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Kristína Royová: Bez Boha na svete
(Čítanie na pokračovanie, 6. časť)

Kto by to bol Martinkovi ráno povedal, kde a akú on dnes kázeň počuje, zo samého 
Božieho Slova a čo všetko sa o Ježišovi dozvie!

Keď odišiel jeho mladý kazateľ a on osamel, premohla ho driemota. I snívalo sa mu, 
že vidí Ježiša na kríži umierať, a že k nemu kloní hlavu a hovorí: „Za teba umieram, 
Martinko.“ Potom sa mu snívalo, že bol s Máriou pri tom prázdnom hrobe a Ježiš 
živý stojí vedľa nich; a zas ako ide s učeníkmi po hradskej. Zrazu všetci zastanú, 
Ježiš sa od nich odoberie a odchádza už len sám vyššie a vyššie — preč, ba, akoby 
Ho to slniečko nieslo na rukách, až Ho oblak zakryl. Martinko vidí aj cez ten oblak 
ako Boh Otec bránu otvára a víta si milého Syna a dáva Mu všetko, čo si len zažiada.

Keď sa zobudil, nemohol ani veriť, že to všetko bol iba sen.

Troje si Martinko zapamätal najlepšie: „Tak Boh miloval svet“, a „Hľa, ja som 
s vami až do skonania sveta“, a to, že Ježiš zase príde.

Toto posledné ho najviac tešilo; a preto od toho dňa nemal väčšej žiadosti, len aby 
sa mohol naučiť čítať, lebo ten neznámy mu bol povedal: „Keby si vedel čítať, dal 
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by som ti túto knihu.“ Malá bola, ale hrubá a v nej bolo všetko len o Synovi Božom. 
To čo z nej počul, bolo len na pár lístkoch. „Keby som ja takú knihu mal a sám si 
v nej vedel prečítať!“ Ale bol už veľký, do školy by ho v zime sotva prijali.

A to čítanie musí byť veľmi ťažká vec. Tu si pomyslel: „Keď mňa Pán Ježiš — lebo 
už Ho nemohol len tak krátko „Ježiš“ menovať — vždy počuje, poprosím Ho i te-
raz a On mi iste pomôže.“

Kľakol si, zložil ruky a hľadí ta, kam odišiel Pán Ježiš a prosí: „Ja som taký sprostý 
chlapec, Pane Ježišu, ani čítať ma nenaučili — do školy by ma už iste nevzali, že 
som veľký — tak Ťa pekne prosím, pošli mi nejakého dobrého človeka, čo by ma 
naučil čítať, aby som sa mohol všetko o Tebe dozvedieť.“

Veril Martinko, že ho Syn Boží počul a že ho istotne vyslyší. Nemyslel na to, ako; 
len veril a bol šťastný. „Budem si raz aj ja Nový zákon Pána Ježiša Krista čítať — 
budem!“

Keď sa vo štvrtok večer vrátil z hôr, niesol hájničke slepačí kôš. Boli u nej zídené 
ženy a rozprávali sa, že dnes pochovali Brezovanovie Annu a že jej malý Jožko, ak 
ho niektorá nevezme k husiam, bude musieť chodiť po pýtaní. Martinko poznal 
ženu i chlapca, bývali v želiarstve. Bola to poriadna žena. Vydala sa pred rokmi do 
Pešti za murára a keď sa jej muž na stavbe zabil, prišla aj s chlapčekom do rodiska. 
Živila sa nádenníctvom a hoci ako chudobno žili, predsa si chlapca posielala do 
školy už od piateho roku.

Prišlo Martinkovi chlapca ľúto. „Už je taký, ako ja! Keď mamičku nemá, pošlú ho 
po pýtaní, alebo ho vezmú k husiam a zabudne, čo sa v škole naučil a keď narastie, 
práve tak nič nebude vedieť ako ja.“

Každý deň Martinko mnoho nad Jožkom rozmýšľal a vždy viacej mu ho bolo ľúto.

Tu v sobotu večer oblečie sa zrazu čisto a ide k richtárovmu domu. Richtárka stála 
na dvore.

„Tuším ideš o ohlášky, Martinko! Kam si sa vybral taký pristrojený?“

„A len k vám, tetička. Sú doma ujček?“

„Čo máš s ním? — Juro, poď sem! — Martinko prišiel na žalobu.“

„Ba kieho…“ ohlási sa richtár z pitvora.

Nebohý richtár bol človek chudorľavý, tento zase ako buk. Zavolal Martinka do 
kuchyne.

„No, čo si nám doniesol dobrého? Vitaj a sadni si!“

„Ďakujem pekne, však si aj postojím.“

(Pokračovanie nabudúce)
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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-
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.

	)Sčítanie ľudu: Od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 nás čaká na Slovensku elektro-
nické sčítanie obyvateľstva (www.scitanie.sk). Povzbudzujeme vás, aby ste sa 
v ňom prihlásili k Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Prosíme, aby ste k tomu 
povzbudzovali aj svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych. Evan-
jelická cirkev pripravila ku sčítaniu webovú stránku www.evanjelici.sk, kde sú 
uvedené aj povzbudzujúce rozhovory s rôznymi ľuďmi, ktorí sa hlásia k Ev. cirk-
vi. Odporúčame spropagovať túto stránku aj v kruhu svojich známych. Od 1. 4. 
do 31. 10. prebehne asistované sčítanie pre tých, ktorí nevedia pracovať s tech-
nikou. Toto sa bude riadiť odporúčaniami hygienika. Ak nie ste schopní sčítať 
sa sám a nemôže vám pomôcť ani nikto z rodiny, počkajte na termín po 1. 4.

Svätojánska evanjelická jednota
V novom roku je opäť možné rozhodnúť o tom, koho podporíte 2 % dane z prí-
jmu. 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 hod-
nôt, kultúry, a vzdelanosti, a to prostredníctvom občianskeho združenia Sväto-
jánska 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 ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste aj v uplynulom roku touto 
formou podporili prácu občianskeho združenia cirkevného zboru.
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ROZHLAS
SOBOTA – 20. február  
Regina
06.05 – 06.15 Ekuména vo svete
17.15 – 18.00 Duchovné horizonty

NEDEĽA – 21. február 
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

STREDA – 24. február 
Regina
17.30 – 18.00 Večerná pobožnosť s gen. 

biskupom Ivanom Eľkom

ŠTVRTOK – 25. február  
Regina
21.05 – 21.50 Viera v živote
21.50 – 22.00 Ekuména vo svete

SOBOTA – 27. február  
Regina 
06.05 – 06.15 Ekuména vo svete
17.15 – 18.00 Duchovné horizonty

NEDEĽA – 28. február 
Rádio Slovensko
9.05 Prenos Služieb Božích 

z Veličnej 
12.27 – 12.57 Opri sa o mňa
10.05 – 11.00 Encyklopédia spravodlivých

Rádio Devín
07.00 – 08.00 Krajina duše

Regina
05.00 – 05.45 Duchovné horizonty

TELEVÍZIA
NEDEĽA – 21. február
:2 14.30 – 14.56 Orientácie
:1 21.20 – 23.38 Toman – histor. dráma

UTOROK – 23. február
:3 21.35 – 21.59 Trezor – Životopis bás-

nika Braxatorisa

STREDA – 24. február
:2 21.55 – 22.45 Do kríža – Diskusná 

relácia

NEDEĽA – 28. február 
:2 12.30 – 12.54 Orientácie


