
Cirkevného zboru Ev. cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján
16. 5. 2021

INFORMAČNÝ LIST

Nedeľa po Vstúpení
Sviatkom Vstúpenia Krista Pána na nebo – Ascensio Domini (v tomto roku to bol 
štvrtok 13. 5.) sa začína svätodušné obdobie cirkevného roka. Ježiš svojím zmŕt-
vychvstaním ukončil dielo vykúpenia a Jeho návrat do Božej slávy k Otcovi sa stal 
vyvrcholením Jeho pozemského účinkovania.

Počas štyridsiatich dní pred odchodom k Otcovi Pán Ježiš pripravoval svojich uče-
níkov na poverenie zvestovať evanjelium (radostnú zvesť) všetkým národom o Ňom 
ako o Vykupiteľovi a Spasiteľovi. Za svojich svedkov ustanovil najprv svojich učení-
kov a ich nasledovali ďalší apoštolovia a misionári. Aby sa radostná zvesť evanjelia 
dostala k všetkým ľuďom, má sa Jeho svedkom stať každý kresťan. Kto zvesti o Vy-
kupiteľovi a Spasiteľovi sveta „uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, 
bude odsúdený“ (Mk 16, 16).

Pán Ježiš sa so svojimi učeníkmi rozlúčil na Olivovom vrchu, a keď ich požehnal, „bol 
vzatý do neba a posadil sa po pravici Božej“ (Mk 16, 19).

Na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo nadväzuje Nedeľa po Vstúpení (Exau-
di – Vypočuj ma), ktorá má byť duchovnou prípravou na tretiu výročnú slávnosť 
– Zoslanie Ducha Svätého, ktorú budeme svätiť 23. a 24. mája na 1. a 2. slávnosť 
svätodušnú.
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Služby Božie 16. 5. 2021
Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne, 9,00 a 10,00 hod. 

A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. (Ján 12, 32)

Liturgické texty
1. Petra 4, 7 – 11; Ján 15, 26 – 16, 4

Kázňový text
Jeremiáš 31, 31 – 34: 31 Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov - keď uzavriem 
novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. 32 Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich 
otcami, keď som ich zobral za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta, zmluvu, ktorú oni 
zrušili, hoci ja som bol ich pánom – znie výrok Hospodinov. 33 Lebo toto bude zmluva, 
ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch – znie výrok Hospodinov: Svoj zákon 
vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím 
ľudom. 34 Potom už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho brata: Poznajte 
Hospodina! Lebo všetci ma budú poznať, od najmenšieho až po najväčšieho – znie 
výrok Hospodinov – lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem.

Pieseň z Evanjelického spevníka 188
1. Bože, Otče večnosti, / Stvoriteľ všemocný, / odpusť viny, slabosti, / zmiluj sa nad nami!

2. Kriste, Kráľu nebeský, / Ty si naše hriechy / niesol na kríž v bolesti, / zmiluj sa 
nad nami!

3. Verný Radca, Duch Svätý, / v daroch prebohatý, / osvieť ľud tmou zajatý, / zmiluj 
sa nad nami!

Pieseň z Evanjelického spevníka 172
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.

Pieseň z Evanjelického spevníka 606
1. Žehnaj a ochraňuj nás / v tento i budúci čas, / Pane, osvieť svoju tvár / a milosťou 
nás obdar!  

2. Po všetky dni daj nám svoj / časný i večný pokoj, / Pane, Ducha svojho daj, / viery 
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v Krista hojnosť praj!

3. Amen, staň sa tak, amen! / Ty si života prameň, / Jezu Kriste, Pane náš, / vďaka 
Ti, že nás žehnáš!

Oznamy
Nedeľa po 
Vstúpení 
16. 5.

9:00

10:00

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

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

Utorok 18. 5. 11:20 Vyučovanie náb. výchovy 1. – 2. ročník – ZŠ, L. Ján
Štvrtok 20. 5. 11:20

12:10

18:00

Vyučovanie náb. výchovy 5. – 7. ročník – ZŠ, L. Ján

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

Stredtýždňové služby Božie – Ev. kostol, L. Ján
Piatok 21. 5. 13:00

18:00

Vyučovanie náb. výchovy – MŠ, L. Ján

Príprava konfirmandov
Svätodušná 
nedeľa 23. 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.

• Dýchacie cesty prekryté respirátorom.
• Dodržiavať odstup, respiračnú etiketu, nepodávať si ruky.
• Služieb Božích sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanté-

nu alebo príznaky respiračného 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.

	)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.

	)Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády v cirkevnej hore – vysádzania 
stromčekov.
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	)Cirkevný príspevok: jeho výška je 10,- € ročne. Tento cirkev-
ný 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 kaž-
dý pokrstený evanjelik s trvalým pobytom na úztemí cirkevného 
zboru (Liptovský Ján, Beňadiková, 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.

	)Denný detský tábor: Pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, plánujeme 
v cirkevnom zbore denný detský tábor, a to v termíne od 12. do 16. júla 2021 
v areáli kostola a fary. Bližšie informácie nájdete na ecavliptovskyjan.sk.

	)Modlitebná aktivita Príď, Tvoje 
kráľovstvo: pozývame vás v obdo-
bí  od  Vstúpenia 13. 5. 2021 až po 
zoslanie Ducha Svätého 23. 5. 2021 
k modlitbám. Táto modlitebná akti-
vita  vznikla v prostredí Anglikánskej 
cirkvi. Dnes sa k týmto modlitbám 
pridávajú kresťania z viac ako 172 
krajín sveta a z rôznych cirkví. Sme 
pozvaní sa 11 dní denne modliť za:

(1) prehĺbenie osobného v  vzťahu 
s Pánom Ježišom

(2) piatich ľudí v našom okolí, aby 
spoznali Pána Ježiša

(3) zmocnenie Duchom Svätým 
k efektívnemu vydávaniu svedectva.



5

Rozhlas
NEDEĽA po Vstúpení – 16. máj    
Rádio Slovensko
12.27 – 12.57 Opri sa o mňa
22.19 Encyklopédia spravodlivých

Rádio Devín
07.00 – 08.00 Krajina duše

Regina Západ
05.00 – 05.45 Duchovné horizonty

ŠTVRTOK – 20. máj   
Rádio Regina
21.05 – 21.50 Viera v živote
21.50 – 22.00 Ekuména vo svete

SOBOTA – 22. máj   
Rádio Regina 
06.05 – 06.15 Ekuména vo svete
17.15 – 18.00 Duchovné horizonty

NEDEĽA, 1. slávnosť svätodušná – 23. máj 
Rádio Slovensko 
09.05 – 09.59 Prenos ev. Služieb Božích 

z kaplnky v Ev. dome sta-
rostlivosti na Partizánskej 
2

Čísla piesní: 165, 168, 565, Antifóny 43, 44
12.27 – 12.57 Opri sa o mňa
10.05 – 11.00 Encyklopédia spravodlivých

Rádio Devín
07.00 – 08.00 Krajina duše

Regina Západ
05.00 – 05.45 Duchovné horizont

Televízia
NEDEĽA po Vstúpení – 16. máj 
:2
10.00 – 11.00 Prenos ev. Služieb Božích 

z kostola Košice-Terasa
Piesne: 161, 355, 351, 358, A 49

:3
08.35 – 08.40 Malé biblické príbehy

PONDELOK – 17. máj 
:3
09.10 – 09.41 Zvony zvonia na život 

/repr. 23.20

UTOROK – 18. máj 
:2
21.00 – 21.49 Petra: Tajomstvá antic-

kých staviteľov

SOBOTA – 22. máj 
:3
08.25 – 08.30 Malé biblické príbehy

NEDEĽA, 1. slávnosť svätodušná – 23. máj 
:2
13.35 – 13.40 Sviatočné slovo. Príhovor 

gen. biskupa Ivana Eľka

:3
08.35 – 08.40 Malé biblické príbehy
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Kristína Royová: Bez Boha na svete
(Čítanie na pokračovanie, 14. časť)

Ledva zišiel Martinko do dediny. Jedno, že včera od obedu nejedol, potom, že sa tak 
nadmieru prehnal, spadol a ležal až do rána; aj rosa na neho spadla. A predsa, za celý 
svet nedal by radosť, že môže gazdinej odovzdať ovečku živú a zdravú. Ako sa ona poteší!

No, keď gazdiná, miesto poďakovania ešte raz ho vyhrešila, ba aj ostatné ženy frfla-
li, že neskoro ide pre statok a dohovárali, aby vraj zase niečo nevyviedol, zaľútal si 
chudák, ako ešte nikdy nie.

Tvrdo padla mu cesta z hory, storáz tvrdšie do hôr. Tam nechal Jožka s Bundášom 
pásť a sám si ľahol na skalu. Ó, keby videla gazdiná teraz tú jeho smutnú tvár, ľuto-
vala by, že mu na oči vyhodila aj tatíčka, aj mamičku a že mu pripomenula: „Ani to 
sem nepatrí a bude nám tu škodu robiť!“

Darmo Jožko o všeličom začínal, Martinka ničím nerozveselil. Dnes sa mu ani 
spievať nechcelo. A keď Jožko čítal, počúval ho, ale o čítanom nehovoril, ako inoke-
dy. Tak s ním bolo na druhý aj tretí deň.

V nedeľu dovolil Jožkovi, že smie s ním pásť. Keď si čítali, otvorila sa mu kniha tam, 
kde je napísané, že Židia chceli Pána Ježiša ukameňovať za to, že v sobotu uzdravil 
jedného nemocného. Tu si Martinko povedal: „Teba aj zabiť chceli, že si človeka od 
smrti vyslobodil; mňa len hrešili, hoci som tú ovečku doniesol, a už to nemôžem 
oželieť. Ale odpustím gazdinej, tak ako si aj Ty odpustil.“

Zaplakal Martinko žalostne a keď sa vyplakal, bol už zase ten starý. Na dobytok 
ešte lepší pozor dával a k Jožkovi bol samá dobrota. Ľudí prívetivo pozdravoval a 
usmieval sa na nich tak, ako inokedy. Len jedno ináč bolo. Nemohol viacej na žiaden 
strom vyliezť, ani na skalu, iba s veľkou biedou. A keď hnal do hôr, aj tri razy odpo-
číval. Skoro nič nejedol, len vody sa mu vždy žiadalo. A taký bol v tvári, ako keby ani 
slnko na neho nesvietilo a oči mu svietili ako dve hviezdy.

Toho roku museli skôr prestať pásť. Tešil sa Joženko: „Budeme zase spolu chodiť do 
školy. Dajú nás pán učiteľ do jednej lavice, veď ty sa už bársčo naučíš.“

Keď boli posledný raz v hore, nechal Martinko Jožka stádo zháňať. Sám stál na tej 
skale, kde neraz sedával a myslieval, či to vždy všetko tak bolo — a keď nie, kto to 
všetko stvoril, kde býva Boh — a kam to tých ľudí berie, keď umrú. No, dnes sa už 
nepýtal, vedel všetko: že bol raz čas, keď ničoho nebolo na zemi — ba ani zeme, len 
Boh. Tento Boh všetko, čo vidíme, nebo i zem stvoril za šesť dní. On býva v nebi a 
zem dal ľuďom. Aj to, že ľudia boli zlí a neposlušní a odtrhli sa od Neho, hoci On ich 
tak miloval, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nikto, kto v Neho verí, nezahy-
nul, ale mal večný život. A že tento Jeho milý Syn prišiel na svet, aby hľadal a spasil 
to, čo bolo zahynulo. Potom vstal živý z hrobu a vrátil sa do neba k svojmu Otcovi. 
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Tam rozkázal stavať mesto, akému páru niet. A keď už bude pre každého príbytok 
hotový, keď už jeho ovečky, každá podľa mena, budú zapísané v knihe života, potom 
príde a poberie ich k sebe, aby kde je On, aj ony boli a tam Mu na veky slúžili.

Vedel Martinko aj to, že to bolo tak, ako v tej pesničke:

„Chcete-li přijít k Němu, 
služte tu věrně Jemu!“

Kto by chcel Ježišovi v nebi slúžiť, musí Mu slúžiť už tu na zemi. Poďakoval Martin-
ko Pánu Bohu, že mu dal o všetkom tom sa dozvedieť a v kresťanskej zemi nemusí 
ani jeden človek žiť bez Boha, môže sa o Ňom všetko dozvedieť, len keď Ho o to pro-
sí, on Mu aj skrze ľudí, aj v Písme ukáže čo chce a na pravú cestu ho privedie.

Potom sa díval po horách, po tom peknom svete. V doline ležala hmla, ako keď sa 
panská nevesta zavinie do svadobného závoja. Po horách ešte svietilo slnko, bozka-
lo Martinka na obe líca. Videlo ho dnes naposledy v hore a do jari je ďaleko… Žlté, 
červené i zlaté lístie opadávalo k zemi a horami zase letela smutná hudba, ako keď 
nejakého veľkého pána pochovávajú. Ba, každý ten lístok volal: „Martinko, dobrú 
noc! Nikdy viacej ťa už neuvidíme.“ A Martinkovi bolo zrazu tak divne pri tom lúče-
ní, ako ešte nikdy. Vystrel ruky, akoby ten milovaný, pekný svet chcel objať. Slzy mu 
vypadli z očí:

„S Pánom Bohom tu ostaňte!“

Potom zišiel za stádom a keď už hnali z hory, dokiaľ len bolo vidieť seč, sa obzeral…

Prišli domov. Martinko nechcel večerať a veru pekné dva kliny báleša[61] dala im 
richtárka. Prosil Jožka, aby mu radšej prečítal to, čo v hore čítali, ešte raz tam, kde 
hovorí Pán Ježiš: „Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť a kto verí vo mňa, 
nikdy nebude žízniť. A to je vôľa toho, ktorý ma poslal,… aby každý, kto vidí Syna a 
verí v neho, mal večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“

Potom sa pomodlili a ľahli si spať. No Martinko len driemal. Bola veľmi studená 
noc. Kde bol ešte aký kvietok, zmrzol. Mesiačik svietil do šopy na oboch chlapcov a 
hviezdy okolo neho sa ligotali ako veľké slzy. Áno, bolo veľmi zima.

Zrazu sa Martinko prebral, cítil tú zimu. Ležali spolu pod Jožkovou perinou a Jožko 
kašlal vo sne.

„Je mu zima,“ myslel Martinko. „Perinka je malá, oba sa pod ňou nezahrejeme, rad-
šej nech on má celú, však ja aj tak obležím.“

Martinko prikryl kamaráta a sám sa schúlil pod starú halenu. Ale to akoby nič na 
sebe nemal. Začala ním zima triasť až mu zuby drkotali, a tak ho všade pichala — 
v prsiach, bokoch, v chrbáte, že nevedel, čo robiť.

(Pokračovanie nabudúce)
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