme (Gen 22:18).

Tomu, čo Jákob nebol schopný po-
rozumieť, keď sa Boh zjavil ako člo-
vek, teraz rozumie, lebo vychádza 
z Písma a požehnania, a s radosťou to 
prijíma... Je to veľmi radostný koniec 
a záver jeho zápasu. Teraz totiž Jákob 
prešiel z pekla do neba, zo smrti do ži-
vota.

Walchské vyd., 2:1167 – 1170. 
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ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH 
A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT 

SEPTEMBER

 3.Ne. 09.00 -Poprad, 12. nedeľa po Svätej Trojici
 10.30 -Stráže, 12. nedeľa po Svätej Trojici
 7.Št. 17.30 -Poprad, biblická hodina
10.Ne. 09.00 -Poprad, 13. nedeľa po Svätej Trojici, konvent
 10.15 -Sviatosť Večere Pánovej
14.Št. 17.30 -Poprad, biblická hodina
17.Ne. 09.00 -Poprad, začiatok školského roka
 16.30 - Poprad, ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
21.Št. 17.30 -Poprad, biblická hodina 
24.Ne. 09.00 -Poprad, 15. nedeľa po Svätej Trojici
 10.30 -Spišská Sobota, 15. nedeľa po Svätej Trojici
 16.30 - Poprad, ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
27.St. 15.00 -ZS na Komenského ul., biblická hodina
28.Št. 17.30 -Poprad, biblická hodina

OKTÓBER

1. Ne. 09.00 -Poprad, Poďakovanie za úrody zeme
 10.30 -Stráže, Poďakovanie za úrody zeme
 5.Št. 17.30 -Poprad, biblická hodina
 8.Ne. 09.00 -Poprad, 17. nedeľa po Svätej Trojici
 10.00 -Sviatosť Večere Pánovej
 16.30 - Poprad, ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
12.Št. 17.30 -Poprad, biblická hodina
15.Ne. 09.00 -Poprad, 18. nedeľa po Svätej Trojici
 16.30 - Poprad, ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
19.Št. 17.30 -Poprad, biblická hodina
22. Ne. 09.00 -Poprad, 19. nedeľa po Svätej Trojici
 16.30 - Poprad, ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
25.St. 15.00 -ZS na Komenského ul., biblická hodina
26.Št. 17.30 -Poprad, biblická hodina
29.Ne. 09.00 -Poprad, 20. nedeľa po Svätej Trojici
 10.30 -Spišská Sobota, Pamiatka posvätenia chrámu (240)
 16.30 - Poprad, ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
31.Ut. 18.00 -Poprad, Pamiatka reformácie


