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Ježišova prítomnosť
posväcuje domácnosť
Takto znie téma 2. nedele po Zjavení Krista Pána mudrcom. Vychádza z evanjelio
vého textu o Ježišovej návšteve na svadbe v Káne Galilejskej. Na svadbe všetko pre
biehalo v poriadku až do chvíle, kedy sa začala šíriť informácia, že došlo víno. Z celej
svadby by bola veľká blamáž, keby tam nebol Pán Ježiš. Prikázal sluhom nabrať z ná
dob na očisťovanie. Starejší nevedel, odkiaľ sluhovia nabrali do čaše, a ochutnal. Po
tom pochválil kvalitu vína. Všetci prítomní žasli nad divom, ktorý Pán Ježiš urobil.
Tento príbeh naznačuje, že Pán Ježiš dokáže mnoho vecí v rodine napraviť. Iste by
to bolo veľmi málo, keby Jeho hlavou úlohou malo byť dopĺňanie zásob v komorách,
hoci, ako vidno, aj to je v Jeho moci. Pán Ježiš však dokáže omnoho dôležitejšie veci.
Má liek na naše previnenia, ktorým je odpustenie. Má silu, ktorá dokáže meniť živo
ty ľudí, ktorou je Duch Svätý. On sám je sprievodcom, ktorý dokáže viesť po bezpeč
ných cestách. On nás učí milovať a obetovať sa jeden za druhého. Sám dal najlepší
príklad toho, keď sa za nás obetoval.
V súčasnej kritickej dobe zažívame mnoho zmien, pociťujeme obavy, máme starosti
a problémy. To veľmi nepriaznivo vplýva na atmosféru v rodinách a na medziľudské
vzťahy. Nezabudnime však: Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť. Táto nedeľa
pre nás výzvou: urobme naše domácnosti miestom, kde prebýva aj Pán Ježiš. Jeho
neobmedzujú pravidlá zákazu vychádzania. On vojde, kedy chce. Ak mu to len dovo
líš. Pamätaj na domácu pobožnosť, na modlitbu a na čítanie Božieho slova.
Peter Taját, zborový farár svätojánsky

Domáca pobožnosť
2. nedeľa po Zjavení
Úvod
V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého

Pieseň ES 34
10 Božích prikázaní:
Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon Boží, odriekajme spoločne desať Bo
žích prikázaní: Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

Zamyslenie nad Božím slovom (Ján 2, 1 – 11)
S úctou si vypočujme slová Písma, ktoré sú zapísané v Evanjeliu podľa Jána 2, 1 – 11:
„Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova. Pozvali
na svadbu aj Ježiša a Jeho učeníkov. Keď chýbalo víno, povedala matka Ježišova: Nemajú víno! Odpovedal jej Ježiš: Žena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. Matka povedala posluhovačom: Urobte všetko, čo vám povie.
Podľa židovského zvyku očisťovania stálo tam šesť kamenných nádob, každá na
dve alebo tri miery. I riekol im Ježiš: Naplňte tie nádoby vodou. A naplnili ich až
po okraj. Potom im povedal: Teraz naberte a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli.
Starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno; nevedel totiž, odkiaľ je,
ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejší ženícha a povedal
mu: Každý človek podáva najprv dobré víno, a keď si hostia už upili, dá horšie,
ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ. Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo
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prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v Neho Jeho učeníci.“
Milí bratia a sestry!
Prečítaný príbeh asi všetci veľmi dobre poznáme. Rozpráva o prvom zázraku Pána
Ježiša Krista a tento zázrak stojí v popredí príbehu natoľko, že často nám v jeho
svetle unikajú ostatné dôležité posolstvá, ktoré nám tento text hovorí, a ktoré si
všimneme práve dnes, keď prežívame druhú nedeľu po Zjavení Krista Pána – nedeľu
o kresťanskej rodine.
Prvou vecou, ktorú si môžeme všimnúť, je skutočnosť, že Pán Ježiš svojím prvým
zázrakom vyriešil naoko veľmi prízemný problém – nedostatok vína. Tento skutok
mnohým kresťanom kole oči. Stretol som sa dokonca s výčitkou: „Pán Ježiš nikdy
hriechu neučinil, ale toto nemal robiť!“ Akoby takíto kresťania zabúdali na to, že
Hospodin nechce byť iba sviatočným Bohom – Bohom na nedeľu – Bohom, pred kto
rého predstúpime iba v kostole, v peknom nedeľnom oblečení a budeme Ho prosiť za
samé vznešené veci – za mier pre svet, pokoj pre ľudí, zdravie pre blížnych, múdrosť
pre pracujúcich.
Hospodin chce byť naším každodenným Bohom – Bohom, ktorý nás vidí aj ráno
v yžame či zašpinených v záhrade, Bohom, ktorý je svedkom našich hádok s partner
mi, deťmi či rodičmi, ktorý vidí, ako sa nám nechce do práce, či ako nás rozčúlil sused
alebo svokra. Je naivné myslieť si, že nás v týchto chvíľach Boh nevidí. Práve naopak,
treba si uvedomiť, že aj vtedy je pri nás, že je svedkom týchto udalostí a nechce nás
súdiť, ale nám pomáhať. Tak ako nám možno doma niekedy dôjde chlieb, mlieko či
trpezlivosť a je to problém, ktorý nás veľmi triviálne nahnevá, došlo aj v Káne Gali
lejskej víno a bol to problém, ktorý pre ženícha znamenal nielen praktický problém,
ale aj hrozbu jeho dobrého mena. Veď ak by hostia nemali už čo piť, bola by to hanba.
Vo chvíli, keď má ženích plnú hlavu vína a asi nemyslí ani na svetový mier a ani na
pokoj všetkých ľudí dobrej vôle, je nablízku Ježiš. On mu v tejto úplne praktickej veci
ponúka pomoc a sebe vlastným spôsobom situáciu aj rieši a vína je dostatok.
Pre nás z toho vyplýva veľmi krásne a radostné poznanie, že Pán Ježiš sa zaujíma
o naše každodenné problémy, že Mu nie je ľahostajné nič z toho, čo prežívame, čo
nás trápi, čo riešime a s čím sa boríme. Chce nám pomôcť aj keď nevieme zaspať,
aj keď sa nám míňajú peniaze, aj keď si nerozumieme s členmi rodiny, alebo keď
sa nám starosti valia na hlavu. Ani v týchto chvíľach nie sme sami a ak je Pán Ježiš
súčasťou našej domácnosti, máme Ho ako Pomocníka a Radcu vždy nablízku.
Druhou vecou, ktorú si môžeme všimnúť je skutočnosť, že Ježišova blízkosť prináša
rodine osoh. V závere príbehu ženích dostáva od starejšieho pochvalu. Iní ľudia dajú
hosťom najprv dobré víno a neskôr podávajú aj to horšie. Náš ženích zachoval dobré
víno až do konca. Aspoň tak sa to javí na prvý pohľad. Starejší zrejme nemá ani potu
chy o zhone, ktorý nastal v „zákulisí“, keď sa víno minulo. Vidí iba výsledok – dobré
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ho vína je dosť. Koho je to však zásluha? Určite nie ženícha. Je to zásluha Pána Ježi
ša, ktorý včas zasiahol, pomohol a vďaka Nemu si môže ženích zachovať dobré meno,
ba dostane pochvalu, že je lepší ako ostatné rodiny. Pán Ježiš nejednu kresťanskú
domácnosť pozdvihuje, žehná, vedie k úspechu v podobe šťastného života, dobrej
výchovy detí či rozvoja jej členov. Mnoho dobrého sa môže udiať v rodine, mnoho
požehnania môžu skrze rodinu prijímať jej členovia i ľudia naokolo, ak je Pán Ježiš
jej súčasťou. To Jeho prítomnosť žehná a posväcuje domácnosť. To On je ten, ktorý
dáva priniesť ovocie ľudskému snaženiu vo výchove, manželskom živote či práci.
Mať Pána Ježiša za stáleho člena domácnosti je teda veľmi prospešné. Okrem du
chovných darov viery, lásky, nádeje, pokoja, radosti či odpúšťania sú to aj tie telesné
dary, ktoré Pán Ježiš svojim v hojnosti dáva, hoci by to bolo aj dobré víno. Nepo
kúšajme sa teda pred Pánom Ježišom skrývať svoje slabosti či starosti, ktoré nás
pohlcujú. On o nich aj tak dobre vie. Práve naopak, pustime Ho do všetkých zákutí
svojho srdca, zverme Mu všetky naše radosti i starosti, nechajme Ho konať aj v tých
najťažších či najsúkromnejších veciach a budeme možno prekvapení, koľko darov
milosti od Neho dostaneme. Budeme možno prekvapení, aké požehnanie to nám či
našej rodine prinesie a staneme sa aj my tými, ktorých Ježišova prítomnosť v rodine
posvätila, požehnala a posunula ďalej. A to bude praktické ovocie viery, ktoré najlep
šie potvrdzuje biblické pravdy. Taká skúsenosť najlepšie ukáže, že Božie sľuby nie sú
iba prázdne slová a že Pán Boh to so svojou láskou k nám myslí vážne. Ak zažijeme
Jeho požehnanie v našej rodine, sami sa presvedčíme, že je to všetko pravda. Amen.

Pomodlime sa
Drahý Pane Ježiši Kriste, Ty si ten, ktorý prináša požehnanie človeku i celej rodine.
Prosíme, prebývaj s nami v našich srdciach, cirkevných zboroch, no hlavne v našich
rodinách. Posväcuj ich, obdarúvaj ich láskou a milosťou, dávaj im rásť a kvitnúť Tebe
na slávu a nám i ľuďom na radosť. Pri tom daj nám pamätať na to, že všetok úspech,
radosť či dobro, ktoré prežívame, nie sú ovocím našej šikovnosti, ale darom Tvojej
svätej prítomnosti a milosti. Kiež tak stále Tebe ďakujeme a Teba za všetko oslavu
jeme tak, ako v tejto chvíli. Amen.
Otče náš, ktorý si v nebesiach...

Viera všeobecná kresťanská
Napokon spoločne vyznajme vieru v trojjediného Boha slovami Apoštolského vyz
nania: Verím v Boha Otca všemohúceho...

Pieseň ES 559
Záverečné požehnanie
Prijmite požehnanie: Láska Božia nech sa rozhojňuje vo vašich srdciach a milosť
nášho Pána Ježiša Krista nech vás sprevádza po všetky dni! Amen.
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Kristína Royová:

Bez Boha na svete
(Čítanie na pokračovanie, 1. časť)
„a že ste boli toho času bez Krista – a bez Boha na svete. Ale teraz, hoci ste kedysi
boli ďalekí, v Kristu Ježišovi ste sa stali blízkymi krvou Kristovou.“
Efezským 2, 12 – 13
Ani starí ľudia nepamätali takú zimu, aká panovala v decembri r. 18.., keď v ad
ventný večer našli rášovskí furmani pri cintoríne zamrznutú ženu a doviezli ju do
richtárovho domu.
U richtárky práve sedeli niektoré susedy. I dali sa ženy hneď do práce. Jedna roz
väzovala zamrznutej plachtu, druhá jej držala hlavu, tretia svietila. Razom všetky
skríkli: „Dieťa, dieťa!“
Zdreveneným ramenom totiž túlila nešťastná k mŕtvej hrudi utešené živé chlap
čiatko. Zaplakali ženy, zaplakalo zobudené dieťa; zvlhli aj furmanom oči.
Chúďatko!
Na tretí deň pochovali neznámu na obecné útraty. A mala vám tá na pohrebe ľudu,
čo aká boháčka!
A teraz čo s chlapčekom? Odkiaľ žena bola, nedozvedel sa ani notár, ani richtár.
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„Ostane dieťa na hanbu chudobnej obci,“ stonali daktorí skúpejší. Ale neostalo. Ne
chala si ho richtárka sama. A hoc aj nechovala ho ako vlastné, postarala sa predsa,
aby nezahynulo.
Motával sa Martinko – to meno mu dali ženy, keď nevedeli ako ho kdesi pokrstili
– motával po dome u richtára, ako neprirovnávajúc, malý psíček. Nikto sa skoro na
neho ani neobzrel – a len sa predsa chlapča vychovalo. A keď trochu odrástlo, mala
v ňom richtárka dobrú pomoc.
Všetko jej poslúžil: dreva doniesol, ošípané zavaroval, husiam žihľavy nakrájal – ale
všetko!
I nebolo chlapcovi priam najhoršie na svete. Najesť sa mu dali, aj ho ošatili. Kým bol
menší, spával v tom kútiku pri peci, kde ho prvý raz richtárka položila, keď ešte jeho
mŕtva mamička bola s ním v izbe, a od piateho roku spával v maštali.
Neraz sedel okolo neho kŕdeľ zajačikov, akoby nad ním radu držali. Strakatá veľká
krava sa zakaždým na neho obzerala, keď liezol do svojho brlôžka. Snáď jej bolo
divné, že keď ona aj ostatní roháči pred ľahnutím vždy si najprv kľaknú – chlapec sa
nikdy nemodlí. Nevedela Stračena, že by ho tomu boli museli učiť gazdovia a že sa
nikto nestaral, či sa Martinko modliť vie alebo nie.
Richtárka dieťaťu neublížila, ba nejeden ju práve chválil, že urobila skutok milosr
denstva. No do školy ho neposlala. „Načo – také malé žobráča – veru ešte do školy!
A či v lete, či v zime, vždy ho doma potrebujeme!“ – hovorila neraz susede.
Keď mu už minulo jedenásť rokov, doviedla ho na faru, aby ho vzali medzi konfir
mandov; ale keď nevedel ani čítať, ba ani Otčenáš sa pomodliť, nevzali ho.
Potom v jeseni umrela richtárka a richtár dal chlapca obecnému pastierovi na pomoc.
Starý Ondrej – tak volal každý pastiera, ináč si sa na neho nedopýtal – bol už slabý
a nezdravistý; nevládal už za dobytkom chodiť, lebo od komasácie mali Rášovčania
pasienky až pri samých horách v neschodnej seči. No že už toľké roky obci slúžil, ne
chceli mu na staré dni chleba odňať, radšej mu dali pomoc. A neobanovali. Bol Mar
tinko ako stvorený za pastiera. Snáď, keď tak vždy od detinstva medzi dobytkom sa
tmolil, priľúbila si ho tá nemá tvár.
Keď tak za rána dolu dedinou trúbil, v každej maštali dvíhali roháči hlavy; kravy,
teliatka, ba aj niekoľko oviec pobehlo za hlasom trúby, ako psíci.
Ondrejov Bundáš širokým chvostom zametal uprášenú cestu, strihal ušami, iskril
očami a čakal, prešľapujúc z nohy na nohu, netrpezlivo prvé prasknutie biča a potom
už veselo bralo sa stádo k horám.
(Pokračovanie nabudúce!
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Novoročná akadémia
Za normálnych okolností v tomto ob
dobí zvykla bývať Novoročná akadémia.
Ide o podujatie, ktoré organizuje každo
ročne cirkevný zbor v januári. Vystupu
jú v ňom spevokoly cirkevného zboru
(mužský spevokol Svätojánsky prameň,
ženský spevokol, detský spevokol Sväto
jánske mušky), taktiež detská besiedka
a mládež cirkevného zboru.
Podujatie sme zvykli organizovať v Kultúrnom dome v Uhorskej Vsi. Dvakrát sa ko
nalo aj v Kultúrnom dome v Liptovskom Jáne. Zvyklo mať vianočnú tému, ale mali
sme už aj ako tému proroka Jonáša či Podobenstvo o kúkoli medzi pšenicou. Občas
prišiel na akadémiu aj hosť, ktorý poslúžil duchovným slovom. Raz to bol vtedajší
farár z Palúdzky Belo Húska, inokedy policajný duchovný Ján Paciga či teologička
nášho cirkevného zboru Barborka Zollerová.

Sto rokov synody: evanjelici.sk
V nedeľu 17. januára 2020 je tomu práve sto ro
kov, čo do dnes už neexistujúceho Hotellu Grand
v Trenčianskych Tepliciach začali prichádzať prví
z 55 delegátov synody, ktorá mala zahájiť práce
na vzniku Ústavy Evanjelickej cirkvi augsbur
ského vyznania na Slovensku, a tak tento úplne
nový subjet definovať na politickej a duchovnej mape.
Pri príležitosti tohto výročia a tohtoročného sčítania obyvateľstva je pripravený
webový portál evanjelici.sk.
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Oznamy

)
Možnosti podpory: ak sa vám zdá vydávanie tohto Informač
) ného
listu prínosné a chceli by ste ho podporiť milodarom, mô
Ďakujeme Jánovi Vozárikovi za opravenie stojana na letáky.

žete tak urobiť bankovým prevodom na účet cirkevného zboru.
Potrebné údaje: IBAN SK87 0200 0000 0032 6551 4051,
BIC SUBASKBX, VS: 3, správa pre prijímateľa: meno a priezvis
ko Informacne listy.
Za váš milodar vám vopred ďakujeme.
príspevok: v tomto roku sa mení spôsob financovania cirkví. Týmto
) Cirkevný
sa cirkev postupne vracia do doby, kedy fungovala predovšetkým na základe pod
pory svojich ochotných členov. Na základe tejto skutočnosti prijala Evanjelická
cirkev a. v. na Slovensku Cirkevný ústavný zákon, ktorým prakticky zriaďuje Fond
finančného zabepzečenia, do ktorého má povinne prispievať každý cirkevný zbor.
S tým súvisí otázka výšky cirkevného príspevku. O nej rozhoduje zborový kon
vent, ten však v súčasnosti nemôže zasadať. Z toho dôvodu vás chceme po
prosiť, aby ste s platením cirkevného príspevku za tento rok počkali. Zároveň
vás povzbudzujeme k podpore cirkevného zboru milodarmi.

) Námety k modlitbám:

Za pracovníkov v zdravotníctve – aby im Pán Boh dal silu, trpezlivosť, zdravie,
ale tiež ochotu pomáhať v zápase s pandémiou.
Za cirkevný zbor a cirkev – aby boli oporou. Za ich pôsobenie a duchovnú ob
novu.
Za všetkých sužovaných, utrápených, chorých, blúdiacich.
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, za upokojenie ľudí.
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

