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Deň matiek
„Cti si otca a matku – to je prvé prikázanie so zasľúbením, – aby sa ti dobre 
vodilo a aby si dlho žil na zemi.“ Efezským 6, 2 – 3

Cti si otca i matku... Platí toto v našich životoch? V našej spoločnosti? O materstve 
sa síce hovorí, že je to najvýznamnejšie a najnáročnejšie povolanie, ale aj najhoršie 
platené povolanie. Keď je žena s dieťaťom na materskej dovolenke – nie je to pova-
žované za prácu, ale už aj samotný názov to nazýva dovolenkou. Ženy cez deň pra-
cujú pri ďeťoch, večer obskakujú svojich unavených manželov. Ak teda dnes chceme 
hovoriť o úcte k matkám, tu niekde by sme mali začať s našou úctou voči matkám.

Milé deti, milujte svojich rodičov, lebo oni sú Božím darom pre vás. Nikdy sa za nich 
nehanbite. Ďakujte Bohu každý deň za otca i za mamu, poslúchajte ich - i vtedy, keď 
si myslíte, že ste múdrejší ako oni. Každá  mama nevie robiť s počítačom a ani nevie 
ako to všetko funguje. Ale  z lásky zvládla omnoho ťažšiu úlohu – postarať sa o svoje 
dieťa. 

Nech nám materinská láska nikdy nezovšednie a keď na naše mamy príde staroba, 
nech nám neprekáža ich prítomnosť - nedoslýchavosť. Kto si miluje a ctí rodičov, 
tomu sa bude dobre vodiť v živote a Božie požehnanie ho bude sprevádzať na všet-
kých cestách. To zasľúbil Boh, a On svoje slovo splní.
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Služby Božie 9. 5. 2021
Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne, 9,00 hod. 

Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť! 
(Žalm 66, 20)

Liturgické texty
Efezským 6, 1 – 4; Ján 19, 26 – 27

Kázňový text
Lukáš 1, 38: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova. A anjel odišiel 
od nej. 

Pieseň z Evanjelického spevníka 229
1. Boh naša  je láska od večnosti / je základ bytia, prúd milosti, / On z lásky stvoril, 
spravuje svet, / kde nieto Jeho, života niet! / Boh náš je láska, Boh náš je láska!

2. Boh náš je láska od večnosti, / On prameň sily, lúč svetlosti. / Do rúcha krásy ob-
lieka svet! / Kde nieto Jeho, radosti niet, / Boh náš je láska, Boh náš je láska.

3. Boh náš je láska od večnosti, / On darca svätej blaženosti; / z lásky vykúpil strate-
ný svet, / kde nieto Jeho, spasenia niet! / Boh náš je láska, Boh náš je láska.

4. Boh náš láska od večnosti, / no neuzrieš Ho bez svätosti. / Ó, v čarokrásny, nad-
hviezdny svet / bez rúcha slávy prístupu niet! / Boh náš je láska, Boh náš je láska.

Oznamy
Utorok 11. 5. 11:20 Vyučovanie náb. výchovy 1. – 2. ročník – ZŠ, L. Ján
Vstúpenie 
Štvrtok 13. 5.

11:20

12:10

18:00

Vyučovanie náb. výchovy 8. – 9. ročník – ZŠ, L. Ján

Vyučovanie náb. výchovy 3. – 4. ročník– ZŠ, L. Ján

Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján
Piatok 14. 5. 13:00

18:00

Vyučovanie náb. výchovy – MŠ, L. Ján

Príprava konfirmandov
Nedeľa po 
Vstúpení 
16. 5.

9:00

10:00

Služby Božie – filiálky – Ev. kostol, L. Ján

Služby Božie – Liptovský Ján – Ev. kostol, L. Ján

	)Na službách Božích je potrebné dodržať nasledovné podmienky:
• Maximálne 25 osôb v interiéri (1 osoba na 15 m2). Netýka sa to detí do 

10 rokov. Je však zabezpečené sedenie a ozvučenie pred kostolom, kde však 
rovnako treba dodržiavať vzájomný odstup.
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• Dýchacie cesty prekryté respirátorom.
• Dodržiavať odstup, respiračnú etiketu, nepodávať si ruky.
• Negatívny test nie je potrebný. Služieb Božích sa však nesmú zúčastniť 

osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračné-
ho infekčného ochorenia.

	)Živý prenos: Kto predsa nemôže prísť do kostola, toho pozývame sledovať živý 
prenos na internete v YouTube kanáli CZ Liptovský Ján alebo na stránke cirkev-
ného zboru www.ecavliptovskyjan.sk.

	)S radosťou vám oznamujeme, že do stavu manželského sa rozhodli vstúpiť 
kresťanskí snúbenci Daniela, rod. Vozáriková z Podturne a Patri Botoš z Mar-
tina. Sobáš sa uskutoční v sobotu 15. mája 2021 o 14:00 hod. v Ev. kostole v L. 
Jáne.

	)Celoslovenské stretnutie evanjelikov ONLINE 21. - 23. máj 2021: Srdeč-
ne vás pozývame na trojdňové ONLINE stretnutie evanjelikov z celého Sloven-
ska. Na piatok večer je pripravená spoločná mládež, v sobotu zaznie evanjeli-
začný príhovor Ulricha Parzanyho a nedeľné popoludnie bude patriť diskusii 
o dejinách našej cirkvi. Stretnutie prebehne na YouTube kanáli ECAV s vami. 
Bližšie informácie nájdete na stránke www.ecav.sk.

Rozhlas
5. NEDEĽA po Veľkej noci – 9. máj 
Rádio Slovensko 
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
5. NEDEĽA po Veľkej noci – 9. máj 
:2
13.25 – 13.50 Televízny posol

:3
08.30 – 08.35 Malé biblické príbehy
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Domáca pobožnosť
1. Úvod

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého.

2. Pieseň ES 149
3. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon Boží, odriekajme spoločne desať Bo-
žích prikázaní: Ja som Hospodin, tvoj Boh ...

4. Zamyslenie nad Božím slovom (Jk 1, 22 - 25)
„Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Lebo ak je 
niekto poslucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svo-
ju prirodzenú tvár; videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je. Ale kto sa zahľadel do 
dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, 
ten bude blahoslavený vo svojom konaní.“

Kedy ste boli naposledy na koncerte či v divadle? Oprášte svoju spomienku a vráťte sa 
k tomu večeru. Ako ste ho prežili? Skúste ho vyhodnotiť pomocou týchto troch otázok:

1. Ako ste sa počas predstavenia cítili? Nudili ste sa a bolo vám dlho? Pozerali ste neustále 
na hodinky a čakali kedy bude koniec? Alebo vás program zaujal a cítili ste sa príjemne?

2. Čo vám program povedal? Pokúšali ste sa zamyslieť nad tým, čo chcel autor hudby či 
divadelnej hry svojím dielom vyjadriť? Našli ste si v ňom nejakú myšlienku, ktorá vás 
oslovila? Objavila sa nejaká emócia, nálada či iný vnem, ktorý vás bytostne zasiahol?

3. Spomenuli ste si na videné a počuté ešte niekedy? Stalo sa vám, že vám ešte nieke-
dy zaznela v uchu tá melódia, alebo sa pred očami vybavila scéna z hry? Stalo sa vám 
potom ešte, že by ste znova prežili, aj keď v menšej miere, ten pocit, emóciu či náladu 
ako vtedy tam? Spomenuli ste si ešte niekedy na myšlienku, ktorou vás dielo oslovilo?

Ak sa vám toto všetko stalo, ak ste práve takto vnímali umenie, pravdepodobne ste 
vnímavým a pozorným poslucháčom a divákom.

Podobne je to aj s Božím slovom. Aj zvesť Božieho slova mnohí ľudia vnímajú ako 
predstavenie, a návštevu chrámu ako rituál, ktorý sa koná pravidelne každú nedeľu, 
aby si tu človek odpočinul, odreagoval sa a pritom si vypočul niečo pekné. Ľudia na-
ozaj rôzne vnímajú Božie slovo. Apoštol Jakub konkrétne hovorí o dvoch skupinách: 
poslucháči a činitelia. Čo vlastne jedno i druhé znamená a kam sa aj my zaradíme? 
To zistíme veľmi rýchlo, ak si pomôžeme tými istými troma otázkami ako pri umení:

1. Ako sa pri zvesti Božieho slova cítime? Nudíme sa a pozeráme netrpezlivo na hodin-
ky čakajúc, kedy bude koniec? V takom prípade nemá zmysel ďalej uvažovať, pretože 
nie sme ani len poslucháčmi. Ak nás však počutá zvesť zaujme a my počúvame, nechá-
me sa viesť myšlienkami a oslovovať zvesťou, vtedy sme pasívnymi poslucháčmi.
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2. Čo nám počutá zvesť slova hovorí? Dokážeme v počutom nájsť nejakú myšlienku, 
ktorá by sa nám prihovárala? Cítime, že sa nás táto zvesť bytostne dotýka? Máme 
pocit, že hovorí do našej situácie a nášho života? V takom prípade sme už pozorní, 
no ešte stále len poslucháči.

3. Spomenieme si ešte niekedy na počuté slovo? Toto je tretia a najdôležitejšia otáz-
ka. Zaznie v našej mysli počuté slovo aj v ostatné – „všedné“ dni? Ak nie, potom po-
čutá zvesť bola naozaj iba kultúrnym predstavením a my iba relaxujúcimi poslucháč-
mi. Ak nám však počutá zvesť znie v mysli aj počas ďalších dní, ako s ňou naložíme? 
Sú ľudia, ktorým sa nepáči, že ich Božie slovo vyzýva k pokore, skromnosti, pokániu, 
veľkodušnosti, láske, milostivosti, nepáči sa im, že ich toto slovo obžalúva z hriechu 
a slabosti, nepáči sa im, že od nich vôbec niečo chce, nepáči sa im, že by preň mali 
niečo obetovať. Preto ho zo svojej mysle veľmi aktívne vypudzujú a zamestnávajú 
sa radšej inými vecami. No sú aj takí, ktorým počuté slovo aj naďalej znie, vyzýva 
ich k pokániu, pokore, láske, skromnosti či obetavosti a oni pod vplyvom toho neo-
dolateľného volania konajú tak, ako im ono radí. A práve toto sú tí, ktorých Jakub 
nazýva činiteľmi slova. Podobáme sa im? Sme to my?

Poslucháči a činitelia. Tí prví sa podobajú človeku, ktorý si obzerá svoju tvár v zrka-
dle. Kým ju vidí, má jej obraz v mysli – sústreďuje sa naň. No keď sa od zrkadla od-
vráti, prestane ho to zaujímať a viac si naň nespomenie. Podobajú sa človeku, ktorý 
ide na koncert či do divadla a cíti sa veľmi dobre, ba je až nadšený, kým je tam. No 
keď odíde, všetky dojmy akoby zmizli a on sa vráti do svojho reálneho sveta, ktorý je 
často úplným protikladom toho idilického – umeleckého.

Tí druhí sa zasa podobajú človeku, ktorý sa „zahľadel do dokonalého zákona slobody 
a vytrval ako činiteľ skutku. Čo však znamená ono „zahľadel“? Je to kľúčové slovo 
a určite nechce vyjadriť iba uprený pohľad, ako keď sa my na niečo zahľadíme. Toto 
slovo vyjadruje až citový vzťah. Ako keď sa muž „zahľadí“ do pekného dievčaťa. Jeho 
„zahľadel“ znamená vlastne „zaľúbil“ a tak aj tu je reč o človeku, ktorý sa „zaľúbil“ do 
zákona slobody. Preto vytrval, preto sa stal činiteľom. Možno poznáte ten pocit, ak 
si obľúbite nejakú značku drogérie či nejaký výrobok. Vtedy o ňom všade hovoríte, 
propagujete ho, ponúkate ho iným. Jakub hovorí o mužovi, ktorý sa stal činiteľom 
skutku preto, lebo sa predtým zahľadel do onoho zákona slobody.

Ak teda Božie slovo nejde mimo nás, ak nás osloví, zaujme, ba až zasiahne, ak sa do neho 
„zamilujeme“, vtedy sa stávame jeho činiteľmi – hlásateľmi, napĺňateľmi. Je to prirod-
zený proces, no ako východisko predpokladá práve onen citový vzťah k Božiemu slovu.

Výzva „buďte činiteľmi slova“ teda nie je len o tom, aby sme boli aktívni, ale v prvom 
rade sa nás pýta na náš vzťah k Božiemu slovu. Pýta sa nás, či sme si ho obľúbili, či 
sme si ho doslova zamilovali a či sa teda stalo našou „srdcovou záležitosťou“. Ak áno, 
je to, že budeme jeho činiteľmi už len samozrejmým dôsledkom. Amen.

Pomodlime sa:
Drahý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za dar Tvojho svätého slova. Ďakujeme, že 
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ním oslovuješ, napĺňaš, potešuješ i posväcuješ naše srdcia, že nám v ňom zjavuješ 
seba a ukazuješ cestu nášmu životu. Prosíme, rozhorli nás, aby sme sa zahľadeli do 
Tvojho slova a do slobody, ktorú nám ponúka, aby sme si zamilovali Tvoj zákon a 
Tvoje rady a aby sme sa tak stali činiteľmi, ktorí chcú hovoriť aj žiť podľa Tvojho 
slova, vydávajúc tak svedectvo o Tebe. Amen.

Otče náš, ktorý si v nebesiach...

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

6. Pieseň ES 286
7. Záverečné požehnanie 

Prijmite požehnanie: Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi! Amen.

Kristína Royová: Bez Boha na svete
(Čítanie na pokračovanie, 13. časť)

Keď stena naozaj spadla, boli chlapci práve v horách. Ani sa dobre nemohli dostať do 
izby. Báli sa ľudia, aby to všetko na nich nespadlo. Radili im: „Spite radšej vonku.“ 
Poslúchli a spávali v šope a Bundáš pri nich.

Toho leta často popŕchalo, preto mal Martinko kríž s dobytkom; hneď, aby sa mno-
ho mokrého nenažrali a zase aby domov neprišli hladné. Okrem toho mal toho roku 
viac oviec, a tie sa mu rozbehávali. Dobre, že ich Jožko vedel tak dobre počítať, neraz 
by boli niektorú zabudli.

Raz podvečer zadržali Jožka dlho v horárni a poslali ho s listom do dediny a tak 
musel Martinko len sám domov hnať. Dva-tri razy čítal ovce, či sú všetky. Potom po 
ceste premýšľal, prečo bola dnes lichva taká nespokojná; toľko sa s ňou naplahočil, 
ani čítať nemohol, len dva verše, aj z tých jednému nerozumel: „Syn človeka prišiel 
hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.“

Čo to prišiel Pán Ježiš hľadať? Ľudí? Ak áno, ako ich hľadal? „Ach, kto by mi to len 
vyložil?!“

Zamyslený dohnal stádo do dediny. Rozobrali si gazdiné každá svoje. Chýbala jedna 
ovca! Bola mlynárkina.

„Ty taký a taký!“ zlorečila žena, čo jej slina na jazyk doniesla. „To zato, že som ti 
chlapca chovala! Kto vie, aké pestvá oni vyvádzali a ja teraz prídem do škody!“ Na-
dávala zle-nedobre.

Martinko stál chvíľu ako zabitý. Bolo mu ľúto, že gazdinú nahneval a ešte viac, že sa 
stratila ovečka. Čo si, chuderka, tam sama a sama počne?

Obrátil sa Martinko a beží späť k horám. Vykotúľal sa mesiačik ako tanier, ani čoby 
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chcel povedať: „Neboj sa, Martinko, však ti ja pomôžem! Ty hľadaj a ja ti budem svietiť.“

Úzkosť vrátila Martinkovi silu, letí ako bez duše a nezastaví sa až pri seči, celý spote-
ný. Tam ležal chvíľu na zemi, dokiaľ sa mu srdce utíšilo. Potom sa dal hľadať a volať: 
„Na, malé, na, na!“ Volal dlho, no darmo; všade ticho. Volá v úzkosti, volá s plačom. 
Konečne sa mu ozve z ďaleka žalostné: „Me-e-é.“

„Ovečka moja, ovečka!“ Vykríkol, radostne a už letí cez tŕnie a kríčky, cez jarky, skaly, 
pováľané stromy, staré korene. Tu padne, tam zavadí; tu sa pichne do bosých nôh, 
tam sa podriape… ale nič nedbá, len hľadá a volá — až našiel — ale kde! Posvietil 
mesiačik; hlboko, hlboko medzi skalami a kríčkami, tam leží ovečka. Tŕnie sa jej za-
plietlo do vlny — nemôže ani vstať, keď ju nevynesie, nevyjde, zahynie!

Zastal Martinko a akoby ktosi v ňom prehovoril: „Syn človeka prišiel, aby hľadal 
a spasil to, čo bolo zahynulo.“ Ach, teraz tomu už rozumel! Tak, ako tá ovečka nikdy 
viac nemôže sama vyjsť hore, tak nemôžu hriešnici, zlí ľudia do neba. Tú ovečku drža-
lo tŕnie a týchto to zlé, čo porobili a k tomu diabol a smrť. Preto prišiel Pán Ježiš a vo-
lal, a ktorá ovečka sa Mu ohlásila, tú hľadal, našiel a vyniesol hore. „Aj mňa tak našiel, 
aj mňa vynesie — aj mňa!“ Myslel Martinko, že už tomu veršíku celkom rozumie.

Spustil sa po skalách za ovečkou. Zrazu sa mu vyšmykne kameň spod nohy — beda! 
Aby nezabil ovečku, chytil sa pevne rukami. Odtrhla sa mu skala pod pravou rukou. 
„Ak ešte aj pod ľavou povolí, istotne mi zabije ovečku!“ pomyslel si; v strachu o zvie-
ratko pustil i druhú ruku. Potom zahučalo mu v ušiach a zatmelo sa mu pred očami 
a akoby zďaleka počul mnoho zvonov — a stíchlo všetko…

Na ako dlho — Martinko nevedel.

*

Zrazu cíti čosi teplého na tvári, počuje divný žalostný zvuk… Poznal konečne: to vyje 
Bundáš! No počuje aj druhý hlas a namáha sa otvoriť oči:

„Kde som?“

Nad ním stojí rozkročený Bundáš, vedľa v tŕní leží ovečka a spokojne prežúva. Na 
nebi hasnú hviezdy — začína svitať, a hore na skale kľačí Jožko a plače.

Rozpamätal sa Martinko, čo bolo včera.

„Spadol som,“ pomyslel, „a keby som sa bol zabil, bolo by to tak, ako s Pánom Je-
žišom; On tiež hľadal a našiel, ale pritom umrel. On musel umrieť za svoje ovečky. 
A ako sa ja teraz zobúdzam, tak sa zobudil aj On na tretí deň a od tých čias môže si 
svoje ovečky už hore brať a vyniesť ich zo zatratenia, tak ako ja túto ovečku.“

Keby Jožko nebol hore nariekal, bol by Martinko znovu zaspal, taká prišla na neho 
driemota. Ale takto sa už len prebral a s veľkou biedou vyniesol ovečku hore skalami. 
Jožko mu potom rozprával, ako mu nedalo spať, ako ho aj s Bundášom hľadali a na-
šli. Obaja sa ani utíšiť nemohli.

(Pokračovanie nabudúce)
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