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INFORMAČNÝ LIST

3. adventná nedeľa 
Pripravovateľ cesty Pánovi

Tretia adventná nedeľa pripomína po-
stavu Jána Krstiteľa. Táto postava nám 
pripomína tri dôležité prvky adventnej 
prípravy.

Ján Krstiteľ je považovaný za posledného 
proroka Starej zmluvy. Ohlasoval Jeho 
príchod a pripravoval ľudí naň tým, že ich 
pozýval k pokániu, ktorého vonkajším 
znakom bolo obmytie hriechov pri krs-
te v rieke Jordán. Bol totiž presvedčený, 
že keď príde Spasiteľ, pomôže nám len 
vtedy, keď si uvedomíme, že sme na tom 
zle a  že pomoc potrebujeme. Teda nás 
pozýva k pokániu – k skúmaniu životov, 
k ľútosti nad hriechmi a ku spovedi.

Ján Krstiteľ neustále hovoril o Ježišovi: 

predpovedal Jeho príchod, pripravoval 
ľudí naň, ukazoval naňho. Ukazuje tak 
spôsob života veriaceho človeka: byť ne-
ustále otočený tvárou k Pánovi Ježišovi. 
Neustále Ho mať pred očami. 

Ján raz tiež povedal o Ježišovi: „On musí 
rásť a ja sa musím umenšovať.“ (Ján 3, 
30) Týmito slovami ukázal svoj postoj 
k Ježišovi – neustále Ho dávať do popre-
dia vo svojom živote. Tým robí presne 
opačnú veci ako mnohí ľudia, ktorí radi 
seba vyvyšujú. Skutočná veľkosť takých-
to je malá. Naopak, Ján je veľký v Božom 
kráľovstve, lebo dal vo svojom živote 
priestor Ježišovi.

Peter Taját, zborový farár
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Služby Božie 13. 12. 2020
Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne, 9:00 hod. 

Pripravujte cestu Hospodinovi! Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou. 
(Izaiáš 40, 3. 10)

Čítania
Izaiáš 29, 17 – 19; Matúš 11, 2 – 10

Kázňový text
Izaiáš 35, 1 – 10: 1 Radovať sa bude púšť i suchý kraj, jasať bude step a kvitnúť, ako 
narcis bude prekvitať a jasať bude, hej, jasať a plesať. 2 Dostane slávu Libanonu, nád-
heru Karmelu a Šárónu. Oni uvidia slávu Hospodinovu, velebu nášho Boha. 3 Posilnite 
ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolená! 4 Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, 
nebojte sa! Ajhľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni vás. 
5 Vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých. 6 Vtedy chromý bude skákať 
ako jeleň a jazyk nemého zvučne zaplesá. Lebo na púšti vytrysknú vody a potoky na 
stepi. 7 Horúci piesok sa zmení na jazero, prahnúca zem na vodné žriedla; na mieste, 
kde pelešili šakaly, bude priestor pre trsť a šašinu. 8 Bude tam hradská a cesta; tá sa 
bude volať svätou cestou. Nečistý po nej neprejde – len ľud jeho pôjde po nej - na nej 
ani blázni nezablúdia. 9 Nebude tam lev, ani dravá zver nevstúpi na ňu; nijakú tam 
nebude možno nájsť, ale vykúpení pôjdu po nej. 10 Vyslobodení Hospodinovi sa vrátia, 
prídu na Sion s plesaním a večná radosť bude na ich tvárach. Dosiahnu rozkoš a radosť 
a zmizne žiaľ i vzdychanie.

Pieseň z Evanjelického spevníka 26
1. Veselo spievajme, / Bohu chválu vzdajme, / veď nám Syna svojho, / jednorodeného, 
/ dal na vykúpenie / a večné spasenie.

2. O Kristovi máme / v Písme napísané, / že sa k svetu znížil, / aby nás povýšil; / preto 
slovom, činom / vytrvajme pri Ňom.

3. V láske neskonalej / prichádza k nám stále / ako k svojim deťom / v slove svojom 
svätom. / Otvor srdca dvere, / prijmi Ho vo viere.

4. Druhý príchod bude / pri poslednom súde; / náš Pán spravodlivý / skutky všetkých 
zjaví, / vovedie si verných / do príbytkov večných.

5. Čakajme na Pána / zvečera či zrána! / Plňme Božiu vôľu / v cirkvi svätej spolu, / vždy 
sa modlievajme, / nádej v Ňom skladajme.



3

Úvod
V mene Boha Otca i Syna i Ducha Sväté-
ho.

Pieseň z Ev. spevníka 25
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 1, 
31 – 33:

„Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu meno 
Ježiš. Bude veľký, Synom Najvyššieho sa 
bude volať a Pán Boh Mu dá trón Jeho otca 
Dávida. Bude kraľovať nad domom Jákobo-

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 3. adventnú nedeľu
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vým naveky a Jeho kráľovstvu nebude kon-
ca.“

V prečítaných slovách nachádzame anje-
lovo zasľúbenie Márii, ktorej oznamuje 
narodenie syna. Zároveň však zdôraz-
ňuje, že to nebude obyčajný syn. Bude to 
kráľ.

Mária a Jozef sú v našich mysliach zafixo-
vaní ako skromný a nábožný pár – dvo-
jica, ktorá cez všetky útrapy verejného 
poníženia prijala Máriino tehotenstvo 
a podrobila sa tak Božiemu plánu. Má-
lokedy si však uvedomujeme, že v osobe 
Jozefa – toho nenápadného muža, ktorý 
sa po betlehemských udalostiach načisto 
vytráca z nášho zorného poľa – máme 
pred sebou potomka kráľa Dávida. Kráľ 
Dávid bol veľmi výraznou osobnosťou 
v dejinách národa, jeho meno je dodnes 
živé a poznáme ho dôverne ako politické-
ho, ale aj duchovného vodcu. Tu, po boku 
skromnej Márie stojí jeho potomok, kto-
rý svoju rodovú príslušnosť nahlas pri-
znáva, keď ide do Betlehema, aby sa dal 
zapísať. Práve v Betleheme sa narodil kráľ 
Dávid, práve v Betleheme má svoje kore-
ne Jozef a práve v Betleheme sa má na-
rodiť nový kráľ, ktorý svojim významom 
prevýši aj svojho vznešeného predka – 
kráľa Dávida.

Ježiš Kristus – Pomazaný Boží – bol teda 
predpovedaný ako kráľ a mnohí Jeho 
súčasníci aj očakávali Jeho pozemské 
kraľovanie. Pán Ježiš žil v dobe, keď Iz-
rael trpel pod nadvládou Ríma a schopný 
kráľ, ktorý by dokázal zbaviť Izrael tejto 
nadvlády a sám zaujať miesto vodcu, by 
bol vítaný. Pán Ježiš však na sklamanie 
mnohých nenapĺňa tieto ambície.

Predsa to ale neznamená, že by kráľom 
nebol, alebo že by sa slová anjela nena-
plnili. Ježiš však sám hovorí, že Jeho 
kráľovstvo nie je z tohto sveta (J 18,36). 
On je kráľom v Božom kráľovstve a tak 
je Jeho moc ešte väčšia a Jeho kráľov-
stvo ešte rozsiahlejšie, než keby bol iba 
pozemským kráľom Izraela. Pri naplnení 
pozemských ambícii by sa Ježiš Kristus 
stal iba kráľom svojich súčasníkov a nám 
by dnes ostala iba historická zmienka 
o Jeho činoch.

Pán Ježiš je však kráľom nebeským – več-
ným kráľom a teda aj slová anjela o tom, 
že Jeho kráľovstvu nebude konca sú do-
slovne pravdivé. Kráľovstvo Pána Ježiša 
nie je priestorovo ani časovo obmedzené 
a tak je On večne živým kráľom a kraľu-
je rovnako Izraelcom (resp. tým, ktorí 
v Neho už vtedy uverili), ako aj nám dnes. 
Zasľúbenie o prichádzajúcom kráľovi je 
teda aj zasľúbenie pre nás a hovorí nám, 
že to k nám prichádza náš kráľ a Pán. To 
aj my sa máme skloniť pred Ním, naplno 
sa Mu odovzdať a prejaviť Mu úctu, ako 
Mu prejavili mudrci, keď Mu k nohám 
zložili zlato ako symbol kráľovského bo-
hatstva. Aj my Mu zložme k nohám naše 
srdce, pretože je našim kráľom. Amen.

Pomodlime sa:
Pane, kam Ty prichádzaš, tam prichádza 
spása; kam Ty vojdeš, tam sa mení člo-
vek, tam vzniká nádej, radosť, láska, nový 
život. Za to všetko Ti ďakujeme a prosí-
me Ťa: príď aj k nám. Príď ku všetkým, 
ktorí sú vyčerpaní, bezradní a nevládzu 
veriť vTvoju lásku. Príď k opusteným, 
ktorí nemajú nikoho, kto by ich pochopil. 
Príď k bezmocným a pochybujúcim, ktorí 
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v  svojich ťažkostiach nevidia žiadnu ná-
dej na svoju záchranu. Príď k neduživým 
a starým, ktorí nenachádzajú zmysel svoj-
ho života. Príď k tým, ktorí musia žiť v ne-
pokoji a strachu o svoj život a život svojich 
drahých, a priveď ich k vytúženému poko-
ju. Príď aj do nášho zboru, do svojej cirkvi, 
aby sme sa vedeli tešiť z Tvojho príchodu, 
oslavovali Ťa, požehnaného adventného 
Kráľa. 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 13
Záverečné požehnanie
Prijmite požehnanie:

Milosť Pána nášho Ježiša, láska Božia, 
dar a účastenstvo Ducha Svätého nech je 
so všetkými vami! Amen.

Kristína Royová: 
Šťastlivé Vianoce

(Čítanie na pokračovanie, 2. časť)

„No, tak sa zohrej!“ prihovorila sa mla-
dá žena už trochu prívetivejšie. Vzala zo 
stola dva niklové peniaze. A keď sa dieťa 
nesmele schúlilo do kútika k teplej peci, 
a  bojácno pokukujúc kedy-tedy na ňu, 
dalo sa jesť koláč, darovala mu ešte i oba 
peniaze.

„Keď sa zohreješ, potom choď, aby si na-
šla nocľah; hneď bude večer!“

S tým vyšla von do kuchyne postaviť ve-
čeru na sporák. Avšak sa jej jesť nechcelo; 
ale mala brata, až ten príde, bude hladný.

Zabraná do svojich horkých myšlienok, 
že každý má niekoho, len ona nemá ni-
koho, komu by dnes večer mohla spraviť 
radosť, zabudla na cudzie dieťa v izbe. 
No, bolo jej niečo treba; vojde — a temer 
sa zľakla v nastalom šere toho, čo sa sta-
lo. Malá, teplom a únavou premožená, 
zviezla sa z  lavičky na zem a schúlená 
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v  kútiku tvrdo spala. Čo teraz? Zobudiť 
ustaté dieťa a vyhnať ho von do tej zimy? 
To predsa nešlo. Ale čo spraviť s ním? 
Ktovie, či nemá nejakého hmyzu, a ten sa 
jej tu pri tom teple rozlezie!

Slnce ešte raz vyskočilo spoza mrakov, 
osvietilo izbu i spiace dieťa. Teraz, keď 
modrá tvárička obelela a líčka očerveneli, 
bolo také pekné. „Práve ako moja Kačen-
ka,“ myslela mladá žena. „Keby tá bola 
tak ostala na svete sama, keby som ja bola 
umrela, a jej otec keby bol tam v Amerike 
na ňu zabudol…“ No, či toto dieťa moh-
lo za to, že malo takého otca? A ak on už 
snáď tiež nežil? Stávali sa všelijaké veci 
v tej Amerike; aj len nedávno koľkých za-
sypala zem, keď kopali v baniach!

Cítila mladá žena zrazu v srdci, ochlad-
nutom bolesťou, ako čoby teplý vánok 
sústrasti s cudzím opusteným dieťaťom. 
Pozdalo sa jej, že je práve také opustené, 
ako ona sama. Ona nemala deti, nemala 

komu spraviť radosť, pripraviť stromček. 
A jemu nemal kto ani len nocľah dať a po-
skytnúť prístrešie.

Počula, že jej niečo kypí v kuchyni; vyšla 
sa pozrieť, a pritom nechtiac zapleskla 
dvere silnejšie.

Dieťa sa strhlo zo sna, placho sa rozhlia-
dlo vôkol. Ó, ako tu bolo dobre! Keby už 
ďalej nemusela ísť, keby mohla tu spať!

No, malá zbadala, že jej povedali, že až 
sa zohreje, musí si ísť hľadať nocľah; tu, 
že ju nenechajú. Zobrala svoj uzlíček a ti-
chučko sa vykradla z kuchyne.

„No, choď si ešte po dobrých ľuďoch,“ ho-
vorí žena, „na večeru môžeš prísť sem, aj 
na noc.“ Pozrela sa pritom na dieťa, do tej 
náhle uradovanej tvári, a prvý lúč svetla 
a  radosti, prvý od pohrebu detí zahrial 
i jej srdce.

Dieťa bez slova, tichučko ako tieň vyšlo 
na dvor a štekotom psa doprevádzané 

vybehlo von do zimného 
podvečera.

„Prečo som ho vlastne po-
slala preč?“ myslela žena. 
„Však keď mu chcem dať 
večeru aj nocľah, načo 
mu budú tie koláče, ktoré 
mu ľudia dajú? Iné aj tak 
nedostane; a zajtra si 
zase vypýta. No, čo mi tu 
malo sedieť také špinavé! 
Keď príde, musí sa umyť, 
a  dám mu obliecť niečo 
starého po Kačke, nech 
má Štedrý večer!“

(Pokračovanie nabudúce)
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Milí bratia a milé sestry,

v stredu 9. decembra sa uskutočnila tla-
čová beseda na Úrade vlády SR, kde boli 
odprezentované najnovšie opatrenia 
platné od 11., 14, a 21.12. 2020. Opat-
renia sa dotýkajú rôznych oblastí života 
spoločnosti. Čo je však pre nás ako život 
cirkvi dôležité (vyplýva to z vyjadrenia 
hlavného hygienika pána Mikasa), že po-
čas vianočných sviatkov budeme môcť 
konať bohoslužby za rovnakých podmi-
enok, ktoré aj momentálne platia – 50% 
kapacita chrámov, rúška, odstupy, a hygi-
ena rúk, šachovnicové sedenie v chráme, 
atď…

Touto cestou Vás chcem poprosiť o dve 
veci:

1. Nakoľko počas vianočných sviatkov 
očakávame v cirkevných zboroch vysoký 
nárast návštevníkov, prosím Vás aby ste 
počas jednotlivých sviatkov ponúkli v cir-
kevných zboroch viacero časových mož-
ností bohoslužobných stretnutí. Týmto 
spôsobom by sme vedeli dodržať 50% 

kapacitu a zároveň zamedzili situácii ne-
možnosti vstupu do chrámu.

2. Zároveň Vás chcem poprosiť, aby sme 
boli príkladom pre spoločnosť v dodržia-
vaní hygienických opatrení a najmä v tej-
to náročnej situácii sa snažili ľudí viesť 
k vzájomnej zodpovednosti a najmä tr-
pezlivosti. Všetci si uvedomujeme, že si-
tuácia okolo COVID 19 trvá už pomerne 
dlho, ale nezodpovednosťou tento zápas 
neukončíme.

Prajem Vám veľa duchovných aj telesných 
síl v týchto náročných časoch, nech uiste-
nie o Kristovej blízkosti Vás povzbudzuje 
a dáva dostatok pokoja, lásky aj jeho Du-
cha. Nech aj tohtoročné Vianoce sú pre 
nás osobným pozvaním k betlehemských 
jasliam, kde v striedmosti, jednoduchos-
ti, v náročných životných podmienkach 
sa narodila záchrana ľudstva. Nech Slo-
vo, ktoré sa stalo telom prebýva vo vás 
bohate.

S prianím Božieho pokoja

Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu

Biskup Východného dištriktu 
ku konaniu Služieb Božích 

počas vianočných sviatkov 2020
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V roku 2021 si Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku pripomenie 100 rokov od svojho 
vzniku po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku 1. ČSR. Súčasťou kampane je nový in-
ternetový portál, na ktorý vás srdečne pozývame. Mottom kampane je slogan: „Verí-
me srdcom.“

www.lifetv.sk
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ROZHLAS

SOBOTA – 12. december
Regina
06.05 – 06.15 Ekuména vo svete
17.15 – 18.00 Duchovné horizonty
Rádio Devín
17.00 – 18.00 Nad Slovom s Bohdanom 

Hroboňom

NEDEĽA – 13. december  
Rádio Slovensko
12.27 – 12.57 Opri sa o mňa
22.19 Encyklopédia spravodlivých
Rádio Devín
07.00 – 08.00 Krajina duše
Regina
05.00 – 05.45 Duchovné horizonty

ŠTVRTOK – 17. december
Regina
21.05 – 21.50 Viera v živote
21.50 – 22.00 Ekuména vo svete

TELEVÍZIA

PIATOK – 11. december
:3
22.10 – 00.26 Quo vadis – Muzikál z čias 

starovekého Ríma a prena-
sledovania kresťanov

SOBOTA – 12. december
:3 
08.35 – 08.41 Malé biblické príbehy  

NEDEĽA – 13. december 
:2
19.50 – 19.55 Slovo
:3
08.10 – 08.15 Malé biblické príbehy

Program verejnoprávnych médií
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Oznamy
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

Utorok 15. 12. 11:20 Vyučovanie náb. výchovy 2. ročník – ZŠ, L. Ján
Streda 16. 12. 16:00 Adventná večiereň – Zasadačka Obecného úradu, 

Podtureň
Štvrtok 17. 12. 12:10

17:00

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

Adventná večiereň – Zb. miestnosť na fare, L. Ján
Piatok 18. 12. 13:00

18:00

Vyučovanie náb. výchovy MŠ – MŠ, L. Ján

Príprava konfirmandov – Zb. miestnosť na fare, L. Ján
4. adventná 
nedeľa 20. 12.

9:00 Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou – Ev. 
kostol, L. Ján

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. 

Ďakujeme sestrám a bratom, ktorí pomáhajú pri rozširovaní Informačného listu. 
Prosíme vás: ak chcete dostávať Informačný list alebo viete o niekom, kto by ho chcel 
dostávať, alebo viete o niekom, kto by ho mal dostávať, dajte nám o tom vedieť.

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 Ev. posla spod Tatier, Evanjelického východu a Cirkevných listov.

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