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INFORMAČNÝ LIST

Záver školského roka
Náročný pandemický školský rok sa končí. Patrí poďakovanie učiteľom, žiakom, ale i 
rodičom, ostatným pracovníkom v školstve, že prijali výzvu a napriek ťažkej situácii 
pracovali na výchove vzdelávaní mladej generácie. Predovšetkým však za to všetko 
patrí poďakovanie Pánu Bohu, že umožnil i v tejto ťažkej situácii sa učiť, že dal sily, 
chuti do učenia. Pamätáme pri tom všetkém na slová: „Počiatok múdrosti je bázeň pred 
Hospodinom, poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.“ (Príslovia 9, 10)

Prichádzajú prázdniny. Každý z nás túži po oddychu. Pri tom však pamätáme na slo-
vá nášho Spasiteľa, v ktorých hovorí, kde možno nájsť ten skutočný oddych: „Poďte 
ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie.“ (Matúš 11, 28) 

Preto koniec školského roka a príchod prázdnin vítame na službách Božích slovom 
Božím, modlitbou a požehnaním detí, rodičov a učiteľov. Čím môžeme byť lepšie 
vedení cez školský rok i v čase prázdnin, ak nie Božím slovom? A čo nás lepšie ochrá-
ni na všetkých cestách a v tejto náročnej dobe, ak nie Božia ochrana a požehnanie? 
A kto pomôže, aby všetko naučené sa obrátilo k dobrému a k hojnému úžitku pre 
žiakov a pre všetkých  nás? Či nie Hospodin, ktorý svojím požehnaním obracia púšť 
na raj? „Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráži 
mesto, márne bdie strážnik.“ (Žalm 127, 1)
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4. nedeľa po Svätej Trojici 27. 6. 2021 9:00 
Služby Božie na Záver školského roka

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. 
(Matúš 11, 28) 

Liturgické texty
2. Timoteovi 2, 22 – 26; Matúš 12, 33 – 37

Kázňový text
Žalm 24, 4: Ó Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom!

Pieseň z Evanjelického spevníka 193
Liturg: Pane, zmiluj sa! 
Zbor: Buď nám milostivý! 
Liturg: Kriste, zmiluj sa! 
Zbor: Zhliadni na nás, ľud svoj! 
Liturg: Pane, zmiluj sa! 
Zbor: Odpusť naše viny. 
Skloň sa k nám a vypočuj nás, Bože večný!

Pieseň z Evanjelického spevníka 289
1. Bože a Otče, do ruky Tvojej, / s dôverou vkladáme dieťa svoje, / tento dar, ktorý si 
nám z lásky dal, / prosíme, by si ho ochraňoval, / tento dar, ktorý si nám z lásky dal, / 
prosíme, by si ho ochraňoval.

2. Do svojej zmluvy ho, Kriste prijmi / a darmi požehnaj duchovnými. / Na kríži si 
umrel, aby žilo, / srdce Ti oddalo a Ťa ctilo. / Na kríži si umrel, aby žilo, / srdce Ti od-
dalo a Ťa ctilo.

3. Duch Svätý, riaď jeho kroky vždy sám, / nech rastie k radosti Bohu i nám. / Po ceste 
múdrosti, lásky ho veď, / vo viere v Ježiša utvrď, posväť! / Po ceste múdrosti, lásky ho 
veď, / vo viere v Ježiša utvrď, posväť!

Pieseň z Evanjelického spevníka 634
1. Pane, vieru daj blúdiacim, / Pane, vieru daj všetkým nám, / pevnú vieru daj, Bože 
náš, / ó Pane vieru daj!

2. Pane, lásku daj prosiacim, / Pane, lásku daj všetkým nám, / vrelú lásku daj, Bože 
náš, / ó Pane, lásku daj!

3. Pane, nádej daj trpiacim, / Pane, nádej daj všetkým nám, / živú nádej daj, Bože 
náš, / ó Pane, nádej daj!



4

Pieseň z Evanjelického spevníka 649
1. V srdciach nech nám radosť horí, / v duši planie vďaky cit, / Otec v nebi zve nás 
deťmi, / máme prečo šťastní byť.

Refr.: Aká radosť, aké šťastie, / keď nám žiari Slnka svit, / Kristus je náš Vykupiteľ, 
/ budeme s Ním večne žiť.

2. Boh nás ako Otec vedie / šírou púšťou sveta sám, / chráni v boji každodenne, / 
milosť, silu dáva nám.

Refr:. Aká radosť, aké šťastie…

3. Keď však z  cesty odbočíme, / zahalí mrak temný nás, / neisté sú naše kroky / 
a prázdny je život náš.

Refr.: Aká radosť, aké šťastie…

Antifóna 53
Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate.
A pokoj Kristov nech sa rozhojňuje v našich srdciach.

Po skončení služieb Božích sú vo farskej záhrade 
pripravené súťaže pre deti

Oznamy
4. nedeľa po 
Sv. Trojici  
27. 6.

9:00 Služby Božie na Záver šk. roka– Ev. kostol, L. Ján 
Po službách Božích budú vo farskej záhrade pripravené 
súťaže pre deti

Štvrtok 1. 7. 18:00 Stredtýždňové služby Božie – Ev. kostol, L. Ján 
Sobota 3. 7. 9:00 

 

13:00 

18:00

Stretnutie detí LOS – Zborové priestory pri Ev. 
kostole v L. Hrádku 
Záujem ohláste na farskom úrade.

Brigáda – upratovanie pred konfirmáciou – Ev. 
kostol, L. Ján

Nácvik mužského a ženského spevokolu – Zasa-
dačka Ob. úradu, Podtureň

5. nedeľa po 
Sv. Trojici 4. 7.

9:00 Služby Božie – Konfirmácia – Ev. kostol, L. Ján

Nešporné služby Božie – Kultúrny dom, Beňadiková

	)Na službách Božích je potrebné dodržať nasledovné podmienky:
• Dýchacie cesty prekryté respirátorom.
• Dodržiavať odstup, respiračnú etiketu, nepodávať si ruky.
• Služieb Božích sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanté-
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nu alebo príznaky respiračného infekčného ochorenia.

	)Ďakujeme sestrám a brotom, ktorí sa zúčastnili sobotňajšej brigády v kostole.

	)Pri východe z chrámu si môžete zakúpiť nové číslo Evanjelického posla spod 
Tatier. Taktiež sú stále v predaji vynikajúce knihy vydavateľstva ViViT z edície 
Hrdinovia viery v cene 2,50 € za kus.

Rozhlas
4. NEDEĽA po Svätej Trojici – 27. jún      
Rádio Slovensko
09.05 – 10.00 Prenos Služieb Božích z ev. 

kostola v Gem. Polome 
187, 236, 204, 307, A 51 

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

ŠTVRTOK – 1. júl   
Regina
21.05 – 21.50 Viera v živote
21.50 – 22.00 Ekuména vo svete 

SOBOTA – 3. júl   
Regina 
06.05 – 06.15 Ekuména vo svete
17.15 – 18.00 Duchovné horizonty

5. NEDEĽA po Svätej Trojici – 4. júl 
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
4. NEDEĽA po Svätej Trojici – 27. jún
:2 10.30 – 10.55 Orientácie
:3 08.35 – 08.40 Malé biblické príbehy

SOBOTA – 3. júl
:2 21.10 – 22.00 Meno ruže – Seriálová 

adaptácia románu Umber-
ta Eca

5. NEDEĽA po Svätej Trojici – 4. júl
:2 09.00 – 10.30 Prenos Služieb Božích 

z ev. kostola v Trenčíne pri 
príležitosti 100. výročia 
prijatia Ústavy ECAV 
365, 264, 260, 278, 263, 
A 63

:2 12.45 – 13.10 Televízny posol
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Kristína Royová: V slnečnej krajine
Čítanie na pokračovanie, 5. časť

4
Privyknú ľudia dosť skoro jedni na druhých. Ešte žil Martin Lesina len päť týždňov 
pod jednou strechou s Jurigovcami, a už ani čoby odjakživa spolu bývali. Pravdu mal 
starý Pavel, že Paľko bude mať zo psa radosť. Obľúbili si jeden druhého; kde zostala 
stopa v rose po malých krpcoch, iste si za ňou alebo pred ňou videl stopy chlpáčo-
vých labiek.

Odkedy bol Lesina v Jurigovej búde, nechodil starý Pavel popíjať medzi ostatných. 
Lesina ani nepil, ani nefajčil.

„Vykonal som raz v opitosti zlý skutok, mám toho na celý život dosť,“ povedal, keď 
ho Juriga po prvý raz ponúkal. „Aj vy lepšie urobíte, keď to tak necháte. Čo neprepi-
jeme, môžeme sa radšej zložiť, kúpime si mlieka a k nedeli mäsa“.

Nuž ľúbilo sa to Jurigovi. O mäso on veľmi nestál, ale mlieko mal odjakživa rád 
a nemohol si ho mnoho dopriať; teraz sa ho napili do vôle, kyslého i sladkého. No 
od svojej fajky starý Pavel nechcel upustiť, a Lesina mu sám doniesol tabaku. Oni 
dvaja spávali teraz spolu, ako otec so synom. Paľkovi postlali lôžko do druhého rohu; 
spávali na nej kráľovsky s Dunajom.

Jedno bolo Jurigovi divné, že Lesina, ktorý nielen k nemu, ale temer ku každému 
bol priateľský — veď bol on vôbec človek poriadny, to muselo sa mu nechať — na 
chlapca sa ani neozrel; on jediný akoby nemal pre neho ani očí. A veru Paľko ho tak 
obsluhoval, že už ani lepšie nemohol.

Nezbadal starý Pavel, že je chlapec od istého času menej zhovorčivý. Najväčšiu ra-
dosť mal, keď mohol ísť pre mlieko. No, obyčajne hodne neskoro prišiel s ním a vždy 
celý udýchaný; aj na Dunajovi bolo poznať, že oba bežali. Keby Juriga nemal druha, 
prišiel by na to; takto to Paľkovi ušlo. Po tri nedele bol Juriga s Lesinom v kostole; 
vrátili sa až k večeru. Mlieko mali prichystané. Čo robil chlapec cez celý deň sám, sa 
nepýtali.

Ach, je to veľká vec, také prvé detské tajomstvo! Nevedel by chlapec povedať, prečo 
mlčal o svojom tajomnom poklade. V niektorých povestiach sa hneď všetko prepad-
lo, keď človek o tom hovoril. Nuž, keby sa on dal rozprávať, že našiel kúsok slnečnej 
krajiny, tajomnú skalu a Svätú knihu, a že v nej každý deň čítal a v nedeľu od rána 
do večera, riadok za riadkom, aby našiel cestu do tej pravej slnečnej krajiny — snáď 
keby on to všetko rozprával, prepadla by sa tá skala a on by sa nikdy nedozvedel, čo 
vedieť musel.

No tak mlčal a dal sa radšej vyhrešiť, že v nedeľu nenazbieral jahody, ktoré sa už 
začínali červenieť. Veď až bude vedieť všetko, potom povie deduškovi, a pôjdu spolu 
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do onej slnečnej krajiny, kde Ježiš býval.

Čím viacej Paľko čítal, tým menej myslel na ríšu povestí; nevedel, že chodí do jaskyne 
len preto, lebo chce viac a viac vedieť o Ježišovi. Ach, tento Ježiš! Však len bol veľmi 
dobrý a veľmi mocný! On všetko, čo chcel, to mohol; to iste preto, že On bol Boží Syn.

Nerozumel Paľko, ako to bolo pri tom Jordáne, čo ten Ján — ten divný muž, ktorý 
len kobylky a med jedával — robil s Ním; ale tomu rozumel Paľko, že z neba prišiel 
hlas. Nuž a v nebi býval Pán Boh, a On to volal, že je Ježiš Jeho milý Syn, aby Ho 
ľudia poslúchali.

„No ako to bolo?“ myslel chlapec. „Veď ten Jozef to bol ako Jeho tatíčko. Ach, už 
viem: deduško Juriga nie je môj deduško; on ma len opatruje, a ľudia si myslia, že 
som jeho vnukom.“

Zdalo sa Paľkovi, že keď to Pán Boh káže, tak že aj on musí Ježiša poslúchať.

„Keď si budem pamätať, čo On ľudí učil, a budem tak robiť, ako On káže, budem Ho 
poslúchať, hoci Ho aj nevidím. Ach, však bol len mocný, keď aj diabla zahnal, a nedal 
sa mu na zlé naviesť! To bolo dobre, že už nechodil sám, ale zavolal si tých rybárov 
a vyučil si ich po svojej vôli, že tak mohol všetkých chorých uzdraviť; a čo len ľudia ži-
adali, všetko im dal, aj chleba toľko, že sa tisíce najedli. Ach, čo sa ja už len dočítam!“ 
myslel Paľko, keď už tí ľudia začali byť takí zlí proti Ježišovi.

Ó, o čom sa dočítal! Ani od strachu spať nemohol, tak sa mu to všetko predstavilo: 
tá noc, tie hory, ten smutný Ježiš; ako sa modlil, bál sa, až Mu od strachu krvavý pot 
stál na čele… A tí učeníci — oni spali!

Keby som tam bol býval, keby som ja tam bol býval, bol by som Ho chytil okolo krku 
a bol by som Mu povedal: „Neboj sa, veď Pán Boh Ťa vyslobodí!“

Ach, ale On Ho nevyslobodil! Prečo Ho len nevyslobodil? Prišli pre Neho, zviazali 
Ho, a potom — chlapec pre plač ani čítať nemohol, ako Ho mučili, posmievali sa 
Mu a pribili Ho na kríž. „Ó, ja som nevedel, že ten Kristus na tom drevenom kríži 
pred kaplnkou, že to je ako On, Ježiš. Však On to nie je, to len taká drevená podoba; 
ale aspoň viem, ako Ho to pribili. No keby som len vedel, prečo a prečo Ho Pán Boh 
nevyslobodil, keď tak k Nemu volal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil!“ ale 
nechal Ho umrieť i pochovať…“

Zavrel vtedy Paľko knihu a odišiel celý nešťastný domov. Slniečko stálo ešte vysoko. 
V horách bolo tak krásne, zeleno, plno kvieťa. Dunaj skákal od radosti, naháňal veve-
ričky a vtáky. No Paľka nič na svete netešilo. „Veď keď Ježiš umrel, keď Ho pochovali, 
načo kvitlo ešte kvieťa, načo spievali vtáčiky. Keď On nežije, to ja Ho už nikdy viac 
neuvidím a nebudem Mu môcť povedať ako Ho mám veľmi rád, a že som Ho chcel 
poslúchať!“

(Pokračovanie nabudúce)
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Pomôžme bratom a sestrám v Čechách

Vo štvrtok 24. júna 2021 zasiahla región Hodonínska a Břeclavska nečakaná  ničivá-
prírodná katastrofa. Južnou Moravou sa po sérii silných búrok prehnalo tornádo. 
V oblasti zasahujú záchranári aj dobrovoľníci. Popri rozsiahlych materiálnych ško-
dách sú bohužiaľ hlásené aj obete a desiatky zranených.

Zbor biskupov ECAV na Slovensku: „Vyslovujeme úprimnú bolesť a je nám nesmier-
ne ľúto každého jedného vyhasnutého života, všetkých ťažko zranených, ktorí boju-
jú o život, i všetkých majetkových škôd. Myslíme na rodiny, ktoré v dnešný smutný 
deň stratili svojich drahých či strechu nad hlavou. V mene členov Evanjelickej cirkvi 
a. v. na Slovensku im vyjadrujeme svoju úprimnú sústrasť. Prosíme, aby ich v týchto 
chvíľach a nasledujúcich dňoch držala a posilňovala milosť Božia. Pane, prosíme, 
potešuj všetkých plačúcich!“

Mnohých z nás sa určite hlboko dotkla prírodná katastrofa iba kúsok za hranicami 
našej krajiny a s ňou spojené ľudské utrpenie. Preto pomôžme! Oferou v nedeľu 11. 
7. 2021 chceme prispieť k pomoci postihnutým. Vopred Vám ďakujeme za Vaše dary.

Ak by chcel niekto prispieť priamo, môže tak urobiť platbou na Generálny biskupský 
úrad ECAV na Slovensku na číslo účtu: SK 55 0200 0000 0013 6875 6257 a pod va-
riabilným symbolom: 663 400.
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40 rokov kostola v Cisownici
V nedeľu 20. júna 2021 oslávil Evanjelický cirkevný zbor v Cisownici 40. výročie 
kostola Jána Krstiteľa. Na slávnostných službách Božích v kostole kázal celopoľský 
evanjelický biskup Jerzy Samiec a na paralelných službách Božích  vo farskej záhrade 
farár Karol Macura z Drogomyśla. Služby Božie spevom obohatili spevácke zbory: 
mládež z Drogomyśla a zmiešaný spevokol z Cisownice a Diecézny dychový orches-
ter. Slová pozdravov zazneli od vojta goleszovskej gminy Sylwie Cieślar, Petra Tajáta 
z Liptovského Jána a vicevojta Rafała Glajcara.

Po službách Božích sa konala krátka pobožnosť modlitby a požehnania pod jubilej-
ným krížom. Cirkevný zbor potreboval pred časom vypíliť staré vyschnuté smreky 
vedľa kostola. Jeden peň zvädnutého smreka  bol však zachovaný a padlo rozhodnu-
tie, že má byť z neho vytvorená socha. Po dlhom uvažovaní bol použitý ako základ 
pre kríž. Samotný peň tvorí prírodné vertikálne rameno kríža. Na kríži je lutherova 
ruža a Biblia s biblickým odkazom Kolosenským 2, 14 a dátumy 1981-2021. Jubi-
lejný kríž odkazuje aj touto svojou symbolikou na rok osamostnatnenia cirkevného 
zboru. Kríž pripomína teológiu kríža (theologiu crucis), a Biblia Božie slovo, na kto-
rom evanjelici stoja.
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