INFORMAČNÝ LIST
Cirkevného zboru Ev. cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján
29. 11. 2020

1. adventná nedeľa
Pán prichádza

Prvou adventnou nedeľou sa začína obdobie adventu, teda štyroch nedieľ pred
Vianocami. Jeho pomenovanie pochádza
z latinského slova adventus = príchod.
Advent je obdobím duchovnej prípravy
na prichádzajúce sviatky Ježišovho narodenia (Vianoce), ale taktiež je obdobím
prípravy na druhý príchod Pána Ježiša
Krista na túto zem, ktorý On predpovedal a ktorý očakávame. Týmto druhým
príchodom má skončiť starý svet a má
prísť svet nový, nové stvorenie.

s radosťou očakávame príchod Spasiteľa
Ježiša Krista, potom iste celá adventná
príprava nebude len o upratovaní, nakupovaní a pečení, ale bude predovšetkým
o duchovnom napredovaní.

Tieto nedele postupne predostierajú
témy Pán prichádza, Božie kráľovstvo
prichádza, Pripravovateľ cesty Pánovi
a Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi.

Pozývame vás k domácim pobožnostiam
a čítaniu Božieho slova – skúste napríklad Evanjelium podľa Matúša

Spôsob prežívania adventného obdobia
závisí od toho, na akého boha čakáme. Ak

Pozývame vás preto k pravidelnej účasti
na službách Božích. Pokiaľ sa dá, naživo,
pretože niet nad živé spoločenstvo.
Pozývame vás k Večeri Pánovej. Počas celého obdobia adventu má byť prisluhovaná v chráme v Liptovskom Jáne.

Myslite aj na ľudí vo vašom okolí. Pokiaľ
nemôžu prísť do chrámu k Večeri Pánovej, oslovte brata farára, aby im prislúžil
Večeru Pánovu doma.

Služby Božie 29. 11. 2020
Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne, 9:00 hod.
1. adventná nedeľa, Pamiatka posvätenia chrámu
Pán prichádza
Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy. (Zachariáš 9, 9)

Čítania
Zachariáš 9, 9 – 10; Lukáš 4, 16 – 21

Kázňový text
Izaiáš 2, 1 – 5: 1 Slovo, ktoré Izaiáš, syn Ámócov, videl ako zjavenie o Judsku a Jeruzaleme. 2 V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole
hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy, 3 poputujú mnohé
kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On
nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde
naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. 4 On bude súdiť medzi národmi, vynášať
výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. 5 Hor sa,
dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom!

Pieseň z Evanjelického spevníka 20
1. Prichádzaš k nám, Kriste náš, / ktorých srdcia dobre znáš, / vieš, že mnoho hrešíme, / až sa súdu desíme.
2. Prichádzaš k nám z výsosti, / nesieš slovo milosti / pre hriešnikov kajúcich / v Teba
dôverujúcich.
3. V ponížení prichádzaš, / svetu spásu prinášaš: / Dávaš ľudstvu seba sám – / čo viac
ešte treba nám?!
4. Ó, príď, Kriste, príďže k nám, / srdcia naše zmeň na chrám, / prebývajže v nich
večne, / prosíme Ťa srdečne.
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Domáca pobožnosť
v 1. adventnú nedeľu
Zákaz schádzať sa v chráme na službách Božích pominul. Avšak predchádzajúce 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.

Úvod

vačom holubíc lavice a riekol im: Napísané
je: Dom môj bude sa volať domom modlitby,
ale vy robíte z neho peleš lotrov. Tu pristúpili
k Nemu v chráme slepí, chromí a uzdravoval
ich.“

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pieseň z Ev. spevníka 15

Slová, ktoré sme si práve prečítali, dôverne poznáme z pašiového čítania. Znejú na
Kvetnú nedeľu, keď čítame, ako Pán Ježiš
slávnostne vstúpil do Jeruzalema. Teraz
však nie je Kvetná nedeľa. Je advent, na
adventnom venci horí prvá sviečka a my
ňou otvárame nový cirkevný rok. A predsa nám znie slovo o Pánovom príchode.
Téma prvej adventnej nedele je totiž Pán
prichádza a na službách Božích sa čítajú
slová z Mt 21, 1-9, ktoré opisujú tú slávu
a nadšenie zástupov pri Jeho príchode.

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 21,
12 – 14:
„Potom Ježiš vošiel do chrámu, vyhnal všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme,
peňazomencom poprevracal stoly a preda-

Ja sa však dnes nechcem zaoberať tým
slávnostným príchodom, ale tým, čo Je3

jú a často riešia veci, ktoré s duchovnými
otázkami naozaj nemajú nič spoločné.
Možno aj nám by Ježiš vytkol, že znesväcujeme chrám, keď doň prídeme, no mys
ľou sme pri zajtrajšej práci alebo včerajších úspechoch. Pritom máme jedinečnú
príležitosť v tichu, rozjímaní a modlitbe
či piesni sa stretnúť s nebeským Otcom.
Premárniť tento čas je veľká škoda.

žiš urobil bezprostredne potom. Evanjelista Matúš hovorí, že prvá cesta Ježiša
viedla do chrámu a tam sa odohrala oná
udalosť z dnešného textu. Ježiš sa rozčúlil. Vyhnal kupcov, poprevracal stoly
peňazomencom a vytýkal im, že z chrámu urobili peleš lotrov. Pre ľudí okolo
Neho to musela byť zvláštna chvíľa. Možno aj učeníci sa dívali nechápavo a nevedeli si vysvetliť Majstrovo počínanie. Veď
predavači a peňazomenci v chráme – to
nebolo nič nové. Boli tam stále. Kupci
predávali obetné zvieratá tým, ktorí prišli zďaleka a teda si nemohli zvieratá na
obeť priniesť so sebou. Peňazomenci zasa
zamieňali peniaze, pretože jeruzalemský
chrám používal vlastnú menu. Čo teda
Ježišovi vlastne vadilo?

To však neplatí len o čase, strávenom
v chráme, ale aj o celom advente. Veď
Boh nám dal čas adventu na to, aby sme
sa duchovne pripravili na prijatie vzácneho hosťa – Božieho Syna. Advent nám
má poslúžiť na to, aby sme si upratali
myšlienky a vzťahy rovnako, ako pred
príchodom vzácnej návštevy upratujeme
byt. Advent nám má poskytnúť čas na to,
aby sme v hĺbavom ponorení sa do seba
hľadali a nachádzali to, čo treba v našom
živote a hlavne vo vzťahoch k Pánu Bohu
i k ľuďom napraviť. Dokážeme však tento
čas využiť? Nepretečie nám často pomedzi prsty, keď riešime vianočné nákupy,
mikulášske večierky v školách či práci alebo sa snažíme rýchlo dohnať to, čo sme
počas roka nestihli? Nie je to znesvätenie
adventu a nevytkol by nám to Pán Ježiš
rovnako, ako vytkol vtedy predavačom
znesväcovanie chrámu? Možno by nám
dnes povedal: „Advent má byť časom stíšenia a vy ste z neho urobili čas hluku.“
A mal by pravdu. Veď v advente už znejú
koledy a blikajú reklamy, až z toho mám
neraz pocit, že diabol chce hlasom všadeprítomnej hudby – áno aj kolied, ktoré
sa v prehnanej miere už stávajú otravné
- prehlušiť hlas evanjelia, že chce svetlom
reklám zatieniť svetlo z Betlehema.

Vadilo Mu to, že ľudia, ktorí prichádzajú
do chrámu, sa nevenujú modlitbe a duchovnému stretnutiu s nebeským Otcom, ale riešia praktické veci ako zmena
peňazí, nákup zvierat a popritom určite
aj kadečo iné. Odvádza to ich pozornosť
od toho, prečo vlastne do chrámu prišli,
dokonca to znesväcuje chrám. Hoci dnes
už v chrámoch nemáme predavačov dobytka, predsa sa ma vždy pri čítaní týchto
slov Písma zmocňuje pocit, že táto výčitka v jej doslovnom význame sa týka aj
nás. Pamätám si, že keď som ako dieťa
prichádzal do chrámu, už pred začiatkom
služieb Božích tam zneli piesne, ktoré
ľudia spievali. A ak náhodou nespievali,
vládlo v chráme nábožné ticho a rodičia
ma vždy viedli k tomu, aby som toto ticho nerušil. Dnes už v našich chrámoch
pred začiatkom služieb Božích nepočuť
ani piesne, ani ticho. Ľudia sa rozpráva4

– dáva tichý advent, aby sme konečne
objavili hodnotu Jeho darov, ktoré ako
prichádzajúci hosť prináša. Vnorme sa
do seba, venujme trochu viac času Písmu,
modlitbe či duchovnej piesni a dovoľme,
aby advent nebol iba okolo nás, ale hlavne v nás. Amen.

A mohli by sme pokračovať a požiadavku na posvätenie premietnuť na celý náš
život. Veď naše telo i naše srdce má byť
chrámom Ducha Svätého (1K 6,19). Nevnášame aj do nášho života veci, ktoré
odporujú tomuto nášmu určeniu? Nepovedal by aj nám neraz Pán Ježiš: „Ty,
synu, dcéra, máš žiť na oslavu Božiu a tvoj
život má byť svedectvom lásky a radosti,
no ty ho napĺňaš hriechom a myslíš len na
seba!“ V modlitbe Pánovej denne prosíme
o posvätenie Božieho mena. Nie je to však
práve náš život, v ktorom sa má Božie
meno posväcovať? Nie práve posväcovaním svojho života môžeme posväcovať aj
tento svet, o ktorom tak radi hovoríme, že
je zlý? Kto ho robí zlým? Tí druhí? A ak
aj áno, tak kto ho napraví a posvätí? Nie
práve my – Božie deti, nositelia Božieho
slova, posvätení Božím Duchom?

Pomodlime sa:
Pane a Spasiteľu náš, Ježiši Kriste,
prichádzaš k nám, aby si vstúpil do našich sŕdc, rodín, príbytkov i cirkevných
zborov. Vo svojom zhone si často ani neuvedomujeme, aká je to mimoriadna vec
a akej cti sa nám dostáva, keď Ty, drahý Pane, klopeš na naše dvere a na naše
srdcia. Dal si nám čas adventu, aby sme
v ňom hľadeli do svojho srdca a naprávali, čo sme pokazili či zanedbali vo vzťahu
k Tebe i k ľuďom. Prosíme, pomôž nám,
aby sme čas adventu správne využili,
nepoškvrnili ho svojím nezáujmom či
povrchnosťou, ale sa dôkladne pripravili a napokon Ti radostne otvorili srdcia
a prijali Ťa ako Kráľa, Záchrancu i Priateľa, ktorý prichádza. Amen.

Všimnime si tiež, že keď Pán Ježiš odstránil to, čo znesväcovalo chrám, diali sa
zázraky. On – Boží Syn sa stal stredobodom diania a keď pristúpili chorí, On ich
uzdravoval. Ani v našom živote sa nedejú
zázraky, ak je náš život znesväcovaný inými vecami. Až keď sa do stredu postaví
Pán Ježiš, môžu sa diať veľké veci.

Otče náš, ktorý si v nebesiach...

Viera všeobecná kresťanská

V čase korona krízy máme jedinečnú
príležitosť využiť advent naplno. Tento
rok sa asi nebudú konať oné vianočné
besiedky a mikulášske večierky, možno
aj samotné Vianoce budú bez hluku a
nadmerného svetla. Ale to neznamená,
že bude ticho a tma. Možno práve teraz
konečne začujeme hlas evanjelia a uvidíme jasnejšie svetlo betlehemskej hviezdy.
Možno práve teraz nám Pán Boh – po
čase tichého pôstu v jarnej karanténe

Spoločne vyznajme vieru v trojjediného
Boha slovami Apoštolského vyznania:
Verím v Boha Otca všemohúceho...

Pieseň ES 6
Záverečné požehnanie
Prijmite požehnanie: Vzrastajte v milosti
a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša
Krista. Jemu sláva naveky! Amen.
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Program RTVS 28. 11. – 4. 12. 2020
TELEVÍZIA

ROZHLAS
SOBOTA – 28. november
Rádio Regina
06.05 – 06.15 Ekuména vo svete
17.15 – 18.00 Duchovné horizonty
NEDEĽA – 29. november
Rádio Slovensko
12.27 – 12.57 Opri sa o mňa
22.19 – 22.25 Encyklopédia spravodlivých
Rádio Devín
07.00 – 08.00 Krajina duše
Rádio Regina
05.00 – 05.45 Duchovné horizonty
ŠTVRTOK – 3. december
21.05 – 21.50 Viera v živote
21.50 – 22.00 Ekuména vo svete

SOBOTA – 28. november
:3 08.50 – 08.56 Malé biblické príbehy
NEDEĽA – 29. november
:2 12.50 – 13.16 Orientácie
19.50 – 19.54 Slovo
:3 08.30 – 08.35 Malé biblické príbehy
PONDELOK – 30. november
:3 10.55 – 11.24 Osobnosti náb. života –
V službách blížnym
STREDA – 2. december
:2 21.50 – 22.40 Do kríža
ŠTVRTOK – 3. december
:3 11.00 – 11.25 Osobnosti duchovného
života – P. O. Hviezdoslav

Oznamy
9:00 Pamiatka posvätenia chrámu – Služby Božie so spo1. adventná
veďou a Večerou Pánovou – Ev. kostol, L. Ján
nedeľa
Ofera je určená pre Generálnu podporoveň
29. 11.
Utorok 1. 12. 11:20 Vyučovanie náb. výchovy 2. ročník – ZŠ, L. Ján
Streda 2. 12. 16:00 Adventná večiereň – Kult. dom, Beňadiková
Štvrtok 3. 12. 12:10 Vyučovanie náb. výchovy 3. ročník– ZŠ, L. Ján
Piatok 4. 12.
2. adventná
nedeľa
6. 12.

17:00 Adventná večiereň – Zb. miestnosť na fare, L. Ján
18:00 Príprava konfirmandov – Zb. miestnosť na fare, L. Ján
9:00 Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou – Ev.
kostol, L. Ján
13:30 Nešporné služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou – Kult. dom, Beňadiková

Lúčili sme sa v nádeji vzkriesenia
V nádeji vzkriesenia oznamujeme, že nás vo veku 60 rokov opustila dňa 24. 11. 2020
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naša spolusestra Magdaléna Púčková, mamička bývalej dirigentky našich spevokolov
Miroslavy Smrečanovej. Pohrebná rozlúčka sa konala vo štvrtok 26. 11. 2020 o 13:30
hod. v Ev. kostole v Liptovskom Jáne. Vieme, že keď sa stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie rukou zhotovený, večný v nebesiach.

Počítanie ofery v decembri
V decembri počítajú oferu presbyterky Iveta Lukáčová a Miriama Hybenová.

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 slabým 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,
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 distribuujeme 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 doručíme aj osobne. Sme vďační aj za spätnú väzbu. O kom vieme, že na pracovných listoch
pracuje, ten bude v decembri odmenený.

Večera Pánova v advente
V adventnom období sa pripravujeme na príchod Pána Ježiša Krista a na Vianoce
účasťou na Večeri Pánovej. V tomto období môže byť Večera Pánova prislúžená aj
v domácnosti tým, ktorí pre zdravotný stav nemôžu prísť do chrámu. Prosíme, pamätajte na nich a ozvite sa na farskom úrade.

Kráľova Lehota prosí o pomoc
V Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Kráľova Lehota vo filiálke Vyšná Boca postupne v etapách uskutočňujú generálnu opravu ev. kostola – národnej kultúrnej pamiatky. 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
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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 podporujete jeho prácu milodarmi. Ďakujeme všetkým, ktorí tak robíte pravidelnými mesačnými platbami na účet cirkevného zboru i jednorazovými milodarmi.

Ponuka literatúry
Pri východe z kostola si môžete kúpiť kalendáre na budúci rok: Evanjelický stolový
kalendár 3,20 €, Nástenný kalendár 5,– €, Tranovského kalendár 3,60 € a Tesnou bránou 3,20 €.
Taktiež si pri východe z kostola môžete kúpiť nové číslo Evanjelického posla spod
Tatier, Evanjelického východu a Cirkevných listov.
V kostole je možné si objednať knihy z vydavateľstva Porta Libri.

Minikonferencia EVS
EVS (Slovenské evanjelizačné stredisko) organizuje 4. decembra o 19:00 online minikonferenciu EVS. Inšpiratívny večer plný slova a hudby. Štyri desaťminútové rozhovory so zaujímavými hosťami z rôznych spoločenských oblastí popretkávané príjemnými hudobnými vstupmi. Sledovať môžete zdarma prostredníctvom YouTube
kanálu EVS (www.youtube.com/user/EVSchcemviac)
Pozvanie k rozhovorom prijali: Jaroslav Varchola, Marek Macák, Milo Velebír, Peter
Podlesný, Hudobná skupina Juraj Šimočko a Vladimír Gál.
Bližšie informácie na minikonferencia.evs.sk.

Deti Afriky online
Detská besiedka nášho cirkevného zboru podporuje chlapca Girgoriho Bilauriho
v rámci projektu Deti Afriky. V nedeľu o 18:00 na YouTube kanáli Deti Afriky sa bude
konať Africký večer online. Srdečne pozývame!
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján
Starojánska ulica 127/43, 032 03 Liptovský Ján
Telefón: 044/5263 328
Web: www.ecavliptovskyjan.sk
Mobil: 0918 828 334 		
Facebook: www.facebook.com/ecavliptovskyjan
Email: lipt.jan@ecav.sk 		
Youtube kanál: CZ Liptovský Ján
Podcastový kanál:
Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján
vo vašich podcastových aplikáciách
Bankové spojenie: IBAN: SK87 0200 0000 0032 6551 4051 BIC: SUBASKBX
Pravidelný príspevok: VS 1 Cirkevný príspevok: VS 2 Milodary, ofery: VS 3

