INFORMAČNÝ LIST
Cirkevného zboru Ev. cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján
18. 4. 2021

Otvorené kostoly

S radosťou vám oznamujeme, že od 19. apríla sa opäť otvoria dvere evanjelického
chrámu Božieho v Liptovskom Jáne pre verejnosť a budú sa konať služby Božie. Služby Božie sa budú konať nasledovne:
• Štvrtok: stredtýždňové služby Božie o 18:00 v ev. kostole v Liptovskom Jáne
• Nedeľa: hlavné služby Božie v ev. kostole v Liptovskom Jáne sa budú konať
dvakrát
9:00 pre Beňadikovú, Podtureň a Uhorskú Ves
10:00 pre Liptovský Ján
Je potrebné dodržať nasledovné podmienky:
• Maximálne 25 osôb v interiéri (1 osoba na 15 m2) Je však zabezpečené sedenie
a ozvučenie pred kostolom, kde však rovnako treba dodržiavať vzájomný odstup.
• Platný negatívny test
• Dodržiavanie vzájomného odstupu
• Použitie dezinfekcie
• Horné dýchacie cesty prekryté respirátorom
Máme radosť, že aj napriek obmedzeniam máme možnosť sa opäť naživo stretnúť
a budovať tak spoločenstvo cirkvi, rodiny Božích detí.
Peter Taját, zborový farár svätojánsky

Úvod

Nedeľná pobožnosť

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého

Pieseň ES 144
10 Božích prikázaní
Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon Boží, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní: Ja som Hospodin, tvoj Boh...

Evanjelium podľa Jána 20, 24-29
„Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu teda ostatní učeníci: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: Ak neuvidím stopy
klincov v Jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku Mu nevložím
do boku, vôbec neuverím. Po ôsmich dňoch zase boli Jeho učeníci dnu; aj Tomáš bol s nimi.
A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj
vám! Potom hovorí Tomášovi: Daj sem prst a pozri sa na moje ruky; daj sem ruku a vlož ju
do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj! A Ježiš mu riekol: Pretože si ma videl, uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili.“
Učeník Tomáš si možno aj trochu neprávom vyslúžil titul „neveriaci.“ Obviňujeme ho,
že neuveril zvesti o vzkriesení Pána a nepozdáva sa nám, že žiadal dôkazy. Kto z učeníkov však bol na tom lepšie? Peter a Ján, hneď ako počuli že hrob je prázdny, bežali
aby sa presvedčili. Dvaja učeníci, idúci do Emaus tiež nehovorili cestou o vzkriesení
Ježiša, ale o Jeho ukrižovaní. A každý potreboval nejaký dôkaz. Práve preto sa Pán Ježiš učeníkom zjavil. Ukázal sa Jánovi, ukázal sa Petrovi, ukázal sa oným dvom emauským. Tomáš mal iba tú smolu, že pri žiadnom z tých zjavení nebol. Možno mu práve
to bolo čudné, možno na jednej strane chcel veriť tej čudnej správe, no spochybňovala
ho absencia nejakého toho zjavenia. „Prečo sa Pán neukázal aj mne, ak ho videli všetci?“ Napokon ako posledný z učeníkov dostal aj on od Majstra dôkaz. A to ešte väčší
ako tí ostatní: nielen že Pána videl, ale smel sa Ho dotknúť.
Tento Tomášov dotyk je pritom veľmi dôležitý. Kresťania si často predstavujú vzkrieseného Pána Ježiša ako ducha a majú tendenciu vnímať celý svet Božieho kráľovstva
ako výsostne duchovný. V Izraeli existovala viera v duchov. Duchovia však patrili do
ríše mŕtvych a nikto žiadneho ducha nepovažoval za víťaza nad smrťou. Ježiš Kristus bol vzkriesený telesne, Jeho telo bolo stále zranené, nieslo stopy po klincoch, aj
keď už nebolo presne tým istým telom ako predtým. Aktom vzkriesenia teda nedošlo iba k návratu stratenej duše do mŕtveho tela. Ježišovo telo je nové, oslávené, ale
skutočné telo. Telo, ktorého sa možno dotknúť, ktorým možno jesť, ktoré však nepodlieha fyzikálnym zákonom. My, kresťania, veríme „v tela z mŕtvych vzkriesenie“,
preto si ani náš život vo večnosti nepredstavujme len ako život nehmotných duchov.
Tomáš sa smel svojho Majstra dotknúť. Uvidel i ucítil Jeho rany a poznal, že je to na2

ozaj On. Vyznal: „Pán môj a Boh môj!“ To je ono krátke vyznanie prvých kresťanov.
Ten Ježiš z Nazareta, ten, ktorého mali mnohí za tesára, mnohí len za učiteľa a mnohí
za blázna, je Pán a Boh. Nič viac vlastne ani netreba. Je to veľmi stručné a jednoduché vyznanie. Pritom je však veľmi zaväzujúce. Veď označiť niekoho za Pána znamená
podriadiť sa Mu, byť ochotný Ho nasledovať a poslúchať. Uvedomujeme si to? Veď ako
často sa nám nie celkom páči, ak Písmo od nás žiada niečo, čo nám nie je po chuti? Ak
ale vyznávame, že „Ježiš je Pán“, potom proti požiadavkám Písma nemožno reptať.
Napokon Pán hovorí Tomášovi tie známe slová o blahoslavení tých, ktorí uverili aj
bez dôkazov. My ich často vnímame ako výčitku a slová „buď veriaci“ ako príkaz.
Nie je to ale celkom tak. Viera predsa nevzniká z nášho rozhodnutia. Tomáš sa nestane veriacim preto, lebo sa na základe Ježišovho rozkazu sám pre vieru rozhodne.
Ježišove slová sú tvorivým vyjadrením Jeho vôle. Je to ako keď hovorí chromému:
„vstaň a choď“ či nemému „otvor sa!“ Tak teraz hovorí neveriacemu: „Buď veriaci!“
Je to tvorivé žehnajúce slovo, ktorým vzniká v Tomášovom srdci viera. Učeníci dostali od Pána mnoho dôkazov. Pán však vie, že prídu generácie, ktoré budú mať iba
slovo svojich predkov. Žehná ich preto slovom o tom, že sú blahoslavení.
A to je vlastne o nás. To my počujeme už len sprostredkované svedectvá o smrti
a vzkriesení Pána Ježiša Krista. Jeho „buď veriaci“ však znie aj pri nás. Z Jeho milosti máme v srdci vieru, z Jeho vôle sme mohli počuť a prijať evanjelium o Jeho smrti
a vzkriesení. Vyznajme teda spolu s Tomášom, že tento Ježiš je Kristus – totiž Spasiteľ a že On je naším Pánom a naším Bohom. A vyznávajme to smelo aj pred svojim
okolím. Kiež nám nikdy nikto a nič nezabráni v tom, aby sme Pána Ježiša vyznali.
O to prosme aj dnes, v nedeľu blahoslavenej viery. Amen.

Pomodlime sa:
Pane a Spasiteľu náš, Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za dielo záchrany, ktoré si pre nás vykonal. Ďakujeme Ti, že nám dávaš večný život, za ktorý si zaplatil svojím svätým životom.
A ďakujeme Ti za dar viery, skrze ktorú smieme prijímať radostné evanjelium o Tvojom víťazstve. Vďaka nej poznávame, že si mocný Boh a Pán neba i zeme. A vyznávame:
si aj našim Bohom a našim Pánom. Prosíme, daj nám odvahu kedykoľvek túto vieru
vyznať pred svetom a daj nám ochotu vo všetkom sa Ti podriaďovať, ako Pána Ťa vo
všetkom poslúchať a tak svoju vieru aj skutkom a životom dokazovať. Amen.
Teraz spoločne odriekajme modlitbu Pánovu: Otče náš, ktorý si v nebesiach...

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

Pieseň ES 130
Záverečné požehnanie
Prijmite požehnanie: Pokoj Boží nech sa rozhojňuje medzi vami! Amen.
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Kristína Royová

Bez Boha na svete
(Čítanie na pokračovanie, 10. časť)
Konečne skončila sa jeseň. Gazdiné pozavierali dobytok do maštalí. Ošatili pastierika a zase mu povedali, keď si novučký kabát, nohavice, košeľu, vestu, čižmy, ba aj
halenku obliekol, že sa môže ženiť.
A on? Ach, bolo vám to po dedine rečí, smiechu, keď medzi prvými malými žiakmi
prišiel s Jožkom do školy aj Martinko!
Pán učiteľ nechcel sprvu Martinka ani zapísať, že sa mu budú deti vysmievať. Ale keď
vyskúšal, čo vie, dovolil mu prísť. Hovorieval potom, že jakživ takého žiaka nemal.
Nič si Martinko z toho nerobil, že sa mu rozpustilé deti naozaj vysmievali, a po ulici
do sprostých mu nadávali, ba, keď napadlo snehu, gule do neho hádzali. On akoby
ich ani nepočul. V ošúchanom starom kabátiku ticho sedel v poslednej lavici. Neskoršie presadil ho pán učiteľ už medzi tých, ktorí sa učili katechizmus spamäti, piesne, ba aj biblické histórie.
„Keby ste všetci boli takými žiakmi, ako náš Martinko, radosť by bolo byť vašim učiteľom. Zakiaľ sa vy rujete a vadíte, on sa vždy niečo učí,“ hovorieval neraz pán učiteľ.
Rád mal Martinka aj preto, že bol čistotný a úslužný. Prišiel vždy prvý aj s Jožkom
a keď mendíci triedu nezamietli, pozametal on, vyvetral, upratal po laviciach papiere
a poutieral stolík pána učiteľa. Doniesol do putienky vody, potom sa preúčal; aj tie
maličké, keď ktoré prišlo, preučil.
Mali ho deti rady, ľúbili ho počúvať, keď im rozprával o Pánu Ježišovi, ako za nás
umrel a z biblickej histórie o tom, čo sa práve učili. Tak ich bavieval, kým sa nezačalo
vyučovanie, aby po laviciach neskákali. Dobre si zapamätal, ako im raz pán učiteľ
povedal: „Deti, ten prach, čo vy narobíte, kým prídem, ma zabije.“
Niekedy nechceli deti počúvať biblické histórie; tak, aby bolo ticho, rozprával im aké
si ktoré vtáča robí hniezdo v horách, ako skáču veveričky zo stromu na strom, akého
videl veľkého hada, alebo ako Bundáš v seči naháňal zajaca. Neraz, keď pán učiteľ
prišiel do triedy, stáli deti okolo Martinka ako pena ticho, alebo sa smiali až radosť.
Áno, takého žiaka, ktorý by sa tak bol za námahu chcel odslúžiť, nemal dosiaľ rášovský pán učiteľ.
A nebolo Martinkovi maličkosťou chodiť do školy a pri tom živiť dvoch. Gazdiné,
keď im už neposluhoval ako vlani, dávali mu len obed. Dokiaľ chlapcom trvalo, čo si
Jožko nanosil a čo Martinko za koše a metly naskladal, bolo dobre — ale potom! Ne4

raz mal Martinko prsty popukané, v sobotu
a stredu, čo tak usilovne plietol, alebo s Jožkom pílil a rúbal drevo.
Ale Pán Boh sa len vždy o chlapcov postaral. Hladom nezomreli. Martinko si ešte
pochvaľoval: „Nikdy som neužil toľko tepla,
ako tejto zimy. V škole ráno kúria a keď sme
dvaja, nanosili sme si suchého raždia, čo nám
pán horár dovolili; teraz si už len prihadzujeme, potrvá nám aj do jari.“
*
Ba, ani nezbadali, kam sa tá zima podela, len
keď už prišla jar.
Tento rok sa Martinko tej skorej jari akosi
veľmi netešil; jednak pre školu, ale aj preto, že už nebude môcť chodiť do kostola.
Ach, keď prvý raz v jeseni do neho vstúpil a do poslednej lavice si sadol, ani nevedel
kam má pozrieť. Bola práve pamiatka posvätenia chrámu a poďakovanie za úrodu.
V lustroch i na oltári horeli sviece, organ zvučal, ľudia spievali. Pán farár kázal, že
boli raz také časy, keď sa ľudia nesmeli schádzať, aby Bohu slúžili a čítali si Slovo
Božie. Potom im ale prišlo povolenie, aby si tento chrám postavili. Však sa veru patrilo poďakovať, lebo hoc i Boh bol všade a všade ľudí videl a počul, ale predsa len ako
to bolo dobre, že mali taký spoločný dom, kde ich nikto nemýlil. Mohli Pánu Ježišovi
všetko povedať, poďakovať sa aj poprosiť a mohli o Bohu všetko počuť. Potom pripomínal pán farár, ako Boh toho roku ľuďom na poli a v záhradách požehnal. Martinko
by bol najradšej nahlas prisvedčil, a keď po kázni bola ofera, pretože si myslel, že to
ľudia z vďačnosti obetujú Bohu, vysypal všetky svoje grajciare z mešteka, i keď si
mali ešte za ne všeličo kúpiť.
Od tých čias nevynechal ani jednu nedeľu. Ale na pavlače medzi chlapcov ísť nechcel.
Videl bol s hrôzou, ako sa tam sácali, ruvali a šušotali. Radšej si aj s Joženkom sadol
na žobrácku lavicu pod pavlače, tam ich nikto nemýlil. S pokojom mohli počúvať
pána farára, ako kázal a modlil sa. Keď spievali niektorú známu pieseň, spieval najprv spamäti, neskôr už aj z Joženkovej knižky. Neraz sa ženy obzerali na Martinka.
Mal vám hlas ako zvonček — ba ako tá muzika v tých horách — taký pekný a čistý.
A spieval Bohu z celej duše. Radosť bolo pozrieť na chlapcov, keď takí čistí, usporiadaní poberali sa spolu do kostola a tichučko, ako sa na takom svätom mieste patrí,
usadili sa na svojej lavičke. Budú ľuďom chýbať, keď prestanú chodiť.
(Pokračovanie nabudúce)
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Oznamy

podpory: ak sa vám zdá vydávanie tohto Informačné) Možnosti
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 priezvisko Informacne listy.Za váš milodar vám vopred ďakujeme.

v cirkevnom zbore: Členom cirkevného zboru je každý pokrstený
) Členstvo
evanjelik s trvalým pobytom na úztemí cirkevného zboru (Liptovský Ján, Beňadi-

ková, Podtureň, Uhorská Ves). Ak máte pochybnosti o tom, či vás evidujeme medzi 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.

a modlitby: Stále každý deň o 20:00 zvonia zvony v Liptovskom Jáne
) Zvonenie
a v Podturni ako pozvánka pre všetkých k modlitbám v boji proti pandémii. Srdečne vás pozývame, aby ste sa zapájali k týmto modlitbám.

Evanjelizačného
) Konferencia
strediska pre masmédiá: Aj tento

rok vás srdečne pozývame na konferenciu EVS s témou Dobrý Boh. Naplánovaná je ONLINE v dňoch 7.-9.
mája 2021. Bližšie informácie nájdete na konferencia.evs.sk.
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ROZHLAS
SOBOTA – 17. apríl
Regina Západ
06.05 – 06.15 Ekuména vo svete
17.15 – 18.00 Duchovné horizonty

ŠTVRTOK – 22. apríl
Rádio Regina
21.05 – 21.50 Viera v živote
21.50 – 22.00 Ekuména vo svete

2. NEDEĽA po Veľkej noci – 18. apríl
Rádio Slovensko
12.27 – 12.57 Opri sa o mňa
22.19
Encyklopédia spravodlivých

SOBOTA – 24. apríl
Rádio Regina
06.05 – 06.15 Ekuména vo svete
17.15 – 18.00 Duchovné horizonty

Rádio Devín
07.00 – 08.00 Krajina duše

3. NEDEĽA po Veľkej noci – 25. apríl
Rádio Slovensko
09.05 – 10.00 Služby Božie zo Senice
12.27 – 12.57 Opri sa o mňa
10.05 – 11.00 Encyklopédia spravodlivých

Regina
05.00 – 05.45 Duchovné horizonty
STREDA – 21. apríl
Rádio Regina
17.30 – 18.00 Večerná pobožnosť

Rádio Devín
07.00 – 08.00 Krajina duše
Regina Západ
05.00 – 05.45 Duchovné horizonty

TELEVÍZIA
SOBOTA – 17. apríl
:2
09.25 – 09.29 HISTORY
Narodeniny M. Luthera
/1521/ a A. Dubčeka /1969/
:3
08.40 – 08.45 Malé biblické príbehy
2. NEDEĽA po Veľkej noci – 18. apríl
:3
08.35 – 08.40 Malé biblické príbehy

STREDA – 21. apríl
:2
21.55 – 22.45 Do kríža
SOBOTA – 24. apríl
:3
08.35 – 08.40 Malé biblické príbehy
18.00 – 19.00 Prenos ev. Služieb Božích
z Bratislavy – Petržalky

3. NEDEĽA po Veľkej noci – 25. apríl
:2
10.00 – 11.00 Prenos ev. Služieb Božích
PONDELOK – 19. apríl
z Bratislavy – Petržalky
:3
13.15 – 13.40 Orientácie
09.00 – 09.24 Štítnický objav /repr. 23.35
13.40 – 13.45 Slovo – Príhovor ev. farára
13.50
Národný hriešnik – J.Lajčiak
Ľuboša Činčuráka
UTOROK – 20. apríl
:3
:3
08.40 – 08.45 Malé biblické príbehy
09.00 – 09.29 Kultúra a náboženstvo – Artikulárne kostoly /repr. 23.35
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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

