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Traja králi alebo mudrci z východu?
Hoci sa 6. január ľudovo nazýva aj Traja králi, predsa podľa biblickej správy, ktorá
je v Evanjeliu podľa Matúša v 2. kapitole, to neboli králi a nevieme ani ich počet.
Išlo zrejme o mágov z Perzie, ktorí na základe zvláštneho nebeského úkazu prišli
hľadať narodeného židovského kráľa. Na tejto biblickej správe je pozoruhodných
niekoľko vecí.
1. Kým v Jeruzaleme sedeli učení muži, ktorí vedeli hneď citovať Písma o tom,
že Mesiáš sa má narodiť v Betleheme, predsa nebežali do Betlehema a neklaňali
sa narodenému Spasiteľovi. Mudrci z východu počuli len chýr o Ňom vydali sa na
ďalekú a náročnú cestu za Ním.
2. Ukazujú, že Pán Ježiš je tu skutočne pre každého. Nie je určený len pre izraelský národ, ale pre všetky národy. Neprišiel len kvôli chudobným pastierom, ale aj
kvôli vysokopostaveným mudrcom. Jeho zvesť neoslovuje len neučených ľudí, ale
rovnako tak ju môžu prijať aj múdri a vzdelaní ľudia. A to platí tak pred dvetisíc
rokmi ako aj dnes.
Peter Taját, zborový farár svätojánsky

Čomu nás učí hviezda?

“

Povstaň a zaskvej sa,
ó, duša ubolená.
Hľaď, v temno sveta svieti
tá hviezda sponad Betlehema,
za ňou šli mudrci!
Ó, neváhaj, poď i ty,
poď, duša ubolená,
a padni na kolená,
by prijal dar tvoj – teba,
Ten v jasliach povitý! Amen.
Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali
sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho
hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť.
Evanjelium podľa Matúša 2, 1 – 2

Bratia a sestry!
Dnes nás má učiť hviezda, za ktorou kráčali mudrci z Východu. V tejto chvíli nie je
podstatné, či to bloa kométa, konjukcia Jupitera a Saturna alebo výbuch supernovy. Rozhodujúce je, že hviezda označila, že sa v Betleheme narodil Spasiteľ sveta.
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Ako hovorí Stvoriteľ sveta?
Milý priateľ, prečo pochybuješ, že by Pán Boh takto označil príchod Spasiteľa? Je
predsa celkom pochopiteľné, že ak koná Boh, ktorý stvoril celý svet a ktorý môže
pohnúť základmi zeme, tak potom môže takto prehovoriť. Mnohé veľké udalosti v dejinách spásy boli spojené so zvláštnymi prírodnými úkazmi. Hviezda bola
pri Ježišovom narodení, zatmenie slnka a zemetrasenie pri Jeho ukrižovaní. Jeho
druhý príchod má byť spojený s mohutnými prejavmi vo svete a v prírode.
Je to Boží spôsob reči k tomuto svetu. Nie pre hocikoho, ale pre toho, kto to dokáže prijať a pochopiť. Mnoho ľudí v čase narodenia Pána videlo hviezdu, ale len
mudrci išli a hľadali Spasiteľa.
A tak keď dnes s úžasom vidíme, ako pandémia koronavírusu zaľahla na svet
a zmenila všetko zabehnuté, nemáme tomu tiež rozumieť ako Božiemu znameniu
pre nás? Či sa nám tu dostatočne jasne neukázalo, že sme slabí a krehkí a taký
drobný mikoorganizmus dokáže nami takto zamávať? Či sa nám tu dostatočne
jasne neukázalo, že veci tu nie sú trvalé a stále, že sa ľahko môžu pominúť?
Človek môže ľahko nad takýmto uvažovaním mávnuť rukou a považovať to za
zbytočné. Mudrci to neurobili. Hoci mohli pochybovať o zmysle zjavenej hviezdy,
predsa išli do Jeruzalema. Ani to ich nepomýlilo, že na kráľovskom dvore v Jeruzaleme nenašli narodené dieťa. Znalci Písma ich odkázali na Betlehem. A ani to ich
nepomýlilo, že našli dieťa v chudobných pomeroch. Poklonili sa Mu a odovzdali
Mu dari a do konca sveta sa bude o nich hovoriť, že si uctili Spasiteľa.
Milý priateľ, podobne neodmietaj v tejto kríze pozvanie za Pánom Ježišom. Pán
dal ľuďom úžasné schopnosti nájsť vakcínu proti koronavírusu a bojovať s ním.
Ale dal nám aj schopnosť pýtať sa: kto zostane pri mne, keď všetko okolo mňa
zlyhá, keď ma ľudia opustia? Kto mi bude silou a oporou? A čo bude so mnou, keď
to všetko skončí? Kto mi vtedy pomôže? Aké je to vzácne, keď človek môže spievať
slová Lutherovej piesne: „Hrad prepevný je Pán Boh náš, / zbroj výborná i sila, /
z každej núdze vytrhne nás, / ak by nás zachvátila, / veď starý nepriateľ / zničiť
by nás chcel, / veľká moc a klam / strašná jeho je zbraň, / v svete nemá rovného.“

Žiar ako hviezda
Ak nemáš pochybnosti o tom, že Pán Ježiš je Tvoj Spasiteľ a že máš v Ňom veľký
poklad, potom ťa hviezda môže poučiť o inom. Hviezda totiž bola jedinečným Božím nástrojom, ktorý aj v ďalekých krajinách hlásal, že sa narodil Spasiteľ.
Podobne ako táto hviezda, máš, milý kresťan, jasne žiariť v tomto svete. Tak píše
Písmo sväté: (Filiipským 2, 15) „… aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti
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Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako
jasné hviezdy vo vesmíre.“ Áno, aj tvoj život, milý kresťan, má ukazovať na Pána
Ježiša. Na Toho, ktorý nenávidel hriech. Neschvaľuj ani ty hriech – a to v prvom
rade na sebe. Bojuj so svojimi škodlivými zlozvykmi a hriechmi, ktorými ubližuješ
v rodine.
Aj na toho Pána Ježiša, ktorý odpúšťa. Modlíš sa úprimne slová: „A odpusť nám
naše viny?“ Tak sa neboj smrti, lebo vieš, že Pán Ježiš za Tvoje hriechy zomrel na
kríži a pripravil ti nádhernú večnú budúcnosť v nebi! A modlíš sa aj ďalšie slová:
„Ako aj my odpúšťame našim vinníkom?“ Tak sa nehnevaj so svojimi susedmi a so
svojimi príbuznými. Choď za nimi a poprosi ich o odpustenie, alebo sám odpusti.
A čo zlé o nich počuješ, si radšej v lepšom svetle vysvetľuj.

Zvestuj ako hviezda
Podobne ako tá hviezda aj ty ohlasuj Pána Ježiša. Prečo sa hanbíš za to, že si kresťan? Zvesť o Ježišovi je vhodná tak pre pastierov ako aj pre mudrcov, pre jednoduchých ľudí ako aj pre vysokopostavených a vzdelaných. Ak vyznáš Ježišovo
meno, aj On vyzná Tvoje v nebesiach, ale ak sa za Neho budeš hanbiť, bude sa aj
On hanbiť za teba.

Buď vodcom iných ako hviezda
Podobne ako tá hviezda aj ty veď druhých. Máš svoju a svoje deti. To sú prví ľudia,
ktorých máš viesť. Volaj ich k modlitbám a k pravidelnému čítaniu Božieho slova.
Máš svoje krstné deti, aj tých veď k Pánovi Ježišovi, modli sa za ne a napomínaj ich
k zbožnosti. Máš priateľov, susedov, známych, podporuj ich v duchovnom živote,
modli sa za nich, rozprávaj sa s nimi.
V júli 2010 vedci z Univerzity v Sheffielde oznámili, že v súhvezdí Mečiar objavili
najjasnejšiu dosiaľ známu hviezdu. Jej hmotnosť je 265-krát väčšia ako hmotnosť
Slnka, je však omnoho hustejšia ako Slnko a oproti Slnku je 10 miliónov krát jasnejšia. Zatiaľ bola zaevidovaná pod kataológovým číslom R136a1. Dostane iste
aj svoje meno. Ja by som však navrhoval meno „Ježišova hviezda“. Pretože Pán
Ježiš povedal: (Zjavenie Jána 22, 16) „Ja som koreň a rod Dávidov, jasná hviezda
ranná.“ Nikto v dejinách tak nežiaril ako On, pretože Ježiš žiari slávou Božou. On
je naozaj najjasnejšou hviezdou vo vesmíre. Dobre urobíme, ak sa budeme držať
v žiare Jeho slávy. Amen.

Pomodlime sa:
Drahý Pane Bože, Ty sa aj nebeskými a prírodnými znameniami prihováraš svetu,
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aby spoznával Tvoju moc, lásku a milosť. Pomôž všetkým, ktorí tápu v tme a hľadajú svetlo nádeje, aby aj týmto spôsobom mohli nájsť cestu k Tvojmu Synovi,
k tej jasnej hviezde rannej. Privádzaj ich k tomu, aby sa Tvoje slovo stalo sviecou
ich života a svetlom ich chodníkom.
Ty si, Pane, touto hviezdou dal učiteľa aj všetkým veriacim ľuďom. Pomôž nám,
aby sme aj my žiarili v tomto svete. Daj nech z nás žiari Tvoje odpustenie, Tvoja
svätosť, Tvoja nádej. Nech okrem svedectva Písma, svedectva prírodných úkazov
je to aj svedectvo kresťanov a ich úprimných životov, ktoré mocne hlásajú Tvoje
spasenie. Amen.

Požehnanie
„… dám sa vám nájsť – znie výrok Hospodinov – zmením váš údel a zhromaždím
vás spomedzi všetkých národov, zo všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal
a navrátim vás na miesto, z ktorého som vás dal odviesť.“ Jer 29,14
Peter Taját, zborový farár svätojánsky

Kristína Royová:

Šťastlivé Vianoce
(Čítanie na pokračovanie, záverečná časť)
Nuž pripravili stromček. Tam v kostole — hoci to nemala v modlitebnej knižke — vzdychla k nebesiam: Ó, Pane Bože,
nebeský Otče! Keď si nás tak miloval, že si
nám svoje jediné Dieťa daroval, pošli mi
to dieťa, aby som mu mohla dobre urobiť;
však ty vieš, kde je!“ Nikdy ešte neverila, že
ju Boh vyslyší v ničom; dnes verila.
Napriek tomu, že už bol stromček hotový,
i večera prichystaná, vkradla sa znova úzkosť do jej srdca. Veď dieťa neprichádzalo!
„Môj Bože, pošli mi ho!“
Rozpovedala bratovi, čo sa stalo, a že pes
snáď zahnal dieťa, a ona nevie, kde je teraz.
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„Neboj sa,“ tešil ju, „veď ono príde!“ Hľadel na ňu zboku; zdala sa mu ako zmenená, lepšia než inokedy. A keď štekot psa oznámil, že niekto prichádza ku dvoru,
išiel sa sám pozrieť von, dva-tri razy; vždy nadarmo. Konečne vyšiel pred bránu,
a — ach, že nešiel hneď, veď tam v kútiku schúlené sedelo dieťa, celé skrehnuté
zimou, a plakalo!
„Čo tu robíš, prečo nejdeš dnu?“ spytuje sa neobyčajne prívetivo; veď aj jemu bolo,
ani čo by videl malú Kačenku.
„Kázali mi prísť,“ vykoktalo dieťa, „ale sa veľmi bojím vášho psa.“
„Neboj sa, poď so mnou, on nekúše!“
Poslúchlo, ale musel ho viesť. Bolo celé skrehnuté. Vo dverách stalo sa niečo, čo ani
on, ani dieťa nečakalo. Sestra im vybehla v ústrety, objala malú, bozkala, a s plačom, keď ju vtiahla do teplej kuchyne, dala sa rozväzovať zauzlenú plachetku.
Vyšiel pozrieť do maštale, aby nevidela, že aj on má oči plné sĺz. Keď sa asi o pol
hodiny vrátil, bolo dieťa už umyté, učesané, obuté v teplých papučkách, oblečené.
Krásne tmavé očká mu len tak svietili z úzkej tváričky.
Neskoro dnes u Lehotských večerali, lebo najprv sa radovali z radosti dieťaťa,
a len potom sadli k stolu. A divné; mladej žene bolo tak vôkol srdca, ani čo by ten
v betlehemskej maštali narodený Syn Boží sedel s nimi za stolom.
„A čo spravíš s malou Aničkou zajtra?“ spytuje sa brat, keď dieťa nevýslovne blažené usnulo v teplej postieľke.
„Nechám si ju miesto Kačenky, kým muž
príde, alebo kým sa jej otec nevráti. Lebo
„tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal,“ — i ja by som rada
preukázala nejakú lásku ľuďom!“
„Dobre máš; a hneď nám nebude tak
smutno!“
Svetlá stromčeka dohárali. Jedlička rozvoniavala. Dieťa spalo. V smutnom, predtým
zľadovatenom srdci mladej ženy rozlial sa
teplý lúč novej lásky Božej, a v nebi panovala radosť, veď boli narodeniny Ježiša,
Syna Dávidovho a Božieho! Hallelujah!
(1906)
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Zamiloval si Liptovský Ján
1. januára sme si pripomenuli 190. výročie jeho narodenia. Jeho pôsobenie na evanjelickej fare v Liptovskom Jáne pripomína aj tabuľa na
priečelí fary. Janko Čajak bol evanjelický farár, štúrovský básnik a otcom i starým otcom významných slovenských evanjelických osobností.
Narodil sa 1. januára 1830 v Paludzi v rodine kuchára, neskôr úradníka Mateja Čajaka. V detstve ho formovalo ho prostredie, v ktorom vyrastal. Dávna artikulárna
predtolerančná dedinka Paludza, ktorá bola stopäťdesiat rokov pred narodením
Janka Čajaka skutočným kultúrnym centrom dolného Liptova a svojou latinskou
školou po celé storočie prevyšovala i mestečká Hybe i Nemeckú (Partizánsku) Ľupču i Ružomberok. V Paludzi začal chodiť do školy k učiteľovi Ondrejovi Droppovi,
no čoskoro potom sedával v Liptovskom Svätom Mikuláši v gramatických triedach
u profesora, teológa rektora Jozefa Plecha.
Jedenásťročný v roku 1841 pokračoval v štúdiách na rožňavskom gymnáziu, kde
skončil vyššie gramatické, synktatické i rétorické triedy, výborne zvládol jazykové
štúdium latinčiny a maďarčiny, zamiloval si antických klasikov, najmä Ovídia a Cicerona, a kde napísal i svoje prvé latinské verše.
Ako pätnásťročný odchádza do Levoče, kde pokračuje v štúdiu na evanjelickom
lýceu. Už 14. septembra 1845 ako študent evanjelického lýcea sa stáva členom
Spolku miernosti levočských Slovákov a je členom i Jednoty mládeže slovenskej.
Tak usilovne sa zapájal do jej činnosti, že Dobšinský chtiac-nechtiac musel konštatovať, že spomedzi rečníkov sa okrem Klimu, Lacka, Abaffyho, Šípku a Mandelíka
vyznačil aj on, paludzký rodák, že
Janko Čajak:
patril aj k „sudcom“, ba že je i „básPoznáte ju? – to naša mať! nikom zdarilým“, čo pre 15-ročného
šuhaja bolo nemalým vyznamenaTak mi prichodí táto krajina,
ním.
ako chrám znova stavaný,
Janko Čajak na levočskom lýceu
v ktorom národov šumná rodina
nedokončil teologické štúdiá. Prev tichom sa klania modlení —
rušil ich revolučný čas roku 1848.
a v tomto šume chvály a spevu,
v zdriapanom, čistom, bielom odevu Keďže bol ešte mladý, do bojov nešiel. Stal sa pomocníkom v liptovvidím — ach, vidím i Teba —
Nech Ti pán boh dá, drahá mať moja, skomsvätomikulášskej škole. Učil
tu celé dva roky. Stretol sa tu s výza tvoje prosby šťastia, pokoja,
znamnou osobnosťou evanjelickej
nech Ťa sám požehná z neba.
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cirkvi i všetkých Slovákov, mikulášskym
farárom Michalom Miloslavom Hodžom.
Na jeseň roku 1850, keď sa pomery po
revolučných búrkach začali upokojovať,
rozhodol sa dvadsaťročný Čajak pre dokončenie teologických štúdií na evanjelickom bohosloveckom ústave vo Viedni.
Zažil tam zblízka slovenský život a jeho
predstaviteľov, ktorí hľadali oporu vo viedenskej politike. Naisto uvidel zblízka Jána Kollára, počúval profesora praktickej
teológie Karola Kuzmányho, ktorý si ho veľmi obľúbil: „Bol som jeho miláčkom!“
– podčiarkol Čajak v liste svojmu učiteľskému kolegovi v Liptovskom Mikuláši,
Jánovi Drahotínovi Makovickému.
Dva viedenské teologické semestre sa rýchlo uzavreli a v Čajakovom životnom osude sa otvárala nová liptovská kapitola. Martin Szentiványi, budúci hlavný župan
Liptovskej stolice, adresoval Čajakovi pozvanie s ponukou, aby jeho syna vyučoval
ako súkromný učiteľ. Čajak pozvanie prijal. Počas tohto obdobia si Čajak Svätý Ján
v Liptove zamiloval, aj preto bez váhania potom, čo bol Jánom Chalupkom vysvätený 11. septembra 1858 vo svätojánskom ev. chráme za ev. kňaza, prijal pozvanie
svätojánskeho zboru za pomocného kazateľa k staručkému Jánovi Kalinčiakovi,
svätojánskemu ev. farárovi, otcovi spisovateľa Janka Kalinčiaka. O dva roky, 30.
septembra 1860, bol týmto zborom svätojánskym zvolený za riadneho kazateľa.
Čajak pozvanie prijal a hoci mal aj iné pozvania do Dobronivej pri Zvolene i do
Mikuláša za mladšieho slova Božieho kazateľa a učiteľa mikulášskej evanjelickej
školy, Svätý Ján neopustil. Stanicu prijal, starého, nevládneho už Jána Kalinčiaka
st. doopatroval a prežil ako liptovskosvätojánsky riadny kňaz necelých sedem
krásnych rokov, ale i rokov bolestných.
V tom istom čase, v ktorom bol zvolený za riadneho svätojánskeho kazateľa, uskutočnila sa v Turčianskom Sv. Martine slávnostná inštalácia Karola Kuzmányho za
superintendenta prešporskej ev. superintendencie, zriadenej na základe cisárskeho patentu z roku 1859, podľa ktorého mohli byť zriaďované slovenské evanjelické zbory s právom na používanie materinskej reči v bohoslužobnom jazyku.
Patent súčasne rušil niektoré výsady šľachty v evanjelickej cirkvi, ktoré boli v tom
čase, oslobodenom už od poddanstva. To spôsobilo mnohé nepokoje v cirkvi, známe ako „patentálne boje“. K patentu sa v Liptove energicky hlásil Michal Miloslav
Hodža. Usiloval sa o to, aby sa liptovské evanjelické zbory zriadili podľa princípov
patentu a za superintendenta uznali Karola Kuzmányho. To bolo proti vôli liptovskému panstvu, ktoré si chcelo tak vo verejnej správe liptovskej stolice, ako aj v lip8

tovskom senioráte uchovať svoje výsadné postavenie. Preto vyvinulo obrovský
tlak proti Hodžovi. Ten žarnov mliaždil i dušu Čajakovu. Veď 15. júla 1862 musel
byť ako seniorálny notár účastníkom zasadnutia seniorálnej súdnej stolice, ktoré
rozhodlo o vypovedaní Michala Miloslava Hodžu z liptovskomikulášskej ev. fary.
Čajak za vypovedanie nehlasoval, no ťarcha seniorálneho výroku, ktorý napokon
Hodžu vyhnal z jeho úradu, Liptova i Slovenska, ťažila ho nesmierne. O neľahkej
situácii svedčí i zmienka, ktorú publikoval Ján Kalinčiak: „Pán Čajak, známy inkvizítor španielsky a sudca – spolu so seniorom Plechom v Petre – nášho Hodžu…“
Janko Čajak mal od mladosti chatrné zdravie, najmä pľúca. Často sa liečil dlhším
pobytom na salašoch v grúňoch Svätojánskej doliny alebo pod Barancom v Liptovských Tatrách. Nepomáhalo to však, a tak v 37 rokoch, dňa 4. februára 1847 zomiera
na zhubnú tuberkulózu vo Svätom Jáne, kde je aj na miestnom cintoríne pochovaný.
Miloš Kovačka

Svätojánska evanjelická jednota
V novom roku je opäť možné rozhodnúť o tom, koho
podporíte 2 % dane z príjmu. Evanjelická cirkev oddávna prinášala duchovné a kultúrne hodnoty. Takisto i v súčasnosti Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján vyvíja činnosť, ktorou vedie deti,
mládež strednú i najstaršiu generáciu k duchovným
hodnotám, k mravnosti a k zmysluplnému a hodnotnému tráveniu voľného času a prežívaniu života.
V uplynulých rokoch sa aj vďaka tejto forme podpory
podarilo organizovať denné detské tábory, opraviť interiér chrámu, konať stretnutia starších. V súčasnosti sa aj vďaka podpore občianskeho združenia nahrávajú
online služby Božie a rozširuje sa tento Informačný list.
Preto sa na Vás obraciame s prosbou, aby ste podporili šírenie kresťanských hodnôt, kultúry, a vzdelanosti, a to prostredníctvom občianskeho združenia Svätojánska evanjelická jednota. Potrebujete k tomu nasledovné údaje:
Názov: Svätojánska evanjelická jednota
Sídlo: Starojánska 127, 032 03 Liptovský Ján
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42071437
Zároveň touto cestou ďakujem všetkým Vám, ktorí ste aj v uplynulom roku touto
formou podporili prácu občianskeho združenia cirkevného zboru.
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Peter Podlesný: muzom.sk
Bola to len myšlienka, ktorá vznikla z úvah o tom, čo znamená byť mužom. Dnes patria jeho podcasty k najpočúvanejším slovenským podcastom, ktoré v číslach prekonávajú len podcasty veľkých mediálnych
domov.
Peter Podlesný je 35-ročný muž z Košíc. Sám seba definuje predovšetkým ako
„manžela, otca a priateľa“, no zároveň je aj zakladateľom online magazínu mužom.sk, z ktorého vznikol spomínaný podcast, a silovo-kondičným trénerom, čo
je jeho primárne živobytie.
Myšlienka otvoriť problematiku „mužnosti“ prišla, keď sa snažil hľadať odpovede
na otázky, čo znamená byť mužom v 21. storočí. To, čo objavil, ho však neuspokojilo – v luxuse, manažérskych pozíciách a nahých ženách nevidel odpoveď.
„Začal som teda tento priestor odkrývať sám. Teraz je to takmer šesť rokov, čo sa
tejto téme venujem denne, čo znamená desiatky kníh, stovky hodín podcastov
a rozhovorov,“ hovorí.
„Som presvedčený o tom, že muž potrebuje nájsť svoje opodstatnenie a využiť
potenciál, ktorý nesie. Ak tento priestor chlap neotvorí, môže sa to skončiť tragicky,“ tvrdí Peter, opierajúc sa o štatistiku, že až 80 % dokonaných samovrážd na
Slovensku tvoria muži.
„Táto téma však nie je aktuálna iba teraz, ale v rámci každej generácie. Je pravdou,
že sme sa v 20. storočí posunuli, mám na mysli technologický aj sociálny aspekt,
ale zatiaľ čo ženy sa týmto zmenám dokázali prispôsobiť, muži hybernovali.“
Zdroj: forbes.sk
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Poďakovanie

Oznamy

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.
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.

Zavreté kostoly
Na základe rozhodutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši sa stále nemôžeme stretnúť naživo v chráme, a to až do odvolania.
Preto vás prosím, aby ste pamätali na slovo Božie vo svojich domácnostiach.
Okem sledovaných služieb Božích si urobte pobožnosť aj sami doma, keď si zavoláte svojich blízkych, prečítate si z Božieho slova čítania podľa Tesnej brány na
daný deň, pomodlíte sa, zaspievate pieseň.

Námety k modlitbám
Za pracovníkov v zdravotníctve – aby im Pán Boh dal silu, trpezlivosť, zdravie, ale
tiež ochotu pomáhať v zápase s pandémiou.
Za všetkých, ktorí trpia nedostatkom sociálneho kontaktu - aby im Pán Boh pomáhal trpezlivo znášať tento stav a aby sa našli ľudia, ktorí inými formami tento
kontakt vytvoria.
Za všetkých, ktorí sú nešťastní - aby im Pán Boh dal dobrú myseľ a nádej.
Za konanie pobožností, modlitieb v domácnostiach.
Za prínos všetkých pobožností vysielaných v online priestore a v médiách.
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
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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
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