
Cirkevného zboru Ev. cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján
22. 11. 2020

INFORMAČNÝ LIST

Nedeľa večnosti
Dvere kostola sa opäť otvárajú! Paradox-
ne, deje sa tak v poslednú nedeľu cirkev-
ného roka, v Nedeľu večnosti. To však 
vôbec nie je problém. Kolobeh cirkevné-
ho roka predsa pokračuje ďalej a ďalšou 
nedeľou vstúpime do obdobia adventu, 
do obdobia príprav na Vianoce.

Nedeľa večnosti  nám však pripomína, 
že takýto kolobeh nepanuje vo všetkom. 
Jasným posolstvom Biblie je, že beh sveta 
nie je v nekonečnom kruhu, ale skôr ide 
po úsečke. Na jej začiatku bolo stvorenie 
sveta a na jej konci je zánik tohto sveta 
a príchod večnosti. Neveríme v prevteľo-
vanie duší, ani v sansáru či v zákon kar-
my. Veríme, že tento život je jedinečný 
a na jeho konci čaká čosi nové.

Práve v túto nedeľu sa v kostoloch číta 
úryvok z Evanjelia podľa Matúša – Podo-
benstvo o desiatich pannách. Týchto de-
sať panien (družičiek) čakalo na ženícha, 

aby išlo spolu s ním na svadobnú hosti-
nu. Päť bolo múdrych, vzalo si lampy aj 
olej, aby ho mohli čakať hoci aj do hlbo-
kej noci. Päť však bolo pochabých, lampy 
mali, ale olej nie. 

O polnoci nastal veľký krik: „Ženích 
prichádza!“ Vtedy päť panien s hrôzou 
zistilo, že ich lampy hasnú. Nepoznám 
strašnejšie slová Je to horšie mať lampu, 
ktorá zhasla, ako nemať lampu vôbec. 
„Naše lampy hasnú. Kedysi sme sa z nich 
tešili. Sľubovali sme si jasnú budúcnosť. 
Vraveli sme si: Všetko je pripravené pre 
svadobnú hostinu. Ale naše lampy zhasli 
a my nemáme oleja, aby sme ho doplni-
li.“ Milí priatelia, kiež nikto z nás nemusí 
raz povedať podobné slová! Na smrteľnej 
posteli, v stave hrozných bolestí, v hĺbke 
ľudskej slabosti je strašné zistiť, že tvo-
ja viera horí málo a tvoja nádej, že raz 
vstúpiš do neba, vyprchala podobne ako 
koniec sviece.
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Služby Božie 22. 11. 2020
Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne, 9:00 hod. 

24. nedeľa po Svätej Trojici, Nedeľa večnosti 
O bdení a očakávaní 

Majte bedrá opásané a sviece horiace. (Lukáš 12, 35)

Čítania
Izaiáš 65, 17 – 25; Matúš 25, 1 – 13

Kázňový text
1. Tesalonickým 5, 14 – 24: 14  Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiad-
nych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. 
15 Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre med-
zi sebou a  všetkým ľuďom. 16 Stále sa radujte, 17 neprestajne sa modlite! 18 Za všet-
ko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. 19 Ducha neuhášajte! 
20 Proroctvami nepohŕdajte! 21 Všetko skúmajte, dobrého sa držte! 22 Všetkého zlého 
sa vystríhajte! 23 A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode nášho 
Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. 
24 Verný je Ten, ktorý vás povoláva; On to urobí.

Pieseň z Evanjelického spevníka 691
1. Precitnite! Z veže znie hlas / strážca volá na Boží rozkaz / ó Jeruzalem, prebuď sa! 
/ Už je polnočná hodina, / čas príchodu Božieho Syna, / Jemu v ústrety schystaj sa / 
s múdrymi pannami / s jasnými lampami! / Haleluja / k svadbe novej / Baránkovej, / 
maj srdce stále hotové!

2. Sion prebúdza sa zo sna / a s radosťou otvára srdcia, / privítať Pána prichádza, / 
Priateľa svojho z výsosti / plného pravdy a milosti, / ktorého hviezda vychádza! / Ó, 
príď, Synu Boží, / drahý náš Ježiši, / Hosiana! / Z tejto zeme / keď pôjdeme, / s Tebou 
prebývať budeme!

3. Buď Ti chvála neskonalá / od nás i anjelov vzdávaná / hudbou a piesňou veselou. 
/ Bránami z perál prejdeme, / vôkol Tvojho trónu staneme, / aj so zástupom anjelov. 
/ Oko nevídalo, / ucho neslýchalo, / takú radosť! / Nuž, plesajme / a spievajme, / na 
Pána verne čakajme!

Pieseň z Evanjelického spevníka 223
1. Milosť Pána nášho Ježiša Krista / a láska Božia / a účastenstvo Ducha Svätého / so 
všetkými nami, / so všetkými nami. Amen!
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Úvod
V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pieseň z Ev. spevníka 665

10 Božích prikázaní
Aby sme si všetci spoločne pripomenuli 
zákon Boží, odriekajme spoločne desať 
Božích prikázaní:

Ja som Hospodin, Tvoj Boh...

Zamyslenie
S úctou si vypočujme slová Písma, ktoré 
sú zapísané v Evanjeliu podľa Matúša 28, 
20:

„Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do 
konca sveta.“

Dnes sa končí cirkevný rok. Ako viete, 

v našej cirkvi rozdeľujeme rok na dve po-
lovice: slávnostnú a bezslávnostnú. Kým 
v tej prvej polovici prežívame všetky vý-
znamné cirkevné sviatky, tá druhá je 
v očiach mnohých menej pestrá a teda aj 
duchovne bohatá. To však nie je pravda. 
Cirkevný rok je vo svojom duchovnom bo-
hatstve v oboch poloviciach pestrý a má 
nám čo povedať. V prvej polovici nám 
skrze cirkevné sviatky ukazuje, čo všetko 
pre nás Pán Boh urobil. Slávime Vianoce, 
ktoré hovoria, že boh zostúpil na svet, 
Veľkú Noc, ktorá nám hovorí, že Boží Syn 
za nás umrel, i Svätodušné sviatky, ktoré 
nám pripomínajú, že Boží Duch zostúpil 
na Zem. V celej prvej polovici tak vidíme 
mocné Božie konanie a sledujeme ho ako 
film, na ktorý sa dívame v kine. Dobrý film 
je vraj taký, ktorý vás dokáže vtiahnuť do 
deja a vyvolať vo vás emóciu. No aj ten na-

Zákaz schádzať sa v chráme na službách Božích pominul. Avšak pred-
chádzajúce obdobie nás učí, že zbožnosť nesmie chýbať v našich rodinách. 
Preto vás pozývame, aby ste našli odvahu, zhromaždili si svojich blízkych 
spoločne vykonali túto domácu pobožnosť.

Domáca pobožnosť 
v poslednú nedeľu cirk. roka
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jlepší film raz skončí a pocit sa premení na 
spomienku. Osud filmových postáv sa vás 
nijako netýka a vy žijete ďalej svojím ži-
votom. To však neplatí o cirkevnom roku.

Kým prvá polovica cirkevného roka nám 
ukazuje, čo Pán Boh pre nás vykonal, dru-
há polovica cirkevného roka nás pozýva, 
aby sme sa pridali a stali sa súčasťou toho 
diania. Preto nás na začiatku bezsláv-
nostnej polovice cirkevného roka najprv 
jednotlivé nedele pozývali vážnym pozva-
ním, ukazovali nám rozdiel medzi láskou 
a bohatstvom, predstavovali život v Kris-
tovi, ponúkali učeníctvo a nasledovanie. 
Nedele bezslávnostnej polovice cirkevné-
ho roka nás postupne previedli všetkými 
oblasťami kresťanského života od prijatia 
Pána Ježiša, cez rast vo viere, hriešnosť, 
odpustenie, prijímanie Božej milosti 
a  Božích darov až k záveru, ku ktorému 
smeruje nie len svet ale i náš kresťanský 
život. A práve otázka toho záveru je dnes 
kľúčová. Kam to vlastne smerujeme a čo 
je koncom nášho života?

Slovo „koniec“ v nás automaticky vyvolá-
va pocit, že niečo prestane. Ak skončí naša 
bolesť, prestane nás bolieť, čo nás bolelo. 
Ak skončí pieseň, prestaneme vnímať 
hudbu. Ak skončí mladosť, prestaneme 
užívať jej výhody. Slovo „koniec“ vnímame 
teda negatívne, ako záver niečoho, čo tu je 
a potom už nebude. Takto vnímame často 
aj samotný život. Prežívame naše dni, me-
siace a roky, no keď príde koniec, prestane 
to a my už nič prežívať nebudeme.

V tomto zmysle ľudia často vnímajú aj slo-
vá Pána Ježiša: „Ja som s vami až do kon-
ca sveta!“ Ako keby nám Pán Ježiš chcel 
povedať, že s nami bude dovtedy, kým tu 

bude svet a potom bude koniec, všetko 
prestane a prestane aj náš vlastný život. 
Koniec teda znamená bodku, za ktorou už 
nič nie je alebo ak aj je, tak je to maximá-
lne nejasné a hmlisté. To však nie je ten 
pravý zmysel týchto slov Pána Ježiša.

V pôvodných textoch je v tomto verši po-
užitý výraz, ktorý síce možno preložiť ako 
koniec, no v zmysle dokončenia, zavŕše-
nia, dohotovenia. Je to podobné, ako keď 
staviate dom a čakáte, kedy už bude ho-
tový. Čakáte vlastne na koniec stavebných 
prác. Keď stavebné práce skončia, nie je to 
negatívny jav, ktorý chcete oddialiť a ne-
znamená to, že vám tento koniec prinesie 
niečo nepríjemné. Práve naopak – koniec 
stavebných prác znamená, že konečne 
utíchne hluk, odídu robotníci, odídu ťaž-
ké a hlučné stavbárske stroje a vy môže-
te bývať vo svojom novom dome. Koniec 
stavebných prác znamená začiatok nové-
ho života bez hluku a neporiadku.

Pán Ježiš nám hovorí, že bude s nami po 
všetky dni, a to až do dokončenia sve-
ta. Zrazu to má iný význam. Už to nie je 
ohraničený proces, ktorý koncom skon-
čí, ale je to proces, ktorý svojím koncom 
naznačuje začiatok. Pán Boh stvoril tento 
svet a nás v ňom, aby sme sa postupne 
pripravovali na dokonalý život v nebes-
kom kráľovstve. Celý náš život je prípra-
vou, ktorá je však spojená aj s mnohými 
ťažkosťami, utrpeniami, bolesťami a ne-
príjemnosťami rovnako, ako oná stavba 
domu. Aj tam sú všade rozhádzané kusy 
dosák či stavebné nástroje, ozýva sa hluk 
a údery kladiva. Celá Zem a každý človek 
sa postupne pripravuje na večný nebeský 
život. A počas tej prípravy je s nami stá-
le Pán Ježiš Kristus, aby nás ako majiteľ 
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stavby či stavbyvedúci opatrne viedol po-
medzi tie rozhádzané dosky či klince na 
stavbe. Čo však potom?

Dnešné slová by mohli naznačovať, že keď 
bude všetko hotové, Pán Ježiš s nami už 
nebude. To však nie je tak. Ak je svet i náš 
život v procese budovania a prípravy na 
večnosť, ak nás počas tohto procesu vedie 
Pán Ježiš Kristus, aby sme si neublížili, 
potom v čase, keď už bude všetko hoto-
vé – keď bude koniec – nebude potrebné, 
aby nás viedol a chránil, no bude s nami 
ako spolubývajúci. Začne sa plnohodnot-
né bytie v nebesiach, kde trojjediný Pán 
Boh bude domácim Pánom a tak naše 
spoločenstvo s Ním bude stále a automa-
tické, no zmení sa úloha Božieho Syna. Už 
nebude musieť chrániť, viesť a  režírovať 
naše často komplikované životy. Už bude-
me len užívať krásy hotovej stavby, ktorú 
Pán Boh za mnohé tisícročia vybudoval a 
kam nás pozýva, aby sme bývali s Ním.

Dnešná nedeľa sa nazýva aj nedeľou več-
nosti. Ak celá bezslávnostná polovica cir-
kevného roka hovorila o rôznych strán-
kach nášho pozemského života, ak celý 
náš život je prípravou, stavbou, potom 
dnešná nedeľa upriamuje náš pohľad na 
cieľ, výsledok stavby. Večnosť je to, kam 
smerujeme, čo je naším cieľom a čo pred-
stavuje plnú kvalitu nášho života. Koniec 
časnosti teda nie je bodka, za ktorou už 
nieto ničoho, ale je zakončením tej menej 
príjemnej časti, po ktorej sa už život môže 
naplno rozvinúť. O čo krajšie a hodnot-
nejšie to musí byť tam, keď už tu sa nám 
život tak páči, máme ho radi a lipneme na 
ňom. O čo krajší dom stavia Pán, keď už 
stavenisko je také úžasné? Nedeľa več-
nosti v nás nechce vyvolať strach z kon-

ca života, ale práve naopak – potešiť nás 
správou, že to všetko bude ešte lepšie, že 
život nekončí, ale pokračuje v dokonalos-
ti, že Pán Ježiš je s nami, kým sa všetko 
nedokončí a potom už budeme žiť v poko-
ji a radosti ako Božie deti a Boží dedičia. 
Radujme sa teda, očakávajme s  napätím 
to, čo príde a čo nám chystá Pán, a žime 
v pokoji, pripravujúc sa týmto časným ži-
votom na onen budúci, dokonalý. Amen.

Pomodlime sa:
Drahý Pane a Spasiteľu, Ty si neumrel na 
kríži len preto, aby sme oslavovali Tvoje 
meno, ale preto, aby si nás vykúpil z moci 
hriechu i smrti a my sme mohli žiť v isto-
te, že po dokončení tohto sveta budeme 
bývať s Tebou v Tvojom kráľovstve. Sme 
šťastní, keď si uvedomujeme, akej cti sa 
nám dostáva, keď nás prijímaš za svojich 
bratov a sestry, keď sa spolu s Tebou stá-
vame dedičmi nebeského kráľovstva. Ďa-
kujeme Ti za Tvoju obeť, lásku i milosť a 
tešíme sa, že už teraz si s nami, kým svet 
neskončí a potom budeme spolu bývať v 
dome Tvojho kráľovstva naveky. Amen.

Viera všeobecná kresťanská
Spoločne vyznajme vieru v  trojjediného 
Boha slovami Apoštolského vyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho...

Pieseň ES 663

Záverečné požehnanie
Prijmite požehnanie:

Sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz 
posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša 
Krista nech zachová vášho neporušeného 
ducha, dušu a telo bez úhony. Amen.
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ROZHLAS

SOBOTA – 21. november
Rádio Regina
06.05 – 06.15 Ekuména vo svete
17.15 – 18.00 Duchovné horizonty

NEDEĽA – 22. november 
Rádio Slovensko
09.05 – 09.59 Prenos Služieb Božích z ev. 

kostola v Krajnom
10.05 – 11.00 Encyklopédia spravodlivých
12.27 – 12.57 Opri sa o mňa
Rádio Devín
07.00 – 08.00 Krajina duše
Rádio Regina
05.00 – 05.45 Duchovné horizonty

STREDA – 25. november
Rádio Regina
17.30 – 18.00 Evanjelická pobožnosť

ŠTVRTOK – 26. november 
Regina Západ
21.05 – 21.50 Viera v živote
21.50 – 22.00 Ekuména vo svete

SOBOTA – 28. november
Rádio Regina
06.05 – 06.15 Ekuména vo svete
17.15 – 18.00 Duchovné horizonty

NEDEĽA – 29. november 
Rádio Slovensko
10.05 – 11.00 Encyklopédia spravodlivých
12.27 – 12.57 Opri sa o mňa
Rádio Devín
07.00 – 08.00 Krajina duše
Rádio Regina
05.00 – 05.45 Duchovné horizonty

TELEVÍZIA 

NEDEĽA – 22. november
:2
14.55 – 15.21 Televízny posol

SOBOTA – 28. november
:3
08.50 – 08.56 Malé biblické príbehy

NEDEĽA – 29. november
:2
12.50 – 13.16 Orientácie
:3
08.30 – 08.35 Malé biblické príbehy

Program 
verejnoprávnych 

médií 
21. – 29. november 2020
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Oznamy
24. ned. po sv. Trojici 
Nedeľa večnosti 
22. 11.

9:00 Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján

Utorok 24. 11. 11:20 Vyučovanie náb. výchovy – ZŠ, L. Ján 
1. ročník

Štvrtok 26. 11. 12:10 

17:00

Vyučovanie náb. výchovy – ZŠ, L. Ján 
4. ročník

Stredtýždňové lužby Božie – Zb. miestnosť na 
ev. fare, L. Ján

1. adventná nedeľa 
29. 11.

9:00 Pamiatka posvätenia chrámu – Služby Božie 
so spoveďou a Večerou Pánovou – Ev. kostol, 
L. Ján 
Ofera je určená pre Generálnu podporoveň

Lúčili sme sa v nádeji vzkriesenia
V nádeji vzkriesenia oznamujeme, že nás vo veku 62 rokov opustil  dňa 17. 11. 2020 
náš spolubrat Vladimír Zoller z Liptovského Jána. Pohrebná rozlúčka sa konala v pia-
tok 20. 11. 2020 o 14:00 hod. v Ev. kostole v Liptovskom Jáne

Dňa 13. 11. 2020 zomrela v Liptovskom Mikuláši vo veku 101 rokov posledná diako-
nisa Viera Fašková. Pohrebná rozlúčka sa konala v stredu 18. 11. 2020 o 13:30 hod.  
v Dome smútku v Liptovskom Mikuláši.

Vieme, že keď sa stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, máme dom od Boha, príbytok 
nie rukou zhotovený, večný v nebesiach.

Počítanie ofery v novembri
V tomto mesiaci počítajú oferu presbyteri Ľubomír Melna a Adela Nikitinová.

Ofera v nedeľu 29. 11. 2020
Ofera na budúcu nedeľu je určená pre Generálnu podporoveň.

Podporný fond Generálnej podporovne bol zriadený na pomoc malým, finančne sla-
bým cirkevným zborom. Z tohto fondu sa poskytujú nenávratné finančné podpory, 
ktoré sú určené na financovanie výstavby, opráv a rekonštrukcií kostolov, modlitební, 
zborových domov a budov vo vlastníctve cirkevných zborov.

Zvonenie o 20:00
Naše zvony zvonia pravidelne o 20:00 ako pozvánka pre všetkých v cirkevnom zbore, 
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aby sme sa v našich domácnostiach pridali k spoločným modlitbám  a prosili o Božiu 
pomoc proti koronavírusu. Tiež vás prosíme, aby ste konali vo svojich domácnostiach 
domáce pobožnosti.

Pracovné listy pre deti
Tešíme sa z toho, že sa mnoho detí zapojilo do práce na pracovných listoch, ktoré dis-
tribuujeme v cirkevnom zbore. Tieto listy rozdávame kostole, v škole, do schránok, ale 
je možné si ich vytlačiť aj zo zborovej stránky. Kto si ich vyžiada, ochotne ich doručí-
me aj osobne. Sme vďační aj za spätnú väzbu. O kom vieme, že na pracovných listoch 
pracuje, ten bude v decembri odmenený.

Kráľova Lehota prosí o pomoc
V Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Kráľova Lehota vo filiálke Vyšná Boca postup-
ne v etapách uskutočňujú generálnu opravu ev. kostola – národnej kultúrnej pamiat-
ky. Cirkevný zbor Kráľova Lehota patrí počtom veriacich k najmenším v Liptovsko-
-oravskom senioráte. S Božou pomocou však pri oprave chrámu mnohé práce zvládli. 
Finančne sa však už vyčerpali. Hľadajú preto možnosti, ako získať prostriedky potreb-
né na dokončenie opravy kostola. Touto cestou nás preto prosia o finančný príspevok. 
Finančné dary môžete zasielať na číslo účtu: IBAN SK17 0900 0000 0003 3323 3400, 
vedený v SLSP a.s., pobočka Liptovský Hrádok. Prispieť môžete aj na službách Božích 
pri východe z chrámu. Ochotného darcu miluje Boh. (2. Korintským 9, 7)

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým vám, ktorí aj v tomto období pamätáte na cirkevný zbor a podpo-
rujete jeho prácu milodarmi. Ďakujeme všetkým, ktorí tak robíte pravidelnými me-
sačnými platbami na účet cirkevného zboru i jednorazovými milodarmi. 

Ponuka kalendárov
Na farskom úrade ponúkame na predaj kalendáre na budúci rok: Evanjelický sto-
lový kalendár 3,20 €, Nástenný kalendár 5,– €, Tranovského kalendár 3,60 € 
a Tesnou bránou 3,20 €. Záujemcovia, hláste sa na Ev. farskom úrade v L. Jáne.


