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Modlitba
Pane Kriste, v Tebe máme prameň všetkého potrebného pre život. Ak sme Teba na-
šli, už nám netreba nič iného hľadať. Ďakujeme Ti za to. Amen.

1. kniha Mojžišova 41, 1 a 8 – 32
Po dvoch rokoch mal aj faraón sen. Ráno bola jeho myseľ vzrušená. Preto faraón 
dal zavolať všetkých egyptských veštcov a všetkých mudrcov a vyrozprával im svoje 
sny, ale nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. Nato hlavný pohárnik povedal 
faraónovi: Až dnes si uvedomujem svoju vinu. Keď sa faraón rozhneval na svojich 
sluhov, uvrhol ma do väzenia v dome veliteľa telesnej stráže, mňa i hlavného pekára. 
V tú istú noc sme mali sen, ja i on; každý z nás mal sen zvláštneho významu. Bol tam 
s nami hebrejský mládenec, sluha veliteľa telesnej stráže, a my sme mu naše sny vy-
rozprávali. On nám ich vyložil; každému osobitne vyložil jeho sen. I stalo sa tak, ako 
nám to on vyložil. Mňa faraón uviedol späť do môjho úradu a tamtoho dal obesiť.

 Nato faraón dal zavolať Jozefa. Ihneď ho vyviedli z temnice, dal sa ostrihať, preob-
liekol si šaty a predstúpil pred faraóna. Vtedy faraón povedal Jozefovi: Mal som sen, 
a niet nikoho, kto by mi ho vyložil; o tebe som však počul, že vysvetlíš sen, len čo 
ho počuješ. Nato Jozef odpovedal faraónovi: Nie ja, ale Boh dá faraónovi priaznivú 
odpoveď. A faraón povedal Jozefovi: Snívalo sa mi, že som stál na brehu Nílu, a tu 
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zrazu sedem kráv, tučných a pekných na pohľad, vystupovalo z Nílu a pásli sa na šaši-
ne. A hľa, za nimi vystupovalo sedem iných kráv, chatrných, na pohľad veľmi škare-
dých a chudých; nič také škaredé som v celom Egypte nevidel. Chudé a škaredé kravy 
zožrali sedem prvých tučných kráv, ale hoci ich pohltili, nebolo poznať, že sa dostali 
do ich vnútorností; na vzhľad boli škaredé ako predtým. Nato som sa zobudil. Potom 
som videl vo sne, že na jednom steble rástlo sedem plných a pekných klasov. Zrazu 
vyrástlo za nimi sedem prázdnych, tenkých, východným vetrom vysušených klasov. 
Tu tenké klasy pohltili sedem pekných klasov. Rozpovedal som to veštcom, ale nikto 
mi to nevedel vysvetliť.

 Jozef odpovedal faraónovi: Faraónove sny znamenajú jedno a to isté. Boh oznamuje 
faraónovi, čo mieni urobiť. Sedem pekných kráv je sedem rokov; aj sedem pekných 
klasov je sedem rokov; to je jeden sen. Sedem chudých a škaredých kráv, čo vystúpili 
za nimi, je sedem rokov, a sedem prázdnych, východným vetrom vysušených klasov 
je sedem rokov hladu. Na to som myslel, keď som hovoril faraónovi, že Boh zjavuje 
faraónovi, čo mieni urobiť. Ajhľa, príde sedem veľmi úrodných rokov v celom Egyp-
te. Ale po nich nastane sedem rokov hladu a zabudne sa na všetku hojnosť v Egypte; 
hlad zmorí krajinu, takže v nej neostane ani stopy z niekdajšej hojnosti pre ten veľký 
hlad, ktorý potom nastane. A keďže sa sen faraónovi opakoval, znamená to, že Boh 
o tom pevne rozhodol a čoskoro to uskutoční.

Aký máš postoj k majetku?
Boh nám v Jozefovom príbehu ukazuje správny prístup k veciam, peniazom, majet-
ku, bohatstvu. Pôst je obdobím, kedy sa zdržiavame množstva jedál, uskromňujeme 
sa, uvedomujeme si pominuteľnosť vecí a obraciame sa na Boha. Faraónove sny a ich 
výklad, ktorý podal Jozef ukazujú správny postoj k týmto veciam.

Kto dáva úrodu, kto nás živí
Boh je ten, kto dal faraónovi sny, Boh je ten, ktorý si zaumienil dať sedem rokov 
úrodných a sedem neúrodných.

V tomto všetko môžeme vidieť veľkú Božiu dobrotu. Je prirodzené, že nie každý rok 
je rovnako úrodný, je normálne, že nie vždy sa dobre darí. Aj Boh tak rozhodol, že 
po siedmich rokoch úrodných príde sedem neúrodných rokov. Ale najprv to budú tie 
úrodné. Kto bude dosť múdry a šikovný, pripraví sa na neúrodu. Boh dáva príležitosť 
k pomoci.

Keď vidíme, kto dáva úrody, chlieb atď., z toho nám vyplýva, že Jemu je potrebné 
vždy poďakovať. Každé jedlo má byť sprevádzané poďakovaním za toto jedlo. Nič, čo 
máme, nie je od nás samých, ale všetko nám požehnáva Boh.

Aký osud stíha všetko
Vidíme tu, aký osud stíha všetky úrody, všetky veci vo svete. Sny ukazujú, že hoci 
sedem kráv bolo pekných, vykŕmených, predsa ako nič zmizli v útrobách vychudnu-
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tých kráv. Chudobné klasy úplne pohltili klasy bohaté. Dokážeme sa obklopiť množ-
stvom vecí. Keď máme plnú chladničku aj komoru, zdá sa nám, že je všetko v pori-
adku. Ale toto všetko môže byť veľmi rýchlo pohltené nedostatkom a nič z toho viac 
neuvidíme.

Tieto slová nás upozorňujú, aby zmysel nášho života nebol v honbe za množstvom 
vecí a za bohatstvom. Kto si v tomto nájde zmysel života, veľmi rýchlo bude skla-
maný! Ale taktiež nás upozorňujú na potrebu múdreho konania. Keď máš dostatok 
všetkého, nemysli si, že to tak bude stále. Ale keď máš toho mnoho, vtedy si odkladaj 
na neskoršie časy. A keď máš toho málo, vtedy neplač, že si všetko stratil, ale môžeš 
žiť z toho, čo ti ostalo, a ešte ako Jozef v Egypte aj pomáhať mnohým ďalším.

Skutočne, veci, ktoré nám Pán Boh dáva, ktorých máme aj navyše, nie sú na to, aby 
sme sa nimi vychvaľovali, ale aby sme dokázali v čase núdze pomôcť iným, zvlášť 
Božiemu ľudu, ako to urobil Jozef.

Maj uši namieste
Najdôležitejšie v tom všetko je jedno. Vedieť počúvať Boha. Aké mali šťastie Egyp-
ťania, že mali faraóna, ktorý neodmietol Jozefa, nepovedal si, čo mu môže tento 
mladík Hebrejec povedať. Počul od Jozefa slovo od Hospodina o tom, čo zamýšľa 
a podľa toho sa aj zariadil.

Toto je dôležité aj pre nás: vedieť počúvať Boží hlas. Keď túžime po dobrom zabez-
pečení seba i svojich rodín, nepomôže nám mať plné komory. Už sme si ukázali, že 
o to môžeme v podstate za sekundu prísť. Ale počúvať Boží hlas, vážiť si Božie slovo, 
zachovávať ho v živote.

Tieto slová nás v duchu Ježišových slov o ustarostenosti vyzývajú k tomu, aby sme aj 
v tomto pôstnom období sa učili nebyť závislí na peniazoch, majetku, ale byť závislí 
na Bohu. Amen.

Modlitba po kázni
Pane Bože, Ty sa staráš o všetko živé na zemi. Dávaš nám na každý deň všetko po-
trebné, aby sme sa sami neumárali starosťami o zajtrajšok, ale usilovne pracovali 
a popri tejto práci Tebe za všetko ďakovali, Teba hľadali, Tvoje slovo považovali za 
najdôležitejšie pre život a sväté. K tomuto nám, Bože pomáhaj. Lebo len tak naše 
životy dostanú správny rozmer žitia, len tak nezahynieme, ale nájdeme všetko pod-
statné.

Pane, pomôž nám, aby sme sa najmä tešili zo spásy, aby toto pre nás kľúčové, aby 
sme v cirkvi zápasili za záchranu sveta a aby sme sa sami dokázali obetovať. Amen.

Požehnanie
Pán Ježiš nech vás skrze svoj hlad i smäd občerství, skrze svoje rany a bolesti nech 
vás uzdraví, skrze svoj kríž i smrť nech vás zachová dnes i naveky. Amen.
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Radi by sme všetkých ľudí dobrej vôle povzbudili a motivovali k spoločným modlit-
bám a pôstu. Intenzívne vnímame vážnosť a zložitosť situácie v našej spoločnosti, 
ale aj na celom svete. Ako veriaci ľudia chceme pomôcť primárne tým, čo sme dostali 
od Boha ako vzácny dar a privilégium – modlitbami a pôstom.

1. Chceme sa modliť predovšetkým za predstaviteľov našej krajiny – prezidentku, 
členov parlamentu a  vlády a všetkých zodpovedných za správu verejných vecí. Rov-
nako tak za predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností. Božie slovo nás vyzý-
va: Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, 
vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť 
nerušeným a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a 
príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a 
spoznali pravdu. (1Tim 2, 1)

2. Tiež sa chceme spojiť v modlitbách a pôste za všetkých, ktorí sú postavení do prvej 
línie v boji proti pandémii, lekárov, zdravotníkov, policajtov, vojakov, hasičov. Tiež 
za tých, ktorí sú ohrození, nakazení vírusom, alebo zápasia o život v nemocniciach. 
Tiež myslieť na tých, ktorí stratili svojich najbližších. Prosiť za skončenie pandémie. 
Božie slovo hovorí: Jedni druhých bremená neste. (Gal 6, 2)

3. Chceme tiež v modlitbách a pôste pamätať na tých, ktorí v dôsledku pandémie tr-
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pia a prežívajú ťažkosti ekonomické, psychické, samotu, konflikt, ohrozenie násilím, 
čelia krízam a strachu. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu (Mt 5, 7)

O čo ide?
Verejne prejavme to, že veríme Bohu, Jeho zachraňujúcej moci a že s dôverou vkla-
dáme túto zložitú situáciu do Jeho rúk.

Zjednotiť sa v dobrorečení, žehnaní, vďačnosti a úprimných prosbách.

Potlačme zlomyseľnú kritiku, zlorečenie, vulgárnosti, proste každé zlé a zraňujúce 
slovo.

Vyjadrime to, že veríme v silu a zmysel modlitby a dokážeme sa zdisciplinovať aj 
telesne.

Nanovo prežime solidaritu s núdznymi a trpiacimi a skloňme sa k nim aj konkrét-
nou pomocou.

Ako na to?
Každý piatok od 5. 3. 2021 až do 2. 4. 2021 chceme dodržiavať pôst. Nechávame na 
individuálnom uvážení ako - aj vzhľadom na odlišné náboženské tradície alebo zdra-
votný stav. Odporúčame však vynechať aspoň večeru.

Po tieto piatky budeme hodinu – od 18.00 do 19.00 venovať modlitbám. Rovnako 
spôsob, formu...ponechávame na vlastnom uvážení. Môže to byť osobná modlitba v 
tichosti, modlitba  s ostatnými v spoločnej domácnosti, v spojení on-line, alebo len 
tichá chvíľa vnútorného sústredenia a stíšenia pred Bohom.

V tieto dni si dáme zvlášť záležať na slovách. Ak by sme mali vysloviť čokoľvek zlé, 
negatívne, zraňujúce, radšej nepovedzme alebo nepíšme nič. Naopak, budeme sa 
snažiť vyslovovať to, čo je dobré, povzbudzujúce a uzdravujúce.

Budeme rozmýšľať a hľadať aj praktické spôsoby, ako pomáhať blížnym v núdzi.

Toto pozvanie k „Piatkom modlitieb a pôstu“ vám adresujeme ako biskupi Evanjelic-
kej cirkvi augsburgského vyznania na Slovensku v spolupráci s Modlitebným spolo-
čenstvom na Slovensku. (Naším členom a každému, kto by mal záujem ponúkame aj 
možnosť pripojiť sa k „Spoločným pôstnym modlitbám na FB alebo YouTube ECAV 
s vami ).

Veríme, že túto našu iniciatívu prijmete s pochopením, pripojíte sa k nej a poteší 
nás, ak sa podelíte aj o svoje skúsenosti s nami, alebo s kým uznáte za vhodné.

Nech vás Pán Boh žehná.

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku 
Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku 
Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku
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Kristína Royová: Bez Boha na svete
(Čítanie na pokračovanie, 8. časť)

„To je Sväté písmo — Biblia,“ vysvetľuje užasnutému Martinkovi.

„A je v nej aj o Bohu písané?“

„Všetko len o Bohu; hneď od začiatku, ako za šesť dní stvoril svet. Ale o tom je aj 
v biblickej histórii a tam sú aj obrázky.“

Dali sa chlapci prezerať obrázky a Jožko o každom rozprával; ako Boh stvoril člove-
ka, ako hadovi bolo ľúto, že si prví ľudia tak pekne v raji bývajú a ako naviedol Evu, 
aby bola neposlušná a jedla zo zakázaného stromu.

„Eva naviedla Adama a keď zhrešili, vyhnal ich Pán Boh z raja,“ rozprával ďalej; ako 
mali dvoch synov, Kaina a Ábela, a že Kain bol zlý a zabil svojho brata Ábela. — Ne-
zunoval by Martinko do večera počúvať.

„A to vám všetko v škole rozprávajú?“

„Niečo sa učíme v škole, niečo mi mamička rozprávali, predtým; teraz si už aj sám 
prečítam.“

Pustil sa Jožko do čítania a hoci mal ešte len osem rokov, čítal znamenite. Zaliali 
sa Martinkovi oči. Až teraz videl, ako zle mu gazdiná urobila, že ho neposielala do 
školy. Aj on by tak vedel čítať a čítal by si sám z tej veľkej, svätej knihy. Ba, ako mu 
len do domu prišla! Mal už Slovo Božie a mal voľakoho, kto mu bude čítavať! Dosiaľ, 
po starej obyčaji, mával Martinko klobúk na hlave, ale keď mu Jožko prečítal nápis 
„Svätá Biblia“, strhol ho a už nikdy viac nesedel v izbe, kde tá svätá kniha ležala na 
stole, s hlavou prikrytou. Učila ho bola gazdiná pred staršími a pánmi klobúk stŕhať, 
a predsa nad všetkých ľudí na svete väčšiu úctu patrilo preukázať tej knihe, ktorá 
pošla od Boha a o Bohu rozprávala.

Prvé štyri dni, čo mal Jožka u seba, nenajedol sa Martinko nadostač ani chleba ani 
váre, lebo gazdiné sa zriekli a nedali pastierikovi ani toľko stravy, ako inokedy. Ale 
vzali si chlapci z domu pár zemiakov a trošku soli; Martinko rozdelil váru aj chlieb na 
dva diely — menší sebe a väčší Jožkovi. Nakŕmili ešte aj Bundáša.

Kým Martinko pásol, nazbieral Jožko malín, ale nevzal si z nich Martinko. „Budú 
mu dobré, keď pôjdeme z poľa,“ pomyslel, „bude hladný.“

No, nevydržali gazdiné dlho pastierika trucovať. Keď videli, ako veselo obaja chlapci, 
každý s noškou prútia na chrbte, ženú z poľa, ako prívetivo na seba pozerajú a spolu 
sa zhovárajú, zapáčilo sa to ženám a okrem niektorých skúpejších — pridávali vždy 
viac i chleba i kaše, alebo polievky.

„Však nám toľko neubudne,“ hovorila hájnička, „a nech to nehladuje.“
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„Chudáci“ — vravievali ľudia — a nikto nevedel, že nebolo snáď v celej dedine šťast-
nejších ľudí nad Martinka a Jožka. Veselo budieval Martinko kamaráta. Umyli sa 
v potoku, učesali, obriadili. Jožko sa pomodlil nahlas celý Otčenáš, Martinko poti-
chu s ním. Zviazali si do uzlíka šlabikár i biblickú históriu, vzali nožíky a motúzy na 
prútie. Martinko vzal trúbu, Jožko pustil Bundáša a poď dolu dedinou a potom za 
stádom k horám.

Keď obstaral Martinko dobytok, zajedli si všetci traja, čo im gazdiné dali na raňajky. 
Jožko prečítal kúsok z biblickej histórie, potom naložil Martinkovi, ktorú literu sa 
má zo šlabikára naučiť a sám šiel pásť, alebo rezať prútie na koše a metly. Kým nare-
zal, Martinko už vedel svoju úlohu a skladal pomaly litery.

Neraz sa Jožko divil, ako dobre mu to ide. Martinko zase hovorieval:

„Čo som sa ja narozmýšľal, že to čítanie musí byť veľmi ťažká vec a ono to je hračka. 
Ale nech Pán Boh požehnáva tých múdrych ľudí, čo ten šlabikár tak poskladali. Člo-
vek by si to hneď tak nezapamätal, ale tu ti nakreslia ihlu pri -i-, cepy pri -c-, ucho 
pri -u-. Tak sa už len veľmi sprostý nenaučí; však keď tri razy na to pozriem, už to 
viem. Alebo aj to, všetko máš pohromade — či na čítanie, alebo na písanie, aj písať 
sa môžeš zrovna naučiť.“

Mal Jožko starú rozbitú tabuľku a kúsok grifľa, tie si so sebou brávali. Učil sa Mar-
tinko aj písať.

Keď tak ticho sedel nad šlabikárom alebo nad popísanou tabuľkou a rozvažoval ako 
to bude, keď príde zima a on sa bude môcť usilovnejšie učiť, a keď sa naučí, sám si 
potom prečíta zo Svätého písma, neraz pozrel na nebo a hovorí:

„Však som Ťa ja darmo neprosil, Pane Ježišu, aby si mi nejakého dobrého človeka 
poslal, ktorý by ma naučil čítať; poslal si mi tohoto chlapca. Ďakujem Ti za to pekne.“

Keď narezal Jožko prúty a doniesol — veľmi rád rezal prúty — čistili ich chlapci 
a viazali do viazaničiek. Pritom učil Martinko kamaráta poznávať zeliny, dobré i zlé.

„Pamätaj si,“ hovorieval, „ktorá je škodlivá ľuďom aj dobytku, budeš niekedy sám 
pásať, potom sa ti to zíde.“

Raz pribehol Jožko celý zadychčaný. Našiel toľko malín, že sa až tak všetko červena-
lo. Nedal pokoja, až mu na druhý deň Martinko dovolil vziať z domu košík, nazbierať 
plný a zaniesť do horárne.

Vypytovali sa chlapca v horárni, u koho býva, poznali jeho mamičku dobre. Zaplatili 
dobre za maliny a ešte do košíka všeličoho naukladali. Potom si zjednali Jožka, aby 
im v sobotu a v stredu donášal mäso, že dostane za cestu vždy tri grajciare. Šťastní 
sa vrátili chlapci domov.

(Pokračovanie nabudúce)
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Maličká kvapka povzbudenia
V tohtoročnej pôstnej dobe, ktorá nabrala aj po-
dobu veľmi zložitého času, keď sa stupňujú strach 
pred pandémiou, únava ľudí z izolácie a rozpaky 
nad neúčinnosťou opatrení, keď rastie napätie 
spôsobené politickou krízou a stále sa prejavujú 
rozličné podoby egoizmu, ukazovania na druhých 
a agresivity, a keď zotrvačnosť predtým pohodlne 
rozbehnutého konzumného materializmu je fru-

strovaná z toho, o čo všetko prichádza a čo všetko si musí odoprieť, by sme vás chceli 
povzbudiť k vernému kresťanskému životu a službe.

Ľudia strácajú vlastné istoty. Tie však zároveň každá bytosť i spoločenstvo prirodze-
ne potrebuje. Strach a neistota spôsobujú upriamenie sa na náhrady, či už v podobe 
povzbudzujúcich humanistických sloganov, alternatívnych informácií, či interne-
tového cynizmu. Uisťujú sa niečím neistým a pominuteľným. Často prikrášleným, 
kvôli vyvolaniu emócie. 

My, veriaci kresťania vieme a veríme, že jedinou trvalou a nepremennou istotou, ktorú 
máme uprostred všetkých neistôt tu vo svete, je náš Pán Ježiš Kristus. Autor listu Ži-
dom v moci Ducha Svätého povzbudzuje aj nás dnes, že „Ježiš Kristus ten istý včera 
i dnes i naveky.“ (Židom 13, 8) Jeho slovo a slovo o Ňom platí tak, ako je napísané. Aj 
keď je a bude mnohými spochybňované. Ono však nie je len takou bežnou premen-
nou, aby si ju mohol ktokoľvek – tak sa to žiaľ aj deje – prispôsobovať, aby vyhovovala. 
Slovo, z ktorého žijeme je Duchom Svätým inšpirované, platí a nedá sa zmeniť. 

Neistotu, tlaky, nespravodlivosť, hnev, útoky, slabosť a nedostatky premáhame ako 
veriaci v Pána Ježiša Krista. Vierou zanechávame aj sebecký konzumný materializ-
mus a zdanlivé istoty, ktoré ponúka svet. Vierou vidíme večné skutočnosti a vierou 
máme konkrétne skúsenosti Božej moci. Takýmto pohľadom viery premáhame svet; 
viery, že Ježiš Kristus je Syn Boží.

Bratia a sestry, povzbudzujeme vás k vytrvalosti, pevnosti, stojac v Slove tak, ako je 
napísané. Očakávajúc na Pána, na Jeho silu do každého dňa a každej chvíle.

„Pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premoh-
lo svet, je naša viera.“ (1. Jánov 5, 4)

Cítime s Vami vo Vašich každodenných zápasoch. Túžime priniesť aspoň maličkú 
kvapku povzbudenia. Myslíme na Vás žičlivo a s láskou.

Týždeň pred Treťou pôstnou nedeľou 2021 Vaši v Kristu

Ivan Eľko, generálny biskup 
Ján Brozman, generálny dozorca ECAV na Slovensku.
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Oznamy
	)Zarmútení nad odchodom nášho spolubrata, ale zároveň v nádeji vzkriesenia ži-
vota večného vám oznamujeme, že nás dňa 15. 3. 2021 vo veku 91 rokov opustil 
náš spolubrat Koloman Marko. Pohrebná rozlúčka sa konala v piatok 19. 3. 2021 
o 14. hodine na cintoríne v Beňadikovej. Vieme, že keď sa stánok nášho pozemského 
príbytku aj zborí, máme dom od Boha. Príbytok nie rukou zhotovený, večný v nebesiach.

	)Ďakujeme sestrám Darine Meňhartovej a Nadi Škultétyovej za minulotýždňovú 
brigádu, kedy pozametali okolie kostola a fary.

	)Služby Božie z nášho cirkevného zboru si môžete pozrieť každý týždeň online: 
Na webe: www.ecavliptovskyjan.sk 
Na Facebooku: www.facebook.com/ecavliptovskyjan 
Na Youtube kanáli: CZ Liptovský Ján
Premiéra pobožností je vždy v nedeľu o 9,00 hod. Môžete si ich však pozrieť aj 
neskôr zo záznamu.
Pomôžte šíriť tieto pobožnosti aj ďalej. Zdieľajte ich na sociálnych sieťach. Staň-
te sa odoberateľom noviniek na YouTube kanáli. Pomôžete tak šíreniu Božieho 
slova a nádeje v tomto náročnom období.

	)Cirkevný príspevok: jeho výška je 10,- € ročne. Tento cirkevný 
príspevok je to minimum, ktorým môžeme cirkevný zbor podporiť. 
V tomto období je aj cirkevný príspevok potrebné platiť na účet. 
Potrebné údaje: IBAN SK87 0200 0000 0032 6551 4051, BIC 
SUBASKBX (Všeobecná úverová banka), VS: 2, správa pre prijí-
mateľa: meno a priezvisko alebo názov rodiny a počet osôb. 

	)Možnosti podpory: ak sa vám zdá vydávanie tohto Informačné-
ho listu prínosné a chceli by ste ho podporiť milodarom, môžete 
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.

	)Členstvo v cirkevnom zbore: Členom cirkevného zboru je každý pokrstený 
evanjelik s trvalým pobytom na úztemí cirkevného zboru (Liptovský Ján, Beňadi-
ková, Podtureň, Uhorská Ves). Ak máte pochybnosti o tom, či vás evidujeme med-
zi členmi cirkevného zboru, alebo ak ste novoprisťahovaní na území cirkevného 
zboru a doteraz ste sa v cirkevnom zbore nezahlásili, povzbudzujeme vás k tomu. 
Ozvite sa na farský úrad. Kontakty nájdete v tiráži Informačného listu.

	)Zvonenie a modlitby: Stále každý deň o 20:00 zvonia zvony v Liptovskom Jáne 
a v Podturni ako pozvánka pre všetkých k modlitbám v boji proti pandémii. Srdeč-
ne vás pozývame, aby ste sa zapájali k týmto modlitbám.
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	)Ponuka Detskej misie: Detská misia na svojich stránkach ponúka množstvo ak-
tivít a materiálov pre duchovnú prácu s deťmi. Ozblášť dávame do vašej pozornos-
ti online stíšenia pre deti, ktoré sa konajú každú sobotu o 18:30 na ZOOM-e. 
Odkaz na prihlásenie nájdete na https://www.detskamisia.sk/calendar. 



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 Milodary, ofery: VS 3


