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INFORMAČNÝ LIST

2. adventná nedeľa 
Božie kráľovstvo prichádza

Advent je obdobím stíšenia a prípra
vy na prijatie Pána Ježiša Krista, ktorý 
prichádza. Je preto prirodzené, že práve 
príchod je jedna z ústredných tém ad
ventných nedieľ. Kým tá prvá nám vo 
svojej téme hovorila, že „Pán prichádza“, 
tá druhá nám hovorí, že „Kráľovstvo 
Božie prichádza“.

Prvotní kresťania volávali: „Maranata! 
Príď skoro, Pane!“ Podobne však každý 
kresťan, ktorý sa modlieva Otčenáš, pro
sí o skorý príchod Božieho kráľovstva: 
„Príď kráľovstvo Tvoje!“

Martin Luther k tejto prosbe Modlitby 
Pánovej pripájal ešte takúto svoju pros
bu: 

„Ach, Pane Bože, milý Otče! Vidíš, ako nie
len múdrosť sveta a rozum poškvrňujú Tvoje 
meno a uctievajú lož a klam, ale aj ako všet

ka moc, sila, bohatstvo a česť, čo si im dal na 
zemi, aby vládli a tým Tebe slúžili, sa proti
via a odporujú Tvojmu kráľovstvu. Sú veľké, 
mocné, početné, tučné, vypasené a sýte. Su
žujú, prekážajú, rozháňajú maličký, slabý 
a  opovrhnutý húfik Tvojej ríše. Nechcú ho 
trpieť na zemi a taktiež sa domnievajú, že Ti 
tým konajú veľkú bohoslužbu.

Milý Pane Bože Otče! Obráť ich a zabraňuj! 
Obráť ich, aby sa ešte stali deťmi a  členmi 
Tvojho kráľovstva, aby s nami a my s nimi 
sme v Tvojom kráľovstve slúžili v pravej 
vie re a opravdivej láske, a tak aby sme pre
šli z tohto započatého  kráľovstva do onoho 
večného. Zabraňuj ale tým, ktorí svojou mo
cou a bohatstvom nechcú prestať rušiť Tvo
je kráľovstvo, zhoď ich,aby pokorení museli 
ustúpiť. Amen.“

(Martin Luther: Ako sa treba modliť.)
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Služby Božie 6. 12. 2020
Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne, 9:00 hod. 

2. adventná nedeľa 
Božie kráľovstvo prichádza 

Vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. 
(Lukáš 21, 28)

Čítania
Joel 3, 2 – 5; Lukáš 21, 25 – 33

Kázňový text
Izaiáš 11, 1 – 10: 1 Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. 
2 Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, 
duch známosti a bázne Hospodinovej. 3 V bázni pred Hospodinom bude mať svoju 
záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo 
mu uši počujú, 4 ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok bied
nym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí. 
5 Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách. 
6 Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny 
dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. 7 Krava s medveďom sa budú pásť, ich 
mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. 8 Dojča sa bude hrať nad 
dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije. 9 Nebudú zle robiť ani škodiť nikde 
na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrýva
jú more. 10 V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva 
národov, a slávny bude jeho príbytok.

Pieseň z Evanjelického spevníka 13
1. Ó, príď , Kriste, Boží Synu, / z nebies výšin na nížinu, / priviň k sebe, čuj volanie / 
dúfajúcich v Teba, Pane!

2. Ó, príď, Kriste, Kráľu slávy, / Ty blažiteľ duší pravý, / my srdečne v duchu lkáme: / 
Príď kráľovstvo Tvoje, Pane!

3. Ó, príď, Kriste, drahý hosti, / obživ naše vnútornosti, / vlej do srdca tej útechy, / že 
si zmazal naše hriechy.

4. Ó, príď, Kriste, tešiteli, / by v súženiach neväzeli / naše duše, ale k Tebe / volali 
v každej potrebe.

5. Ó, príď, Kriste, Spasiteľu, / našich hriechov zbaviteľu, / daruj milosť, veď nás znovu 
/ večnej slávy ku domovu.
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Úvod
V mene Boha Otca i Syna i Ducha Sväté
ho.

Pieseň z Ev. spevníka 11
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 Lukáša 17, 
20 – 21:

„Keď sa Ho farizeji opýtali, kedy príde 
kráľovstvo Božie, odpovedal im: Kráľovstvo 
Božie nepríde tak, aby to ľudia pozorovali. 
Ani nepovedia: Ajhľa, tuto alebo tamto je! 
Lebo, ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!“

Príchod Božieho kráľovstva je trochu ab
straktná téma, hlavne ak si kráľovstvo 
Božie predstavujeme podobne ako po
zemské kráľovstvá – ako nejaký časovo 
i územne vyhradený priestor, kde vládne 
Pán Boh. V predstave mnohých ľudí – aj 
kresťanov – je kráľovstvo Božie v akom
si neviditeľnom svete, do ktorého sa my 
dostaneme až po smrti. Z toho potom vy
plýva presvedčenie, že kráľovstvo Božie 

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 2. adventnú nedeľu
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sa nás ešte netýka, až kým sami nevojde
me do duchovného sveta a budeme teda 
ďalej žiť v tom duchovnom, abstraktnom, 
neviditeľnom a neuchopiteľnom Božom 
kráľovstve. Dnešná nedeľa však hovorí, 
že kráľovstvo Božie prichádza a sám Pán 
Ježiš neraz hovoril, že kráľovstvo Božie 
sa priblížilo (Mt 4,17; 10,7; L 10,9). Ako 
si ho teda predstaviť, ako sa stať jeho 
súčasťou? Je to naozaj tak, že sa nás zač
ne týkať až po skončení terajšieho života?

Aby sme našli odpoveď na túto otázku 
a  vedeli si kráľovstvo Božie predstaviť, 
pomôžme si príkladom z nášho sveta. Ak 
by ste nastúpili do lietadla, odcestovali 
zo Slovenska do niektorej krajiny sveta, 
napríklad do USA a vystúpili na letisku 
v New Yorku, stáli by ste na území USA. 
Považovali by ste to za logické, veď ste 
v USA. Čo však v prípade, že vojdete do 
budovy amerického veľvyslanectva v Bra
tislave, alebo na bratislavskom letisku 
nastúpite do amerického lietadla? Myslí
te si, že stále budete na území Slovenska? 
Omyl. Územie amerického veľvyslanec
tva predstavuje malý kus USA na Sloven
sku. Vstupom na toto územie akoby ste 
vstúpili na pôdu USA. Podliehate tu ame
rickým zákonom rovnako ako na palube 
amerického lietadla či americkej lode a je 
jedno, kde sa ono lietadlo či loď v tej chví
li nachádza.

Podobne je to aj s kráľovstvom Božím. 
Pán Boh je Kráľom a vládne vo svojom 
neviditeľnom duchovnom kráľovstve. 
Nemožno však povedať, že mimo toh
to kráľovstva už Pán Boh nie je Kráľom. 
Práve naopak – všade tam, kde je On, je 
Jeho kráľovstvo. Tak ako americký prezi

dent všade prináša kus amerického sveta 
aj Pán Boh všade tam kde príde, prináša 
svoje kráľovstvo.

Niekto možno namietne: Pán Boh je 
predsa prítomný všade. Môže prísť nie
kam, kde predtým nebol? Áno, môže. Do 
ľudského srdca. Pán Boh síce je okolo nás, 
bdie nad svetom a riadi beh dejín, no nie 
je v ľudskom srdci, ak Ho tam človek ne
pustí. Aj nad takým človekom ostáva Pán 
Boh, no neostáva v ňom. Je to podobné 
ako keď dieťa chce pozerať film v televízii. 
Je rozdiel ak si ho pozrie spolu s otcom 
a  nechá otca vybrať nejaký pekný titul, 
ktorý si potom pozrú spolu, a ak sa za
tvorí samo v izbe, vyberie si podľa seba, 
možno aj nevhodný či zakázaný titul 
a otec je síce doma, no je kdesi v kuchyni 
 za dverami izby. Aj Pán Boh tak ostáva 
neraz za dverami ľudského srdca. Ak teda 
hovoríme o príchode Pána Boha či Pána 
Ježiša, hovoríme nie o príchode do sveta, 
mesta či chrámu, ale o príchode do srdca, 
ktoré Mu človek sám otvorí.

Písmo hovorí, že Boh je láska (1J 4,8). Boh 
je Duch (J 4, 24) a ovocím Ducha Božie
ho je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, 
nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, 
zdržanlivosť (G 5, 2223). Všade, kde je 
prítomný Pán Boh, prináša Jeho prítom
nosť takéto ovocie a podľa nich možno 
rozpoznať kráľovstvo Božie. To sa môže 
diať medzi manželmi, v rodine, medzi 
bratmi či sestrami v cirkevnom zbore, 
medzi priateľmi či medzi kolegami. Tam, 
kde je prítomný Pán Ježiš, je prítomné aj 
Jeho kráľovstvo a preto možno povedať, 
že kráľovstvo Božie je medzi nami.

Keď sa farizeji v dnešnom texte opýta
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li Pána Ježiša „Kedy príde kráľovstvo 
Božie“ odpovedal tými istými slovami: je 
medzi nami. Bola to pravda. Kráľovstvo 
Božie bolo medzi nimi, pretože bol me
dzi nimi aj Pán Ježiš Kristus. On je vlád
ca, On je kráľ a preto v tej dobe – v dobe 
Jeho telesného života bolo kráľovstvo 
Božie všade tam, kde bol On sám telesne 
prítomný. Existencia a prítomnosť Božie
ho kráľovstva je teda úzko spojená so 
samotným Pánom Bohom a Božie kráľov
stvo bez Neho samého nemôže existovať. 
Ak však niekde príde, prináša so sebou aj 
svoje kráľovstvo. Preto sa posolstvo ad
ventu neobmedzuje len na správu o prí
chode Božieho Syna, ale hovorí aj o tom, 
čo prináša, totiž Božie kráľovstvo.

Našou úlohou je kráľovstvo Božie na 
zemi budovať. Ak Pán Ježiš prichádza do 
nášho srdca, prichádza s cieľom pretvárať 
náš život a robiť ho lepším a krajším. To 
však nie je jediný cieľ. Veď Pán Boh ne
stvoril iba človeka na svoj obraz, ale aj 
tento svet na obraz kráľovstva Božieho. 
Kým do sveta neprišiel hriech, bola Zem 
rajom, teda kráľovstvom Božím na Zemi. 
Človek žil v priamej Božej blízkosti, ho
voril s Ním, videl Ho, mohol pred Neho 
predstúpiť. To bol raj. Hriechom sa to 
všetko narušilo, no je dnes našou úlohou 
takýto raj obnovovať. Nedá sa to všade 
a vo všetkom, no tam kde sa to dá, musí
me sa o to snažiť.

Ako budujeme kráľovstvo Božie? Budu
jeme ho vyznávaním a  uplatňovaním 
Božích hodnôt. Keď v našich vzťahoch 
či spoločenstvách zavládne viera, láska, 
radosť, pokoj, porozumenie či nežnosť, 
potom sme vybudovali kúsok kráľovstva 

Božieho, vtedy sme aspoň trochu obno
vili raj. A vtedy náš život môže byť krajší. 
Veď kto by nechcel žiť v raji. Amen.

Pomodlime sa:
Drahý Pane Ježiši, Ty k  nám neprichádzaš 
sám, ale prinášaš svoje kráľovstvo. Ty, 
ktorý si láska, a ktorého darmi sú radosť, 
pokoj, krotkosť, zhovievavosť či vernosť, 
prinášaš nám ich, aby sa Tvoje kráľovstvo 
rozhojnilo už tu a teraz medzi nami. Ďa
kujeme Ti za to. Veď tam, kde Ty vládneš, 
je raj, a tam, kde je raj, môže človek žiť 
v pokoji a trvalej radosti, pretože žije s Te
bou. Prosíme, vstúp a prebývaj v našich 
srdciach. Cez svoje dary však prenikaj aj 
do našich rodín, vzťahov a spoločenstiev 
a pretváraj ich na svoje kráľovstvo. Nech 
nielen sami žijeme v pokoji a radosti, ale 
vydávame aj svedectvo o Tebe, Tvojej lás
ke, Tvojej moci a Tvojich daroch svetu, 
ktorý túži a hľadá, no nenachádza. Pro
síme, nech aj cez svedectvo nášho života 
môže tento svet spoznať, že Ty si Boh, že 
Ty si láska a kto s Tebou žije, žije v raji. 
Amen.

Otče náš, ktorý si v nebesiach...

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

Verím v Boha Otca všemohúceho...

Pieseň ES 18
Záverečné požehnanie
Prijmite požehnanie:

Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha 
Otca a od Ježiša Krista, buď s vami v 
pravde a láske! Amen.
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Kristína Royová: 
Šťastlivé Vianoce

(Čítanie na pokračovanie, 1. časť)

Motto: 
„Tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal… (Ján. 3, 16)  
Ktorý sám seba obetoval… (Žid. 7, 27) 
Choď, i ty učiň podobne!“ (Luk. 10, 37)

V peknej, teplo zakúrenej izbe sedela 
mladá žena. Čelo samé mračno, ústa tvr
do zavreté. Myslela, že má vážnu príči
nu hnevať sa na celý svet a na všetkých 
ľudí. Veď každý mal niekoho, len ona bola 
sama. Tam na ďalekom cintoríne tesne 
vedľa seba ležali dva hroby, skoro jednako 
veľké. Vianoce, táto slávnosť detí, predo 
dvermi, a jej deti tam vonku pod stude
ným rovom…!

V každom dome chystali stromček, len 

ona nemala komu. Deti jej zomreli v prie
behu týždňa na záškrt, a muž bol ďaleko 
za oceánom; on ešte ani nevedel, že už 
nemá pre koho pracovať. Však nebol by 
musel ísť; mali dosť doma, i dom i role, 
lúky a statok. Ale vždy myslel, že ich ne
vyživí; až dorastú, budú mnoho potrebo
vať. A ony už nepotrebovali ničoho, a ne
budú nikomu viacej na obtiaž…

Pred mladou ženou ležali na stole peniaze 
a list. „Kúp sebe i deťom niečo pekné na 
Vianoce, a priprav im krásny veľký strom. 
Je mi do plaču, keď myslím na to, ako bu
dem sám cez tie sviatky, a neuvidím vašu 
radosť…“

Hodila sa na stôl, hlavu na zalomené ruky, 
a plakala. „Kde je moja radosť!? Načo sú 
mi tie peniaze; komu, ach komu ja pripra
vím stromček!? Ony už majú pripravený; 
tam pri hlave im stojí veľká jedľa, samé 
kryštály sú na nej…“

Máličko vrzli dvere, a slabým detským 
hláskom, ktorý sa okrem toho triasol 
ešte i zimou, zaznelo pozdravenie. Žena 
zdvihla hlavu. Pred sebou vidí malé, otr
hané, polobosé dievčatko. Z chudej, zi
mou omodrenej tváričky hľadia na ňu dve 
veľké, smutné oči tak prosebne.

„Čo mi ten sneh ešte až do izby nesieš!?“ 
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Oznamy
2. adventná 
nedeľa 6. 12.

9:00 

13:30

Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou – Ev. 
kostol, L. Ján

Nešporné služby Božie so spoveďou a Večerou Pá-
novou – Kult. dom, Beňadiková

Utorok 8. 12. 11:20 Vyučovanie náb. výchovy 1. ročník – ZŠ, L. Ján
Streda 9. 12. 16:00 Adventná večiereň – Knižnica, Uhorská Ves
Štvrtok 10. 12. 12:10

17:00

Vyučovanie náb. výchovy 3. ročník– ZŠ, L. Ján

Adventná večiereň – Zb. miestnosť na fare, L. Ján
Piatok 11. 12. 18:00 Príprava konfirmandov – Zb. miestnosť na fare, L. Ján
3. adventná 
nedeľa 13. 12.

9:00 

13:30 

14:30

Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou – Ev. 
kostol, L. Ján

Nešporné služby Božie so spoveďou a Večerou Pá-
novou – Knižnica, Uhorská Ves

Nešporné služby Božie so spoveďou a Večerou Pá-
novou – Zasadačka Obecného úradu, Podtureň

Poďakovanie
Ďakujeme sestre Ľubici Rakárovej za prípravu adventného venca do kostola. Bratovi 
Jurajovi Jandovi ďakujeme za pomoc pri odpratávaní dreva.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí aj v tomto období pamätáte na cirkevný zbor a podpo

rozkríkla sa rozplakaná žena; „či si ne
mohla čakať vonku? Nikdy človek nemá 
pokoja pred vami!“

„Keď mi bolo veľmi zima,“ vyhovára sa 
chudiatko.

„Tak čo nesedíš doma?“

„Nemám kde,“ vyhovára sa dieťa.

„Však len kdesi bývate!“ Žena vstala s hr
motom, otvorila skrinku, vyňala kus ko
láča a dala dieťaťu. „Tak choď za mamič
kou!“

„Moja mamička už umrela!“

Ženu akosi pichlo pri srdci. „A tatíčka kde 

máš?“

„Ten odišiel pre dvoma rokmi do Ameri
ky.“

„A kedy umrela tvoja mamička?“

„O Michale.“

„A odvtedy si kde bola?“

„U strynkej; ale že ona ma už nechce, po
slala ma preč. Že keď sa tatíčko na mňa 
nepýta, nemá ma ako živiť.“

Dieťa neplakalo; jeho smutné oči nemali 
už slzy. Bojácne túlilo k sebe omodrenými 
rukami darovaný koláč.

(Pokračovanie nabudúce)
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rujete jeho prácu milodarmi. Ďakujeme všetkým, ktorí tak robíte pravidelnými me
sačnými platbami na účet cirkevného zboru i jednorazovými milodarmi. 

Rozlúčili sme sa
V nádeji vzkriesenia oznamujeme, že nás vo veku 60 rokov opustila dňa 24. 11. 2020 
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 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.

Zvonenie o 20:00
Naše zvony zvonia pravidelne o 20:00 ako pozvánka, aby sme sa v našich domácnos
tiach 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. 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, pa
mätajte na nich a ozvite sa na farskom úrade.

Ponuka literatúry v kostole
Evanjelický stolový kalendár 3,20 €, Nástenný kalendár 5,– €, Tranovského 
kalendár 3,60 € a Tesnou bránou 3,20 €.

Nové číslo Evanjelického posla spod Tatier, Evanjelického východu a Cirkev-
ných listov.

V kostole je možné si objednať knihy z vydavateľstva Porta Libri.


