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Milí bratia a sestry,

zborové presbyterstvo na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situá-
cie v našej krajine a na základe odporúčaní zboru biskupov ECAV prijalo 
rozhodnutie:

V CIRKEVNOM ZBORE LIPTOVSKÝ JÁN SA V TOMTO ROKU 
ŠTEDROVEČERNÉ SLUŽBY BOŽIE KONAŤ NEBUDÚ.
S láskou pozývame všetkých vás, aby ste namiesto toho vykonali v kruhu 
rodiny domácu pobožnosť. Je taktiež možné si pozrieť služby Božie v te-
levízii alebo na internete. Aj z nášho cirkevného zboru budeme vysielať 
záznam štedrovečerných služieb Božích, a to na YouTube kanáli CZ Lip-
tovský Ján. Pozrieť si ich môžete aj na stránke cirkevného zboru www.
ecavliptovskyjan.sk, alebo na www.facebook.com/ecavliptovskyjan.

Ďakujeme za pochopenie.
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Úvodné oslovenie
V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

Milá moja rodinka, tak prišli Vianoce. Celý tento rok nám priniesol chvíle, o akých 
sme predtým ani nesnívali. Veľa vecí bolo inak, v mnohom sme museli svoj život zme-
niť. A ani o týchto Vianociach sme dlho nevedeli, ako ich vlastne budeme prežívať. No 
ony prišli a prišli by aj vtedy, ak by bolo všetko zatvorené a každý bol úplne izolovaný 
vo svojom dome. Vianoce totiž nie sú o veľkých slávnostiach ani o tradíciách. Sú o prí-

Vianoce, to nie sú bohato prestreté stoly, drahé darčeky, alebo lyžovačka. 
Sú to predovšetkým sviatky narodenia Božieho Syna. Preto vás pozývame, 
aby sme ich v tomto roku slávili aj v domácnostiach pri domácej štedrove-
černej pobožnosti. Darmo by sa totiž Pán Ježiš narodil v Betleheme hoci aj 
tisíckrát, ak by sa nenarodil v našich srdciach a v našich rodinách.

Domáce služby Božie 
pri štedrovečernom stole 2020 

Pred večerou, pred preberaním darčekov, pod vianočným 
stromčekom – vedie hlava rodiny
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chode Božieho Syna na svet. A táto správa by nám znela za každých okolností. Príchod 
Božieho Syna nemôže predsa žiadna komisia zakázať, ani obmedziť. Pán Ježiš Kristus 
teda prichádza aj do tohto dnešného zneisteného sveta a prináša istotu, o ktorú sa 
možno oprieť, prináša lásku, prináša pokoj. Čo viac si môžeme priať? Jeho dary robia 
Vianoce Vianocami a tak keď On k nám prichádza, Vianoce sú tu a my môžeme aj te-
raz začať s ich slávením a radovať sa.

Čas radosti, veselosti
1. Čas radosti, veselosti / nastal požehnaný, / keď Spasiteľ, Vykupiteľ / narodil sa 
z Panny; / v mestečku Betleme / v jasličkách na slame / leží malé Pacholiatko na zime, 
/ leží malé Pacholiatko na zime.

2. Čo sme všetci ľudia hriešni / túžobne čakali, / to anjeli pre svet celý / mocne zves-
tovali; / a preto plesajme, / spolu sa radujme. / Pacholiatko – Nemluvniatko vítajme, / 
Pacholiatko – Nemluvniatko vítajme.

3. Spasiteľu, nebies Kráľu, / Pane náš Ježiši, / z čistej Panny narodený, / Poklad náš 
najdrahší, / Kriste náš, Pane náš, / skloň sa k nám ako Pán, / a z milosti do radosti 
uveď nás! / A z milosti do radosti uveď nás!

Evanjelium
Evanjelium podľa Lukáša 2. kapitola, verše 2-14:

„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol 
vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, kaž-
dý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do 
mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, 
aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď 
tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula 
Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. A boli 
v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov 
postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im 
povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo 
narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám 
bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď 
s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva 
na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“

Vyznanie viery
Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne 
slovami Apoštolského vierovyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.



4

Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svä-
tého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a po-
chovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na 
pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov od-
pustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

Báseň
Deti môžu predniesť básničku alebo modlitbičku. Napr.:

Otvorte brány dokorán, prichádza požehnaný Pán, 
Kráľ nad kráľov najslávnejší a Spasiteľ najmocnejší,  
prináša radosť, spasenie, nech znejú piesne oslavné:  
Požehnaný Boh náš, Stvoriteľ všetkých nás!

Je dobre ľudu vernému, čo ide v ústrety Jemu,  
ó, dobre, dobre, všetkým tým, čo svoje srdce spoja s Ním,  
On, Slnko spravodlivosti, je darcom pravej radosti:  
Požehnaný Boh náš, Stvoriteľ všetkých nás!

Otvorte brány dokorán, by mohol Kristus vojsť i k vám,  
cestu Jemu pripravujte a s láskou Ho privítajte,  
nech vojde večnej slávy Kráľ, Boh, ktorý človekom sa stal:  
Požehnaný Boh náš, Stvoriteľ všetkých nás!

Príď ku nám, Pane Ježiši, príď, náš Baránok najtichší,  
osvecuj svojou milosťou a obdar dobrotivosťou.  
Ty Duchom svojím sám nás veď a vysloboď zo všetkých bied,  
len Tebe, náš Pane, chválospev spievame.

Modlitba
Skloňme sa a takto sa pomodlime:

Láskavý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za to, že si aj v tomto zvláštnom roku stál ver-
ne pri nás. Aj keď nás postretlo mnoho skúšok a navštívení, Ty si nám ukázal aj svoju 
lásku a milosť a dokázal nám, že hoci na nás kadečo dopustíš, nikdy nás neopustíš. 
Dával si nám mnoho darov – vieru, silu, nádej – a dávaš nám aj dnes ten najvzácnejší 
dar – svojho Syna. Vidíme tak, že Tvoja milosť stále trvá. Preto sa radujeme, ďakuje-
me Ti a oslavujeme Tvoje meno. Veď v Tvojom Synovi prichádza dnes na svet Tvoje 
nebeské kráľovstvo. Kiež to tento svet spozná, vidí a radostne Tvojho Syna víta a Tebe 
na slávu spieva. Amen.

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa 
Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám 
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Kristína Royová: 
Šťastlivé Vianoce

(Čítanie na pokračovanie, 3. časť)

Žena vošla prestrieť čistý obrus, a keď 
strhla knižku, že si prečíta nejakú modlit-
bu alebo pesničku, otvorila sa jej tam, kde 
raz bola položila vianočný traktát, ktorý jej 
ktosi — sama už nevedela, kto — bol daro-
val, a ktorý dodnes nečítala. Že dnes práve 
boli Vianoce a že to hovorilo o Vianociach 
a o Betleheme, tak si to vzala do kuchyne, 
že si to teraz prečíta.

A bolo to tam veľmi pekne písané, akú 
radosť mal Boh, nebeský Otec, zo svoj-
ho Syna, Pána Ježiša Krista, a ako predsa 
z veľkej lásky k ľuďom obetoval toho Syna, 
poslal Ho ako dieťa, aby potom, až vyras-
tie, obetoval sám seba na smrť za hriechy. 
Ako bolo smutno v nebi, keď stadiaľ odišiel 

viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale 
zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen. 

Sláva Bohu: Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždy, na veky 
vekov. Amen.

Tichá noc
Na záver si ešte spoločne zaspievajme pieseň „Tichá noc“.

1. Tichá noc, svätá noc. / Usnula zem celá, / dvaja len bdejú v Betleheme; / v jasliach 
Dieťa tam utešené / tíško, spokojne spí / tíško, spokojne spí.

2. Tichá noc, svätá noc. / Anjeli priniesli / najprv pastierom radostnú zvesť, / z nej teší 
sa i dnes celý svet: / Prišiel Spasiteľ k vám! / Prišiel Spasiteľ k vám!

3. Tichá noc, svätá noc. / V Ježiši-Dieťati / Boh sa láskavo usmieva nám, / anjel zves-
tuje: Buď pokoj vám! / Kristus je daný nám. / Kristus je daný nám.

Požehnanie
A teraz už milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého 
so všetkými nami. Amen.
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Pán Ježiš Kristus, a že sa preto všetci anjeli ponáhľali na zem spievať a chváliť Boha; 
pospiechali za Ním.

Bolo to divné; ona ešte nikdy nemyslela na tú Božiu lásku. Teraz, keď jej dom na Šted-
rý deň bol tiež prázdny, pocítila súcit s veľkým a svätým Bohom, a tá Jeho láska k ľu-
ďom divno sa dotkla jej duše.

Veď ľudia boli zlí; oni nakoniec toho Jeho milého Syna pribili na kríž, a On, však keď je 
vševedúcim, On to vedel, a predsa im Ho dal. Keď nebeský Boh dnes preukázal ľuďom 
takú lásku, či ju nemali aj oni dokázať jeden druhému?

„Prečo som len poslala to dieťa preč! Ktovie, kam zašlo! Či príde a trafí? Ten pes ho 
iste poľakal: bude sa báť. Keď Boh miloval svet, miloval aj toto dieťa, a ona ho vyhnala 
do tej zimy…“ Na ženu zaľahla úzkosť, aká ešte nikdy, ani keď sa jej deti v nemocnici 
dusili. Ísť dieťa hľadať, to sa hanbila. Čo by ľudia povedali!? A nemala koho poslať.

Večer sa nížil. „Keby to tak tvoja Kačenka otĺkala ľudské prahy!“ Išlo jej ustavične. 
„Ale veď ono príde, — a prečo by neprišlo? Aj inde naň psi štekajú; avšak má sľúbený 
nocľah! — Keď príde, dám mu celý oblek po Kačenke!“

Otvorila truhlu, prehŕňala. Chcela dať najstaršie šaty, ale nemohla. Boh tak miloval 
svet, že jediného Syna dal; aj ona musela dať, čo malo cenu; veď zajtra je veľký sviatok, 
nech nie je dieťa otrhané!

Mala už všetko prichystané, i šaty i obuv, všetko dobré, teplé, áno, aj lôžko — nie v kú-
tiku v kuchyni, ako najprv myslela, ale v postieľke, kde spávali obe deti. Dala do nej 
zo svojich perín, keď na lekárov rozkaz musela spáliť periny po deťoch, aby sa nákaza 
nešírila.

Keď to lôžko pre skrehnuté dieťa stlala, bolo jej tak teplo pri srdci, ako nikdy; cítila 
sama, ako sa dieťaťu uľaví.

Začali zvoniť do kostola po prvýkrát. Musela rýchle dokončiť, čo treba na večeru, len 
čo stačila vziať vlniak a kabát. Dnes po prvýkrát cítila niečo pri piesni: „Čas radosti, 
veselosti“… a to evanjelium, hlásané anjelmi pastierom tam na betlehemských lúkach, 
bolo jej dnes ako nové.

Napriek tomu nemohla sa ani konca dočkať; z kostola vyšla medzi prvými. Vošla do 
prvého, jasno osvieteného obchodu a nakúpila toľko dobrých vecí, že ani pre Kačenku 
by nebola mohla viac nakúpiť; aj sviečky, aj cukríky. Vošla k hájnikovej žene, či ešte 
nemá nejaký odhodený stromček, ktorý nikto nekúpil. Mala na šťastie; bol pekný, 
neveľký ale s krásnou korunkou. Tak vrátila sa s plnými rukami a s plným srdcom.

Brat jej vyšiel v ústrety. Zadivil sa, čo komu nesie, a kde sa toľko baví. Nemala slov, aby 
mu mohla vysvetliť. „Nepýtaj sa“ povedala mu, „však uvidíš; radšej mi pomôž?“

(Pokračovanie nabudúce)
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Pastiersky list Zboru biskupov ECAV 
k Vianociam 2020

Milé sestry a milí bratia, 

tohtoročné Vianoce sú v mnohom iné. V rámci kalendára prišli síce v rovnakom čase, 
ale slávime ich za iných spoločenských okolností. Rok 2020 sa zapíše do novodobých 
dejín ako čas spomalenia sveta. Dve pandemické vlny, ktoré udreli s  plnou silou, 
zasiah li a poznačili život všetkých nás. Vedci, odborníci, lekári hľadajú cestu – zna-
menie, ktoré by ukázalo východisko z napätej a zatiaľ neprehľadnej situácie zápasu 
o ľudský život. Okolnosti, na ktoré sme neboli pripravení, odhalili nielen pravdu o sta-
ve spoločnosti, ale najmä pravdu o stave nášho vnútorného a hodnotového sveta. Svet 
spoznal krehkosť vlastných materiálnych základov, museli sme sa vyrovnať s rôznymi 
obmedzeniami, na ktoré sme neboli zvyknutí. Avšak spoznali sme aj pravdu o  ľud-
skom srdci, v ktorom sa zrkadlí množstvo nenávisti, zloby, nespokojnosti a nepria-
teľstva. Máme nádej, že svet dostane v  najbližšom čase ako vianočný dar riešenie 
súčasnej situácie v podobe bezpečnej vakcíny, ktorá dokáže uchrániť ľudské telo. 

Otázne je ale riešenie bolesti ľudskej duše, hodnotových spoločenských pomerov 
a medziľudských vzťahov. Svet potrebuje vianočné znamenie, ktoré mu pomôže zno-
vu nájsť hodnotu lásky v záplave nenávisti, hodnotu pokory v ostňoch pýchy, hod-
notu múdrosti a prezieravosti v klamlivom svete poloprávd a konšpirácií. Mnohí si aj 
dnes kladú otázku, či sa môže niečo zmeniť k lepšiemu. Vianoce sú pozitívnou Božou 
odpoveďou, že nový začiatok je možný. To, čo Adam stratil, v Kristovi nám Boh vrátil. 
Vianoce totiž nie sú len sprítomnením biblických historických udalostí spred 2000 
rokov, ale sú aktuálnou Božou túžbou narodiť sa v  tomto čase, v  týchto životných 
okolnostiach. Boh nečakal na ideálne podmienky, aby sa mohol narodiť. Slovo sa stalo 
telom, lebo sa naplnil čas. Boh sa rodí do okolností, v ktorých sa práve nachádzame.  

Aj keď sme sa narodili ako ľudia, často sa správame ako bohovia. No znamením Via-
noc sú práve tí, ktorí nerobia samých seba bohom, ale v ktorých sa rodí niečo Božie 
v moci Ducha. Ani dnešná doba nepotrebuje viac chladnokrvných Herodesov, ktorí 
iným dávajú pociťovať, kto je tu kráľom. Potrebuje vianočných ľudí, ktorí oslovení 
Božím konaním slúžia tajomstvu vianočnej lásky. Boh zostupuje na zem. To je spôsob, 
ako sa rodí niečo Božie – zostupovať dole, empaticky sa skláňať k blízkym, vidieť svet, 
radosti aj problémy ich očami. 

V pokore zostúpiť aj vo vlastnom srdci a nájsť v ňom zabudnuté vianočné dieťa, jeho 
úprimnosť, úžas nad vecami, spontánnosť a oddanosť – to je ďalšie Božie znamenie. 
„Ak nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského  kráľovstva.“ Vydajme sa aj my 
na túto vianočnú cestu, bratia a sestry. Dnešný svet potrebuje znamenie, ktoré mu 
prinesie nádej zmeny. Potrebuje vianočných ľudí, ktorí prinášajú hodnoty, vytvárajú 
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zmysluplné a láskavé vzťahy, čo Biblia definuje pojmom „Božie kráľovstvo“. Boh si 
hľadá cestu, spôsob, miesto, aby sa mohol v nás narodiť. A dáva nám k  tomu moc 
Ducha, moc Slova a  spoločenstvo – to sú nástroje, aby aj cez nás mohol prinášať nový 
život. Túži, aby sme sa tomuto svetu stali živým znamením.  

Betlehemskí pastieri oslovení anjelským posolstvom dostávajú znamenie, ktoré zade-
finovalo GPS súradnice a ktoré evanjelista Lukáš definuje slovami: „... a toto vám bude 
znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach.“ Vianočné zna-
menie, ktoré nám má pomôcť nájsť podstatu Vianoc aj zmysel života. Obvi nieme ho aj 
my plienkami viery, aby nezomrelo v chlade sveta? Obvíjame aj v rodinách plien kami 
starostlivej duchovnej výchovy naše deti, aby v ich srdciach to betlehemské dieťa rást-
lo a napredovalo a aby nezahynulo v chlade ľahostajnosti? V týchto časoch myslíme na 
všetkých, ktorí sa s láskou starajú o chorých, starých, poznačených rôznymi životnými 
tragédiami. Sú to vzácne vianočné ruky, ktoré dokážu obvinúť pozornosťou, láskou 
i pomocou toho, kto je v telesnej či duchovnej núdzi. Buďme vďační za všetkých, ktorí 
sa starali alebo starajú o hodnoty a duchovný život, aby narodený Boží Syn v srdci 
nezahynul. Oni sú vianočným znamením nového, Božieho sveta a nádejou  zmeny. 

Posledným vianočným znamením sú jasle – miesto, kde môžeme nájsť Krista. Jasle 
boli miestom dennej obživy, pri jasliach sa stretali všetci hľadajúci obživu. Naše ro-
diny majú byť jasľami uprostred, ktorých leží Boží dar. Kristus sa chce stať duchov-
ným pokrmom a túži ležať uprostred nás, teda mať trvalé miesto medzi nami. Nechce 
odísť, chce ležať v našich srdciach. Rodiny uprostred ktorých leží moc lásky, obety, 
krásy aj radosti života sú znamením Božieho sveta pre dnešný svet. Uložme ho a ne-
chajme Krista ležať, nachádzajme mu miesto v tomto nehostinnom svete. Aby sme sa 
my sami, Božou mocou zrodení, Jeho láskou obvinutí a Jeho prítomnosťou nasýtení, 
stali vianočným znamením tomuto svetu. 

Prajeme vám, milí bratia a milé sestry, aby tohtoročné Vianoce boli „iné“. Nech je ich 
posolstvo pre nás  znamením, že Bohu sa tento svet nevymkol z rúk. Práve naopak, 
Jeho ruky vložili do stredu samého seba. Nech sú pre nás osobným pozvaním vydať sa 
na spoločnú cestu s betlehemským dieťaťom. Nech sú naše rodiny jasľami, kde Kris-
tus bude rásť, domovom, kde bude prebývať v Duchu lásky a pokoja. Domovom, kde 
nájdete vnútorný pokoj, atmosféru prijatia, porozumenia aj nových životných výziev. 
Aby sa hĺbka vzájomných vzťahov pretavovala do úprimnej pomoci tým, ktorí stratili 
znamenie a zmysel života. Lebo dnes už nie betlehemskej hviezdy jas, ale svetlo Božej 
lásky v nás, musí svetu a blížnym ukázať, že Kristus sa v nás narodil. 

V Božom svetle prežité vianočné sviatky a celý nový rok 2021 vám z úprimného srdca 
prajú

 Ivan Eľko Ján Hroboň  Pter Mihoč  
 generálny biskup ECAV  biskup ZD ECAV  biskup VD ECAV
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ROZHLAS
ŠTVRTOK – 24. december 
Štedrý večer 
Regina
16.04 Prenos Služieb Božích z ev. 

kostola v Martine
Piesne: 19, A 10, 5, 14, A 11, 60

PIATOK – 25. december 
1. sviatok vianočný 
Regina
21.05 – 21.50 Viera v živote
21.50 – 22.00 Ekuména vo svete

SOBOTA – 26. december 
2. sviatok vianočný 
Regina
06.05 – 06.15 Ekuména vo svete
17.15 – 18.00 Duchovné horizonty

Rádio Devín 
10.00 – 11.00 Pieseň pre Božieho syna
17.00 – 18.00 Nad slovom – téma Vianoc 

s Bohdanom Hroboňom

NEDEĽA – 27. december 
Rádio Regina
09.05 Prenos Služieb Božích z ev. 

kostola v Dudinciach
Piesne z ES: 37, 55, 36, 53, A 16

Rádio Slovensko
12.27 – 12.57 Opri sa o mňa
22.19  Encyklopédia spravodlivých

Rádio Devín
07.00 – 08.00 Krajina duše

Regina Západ
05.00 – 05.45 Duchovné horizonty

TELEVÍZIA
UTOROK  – 22. december 
:2
14.30 – 14.45 Svetové dedičstvo 

UNESCO na Slovensku
Drevené kostoly Karpatského oblúka 

:3
10.40 – 11.20 Profily
Televízny portrét slovenského básnika 
Milana Rúfusa

ŠTVRTOK – 24. december  
Štedrý večer 
:2
07.30 – 07.55 Orientácie
23.05 – 23.53 Tichá noc
Príbeh svetoznámej piesne

23.55 – 23.59 Chvíľka poézie
Martin Rázus

:3
10.50 – 11.16 Osobnosti náb. života
Slovenský žalmista P. O. Hviezdoslav

TA3
17.00 – 18.00 Prenos Služieb Božích 

z ev. kostola v Senci
Piesne: 25, A 16, 11, 42, 60

PIATOK – 25. december 
1. sviatok vianočný  
:2
10.00 Prenos Služieb Božích z ev. 

kostola v Obišovciach
Piesne: ES 42, 34, A 13, 54, 35, A 14, 592
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19.55 – 20.00 Sviatočné slovo
Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu

:3
11.30 – 11.56 Kultúra a náboženstvo
Dokument o prekladoch Biblie do sloven-

činy 

NEDEĽA – 27. december 
:2
09.30 – 09.56 Orientácie

Internet
Prehľad dostupných online prenosov služieb Božích  nájdete na stránke

www.ecav.sk/aktuality/oznamy/vianoce-online

Oznamy
Štvrtok 24. 12 
Štedrý večer. 16:00

ŠTEDROVEČERNÉ SLUŽBY BOŽIE NEBUDÚ!

Online služby Božie z Liptovského Jána – 
YouTube, Facebook, stránka cirkevného zbou

Piatok 25. 12. 
1. sviatok vianočný

9:00 

11:00

Služby Božie pre Beňadikovú, Podtureň 
a Uhorskú Ves – Ev. kostol, L. Ján

Služby Božie pre Liptovský Ján – Ev. kostol, 
L. Ján

Sobota 26. 12. 
2. sviatok vianočný

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

Nedeľa po Vianociach 
27. 12.

9:00 Služby Božie – 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.

Ďakujeme Jozefovi Šmihovskému za opravu žľabov a kúrenia na kostole.

Ďakujeme rodine Balcovej a Ľube Rakárovej za ikebany. Taktiež ďakujeme sestrám 
a bratom, ktorí pomohli vianočne vyzdobiť náš chrám.

Rozlúčili sme sa
So smútkom v srdci, ale v nádeji na radostné stretnutie vo večnosti Vám oznamuje-
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me,  že dňa 13. 12.2020 nás opustila sestra Mária Forgáčová, rod. Galschneiderová 
z Podturne vo veku 82 rokov. Rozlúčková pobožnosť sa konala v utorok 15. 12. 2020 
o 13,00 hod. v Dome smútku v Podturni.

Dňa 17. 12. 2020 nás opustila sestra Eva Forgáčová, rod. Zlejšia z Podturne vo veku 
84 rokov. Rozlúčková pobožnosť sa konala v nedeľu 20. 12. 2020 o 14,00 hod. v Dome 
smútku v Podturni.

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nik nezahynul, ale 
každý, kto verí v Neho, mal večný život!“ (Ján 3, 16)

Blahoželáme!
Brat emeritný biskup ECAV Július Filo, ktorý má svoje korene 
v Liptovskom Jáne, 17. decembra svoje 70. narodeniny. Srdečne 
blahoželáme a prajeme veľa Božieho požehnania.

Modlitby
Každý večer o 20,00 od. zvonia zvony v cirkevnom zbore ako po-
zvánka k modlitbám. Pozývame vás, aby ste sa vo svojich domác-
nostiach v tomto čase sklonili k modlitbám. Okrem iného môže-
te do svojich modlitieb zahrnúť aj tieto modlitebné námety:

• za požehnané prežívanie vianočného obdobia

• za všetkých osamelých, opustených, utrápených, aby aj im zažiarilo svetlo nádeje 
a povzbudenia

• za spomalenie nárastu koronavírusu na Slovensku a v zahraničí, za vládu a mi-
nistra zdravotníctva, za lekárov, zdravotnícky personál a ostatných slúžiacich v 
zápase s koronavírusom

• za nešírenie falošných správ, nenávistných prejavov v spoločnosti a za upokojenie 
ľudí

• za cirkev a jej pôsobenie v týchto časoch, za duchovnú obnovu cirkevného zboru

Ak máte modlitebné námety, za ktoré by sme sa mali v cirkevnom zbore modliť, daj-
te nám ich vedieť na farskom úrade. Kontaktné údaje nájdete v tiráži Informačného 
listu.

„A modlitba z viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí 
sa mu.“ (Jakub 5, 15)

„O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo 
všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude 
chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ (Filipským 4, 6 – 7)

„Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.“ (Matúš 7, 7)
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