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INFORMAČNÝ LIST

Denný detský tábor
V pondelok 12. júla vstupujeme do rozprávkovej krajiny Narnia. Začína sa totiž den-
ný detský tábor nášho cirkevného zboru, ktorý sa bude venovať práve tejto téme. 
Kto z vás nevie, čo to Narnia je, tomu odporúčame prečítať si knihu od anglického 
kresťnaského spisovateľa C. S. Lewisa alebo pozrieť si film natočený na motívy tejto 
knihy.

Prečo robíme v našom cirkevnom zbore detský tábor? 

1. Veríme, že Pán Ježiš Kristus je jedinou skutočnou nádejou pre nás všetkých, aj pre 
mladú generáciu. Preto chceme mladú generáciu k nemu viesť.

2. Sme presvedčení, že kresťanský tábor poskytuje vyvážený a hodnotne strávený 
čas pre deti, mládež i pre dospelých dobrovoľníkov. Tábor je predsa naplnený  špor-
tovými a tvorivými aktivitami, ale to hlavné je to duchovné.

3. Pán Ježiš nám ukázal príklad, že hľadať ľudí pre Neho máme nielen na službách 
Božích, ale aj mimo chrámu, pri bežných aktivitách. On sám slovo Božie kázal nielen 
v Jeruzalemskom chráme, ale aj na brehu jazera či na hore, v domoch a na uliciach.

4. Detský tábor je výbornou príležitosťou pre zapojenie sa množstva dobrovoľníkov. 
Pri detskom tábore si viac ako pri iných aktivitách uvedomujeme, že sme Telo Kris-
tovo, jeden organizmus, v ktorom sme každý z nás jednou časťou a podľa svojich 
schopností smieme slúžiť. 
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6. nedeľa po Svätej Trojici 11. 7. 2021 9:00
Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: 

Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! (Izaiáš 43, 1) 

Piesne
192, 292, 203, 647, A 59

Liturgické texty
2. Mojžišova 14, 8 – 10 a 15 – 31; Matúč 5, 20 – 26

Kázňový text
2. Kráľov 18, 1 – 7: 1 V treťom roku izraelského kráľa Hóšéu, syna Élovho, stal sa 
kráľom Chizkija, syn judského kráľa Ácháza. 2 Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal 
kráľom, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Abijá, 
dcéra Zecharjova. 3 Konal, čo je správne v očiach Hospodinových, celkom tak ako 
jeho otec Dávid. (…) 5 Dúfal v Hospodina, Boha Izraela, a nebolo po ňom jemu rov-
ného medzi judskými kráľmi ani medzi tými, čo boli pred ním. 6 Držal sa Hospodina, 
neodstúpil od Neho a zachovával prikázania, ktoré Hospodin dal Mojžišovi. 7 Hos-
podin bol s ním...

Oznamy
6. nedeľa 
po Sv. Trojici 11. 7.

9:00 
 

13:30

14:30

Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján 
Ofera zo služieb Božích je určená na pomoc ľuďom 
v oblastiach zasiahnutých tornádom na Morave

Nešporné služby Božie – Knižnica, Uh. Ves

Nešporné služby Božie – Zasadačka Ob. úradu, 
Podtureň

Pondelok – piatok 
12. – 16. 7.

Denný detský tábor – Areál ev. kostola a ev. fary, 
L. Ján  
Tábor sa koná vždy od 8:00 do 15:00

Piatok 16. 7. 14:30 Služby Božie na záver detského tábora – Ev. 
kostol, L. Ján 
Srdečne ste pozvaní všetci

7. nedeľa po Sv. 
Trojici 18. 7.

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

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

	)Ofera zo služieb Božích v nedeľu 11. 7. 2021 je určená na pomoc ľuďom v ob-
lastiach zasiahnutých tornádom na Morave. Srdečne vás pozývame k štedrej po-
moci. 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 variabilným symbolom: 663 400.

	)Stredtýždňové služby Božie vo štvrtok nebudú. Srdečne vás však pozývame 
na služby Božie na  záver detského tábora, ktoré sa uskutočnia v piatok o 14:30 
v ev. kostole v L. Jáne.

	)Od pondelka do piatku (12. – 16. 7. 2021) vždy od 8,00 do 15,00 sa v areáli 
cirkevného zboru koná denný detský tábor. Obraciame sa na vás, bratia a ses-
try, s prosbou o pomoc. Predovšetkým vás prosíme o vaše modlitby, aby Pán 
Boh požehnával tábor, aby dobre vyšiel a aby slovo Božie prinášalo hojnú úrodu. 
Taktiež vás prosíme o pomoc s občerstvením. Potešíme sa koláčiku, bábovke, 
ale i ovociu a pod.

	)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.

POZVÁNKA: Misijné dni VD 2021
Východný dištrikt ECAV na Slovensku srdečne pozýva na tradičné Misijné dni Vý-
chodného dištriktu v termíne 26. – 29. august 2021 v hoteli SOREA v Ľubovnian-
skych Kúpeľoch.

Aj tento rok je pripravený zaujímavý duchovno-spoločenský program pre všetky ge-
nerácie. Ústredná téma “Extrémne premeny” vychádza z listu ap. Pavla Rímskym: 
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste ve-
deli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. (R 12,2)

Téma Misijných dní VD nám chce poukázať na dôležitosť premien, ktoré sú začiat-
kom nových rozhodnutí, spôsobu života, aj nových vzťahov. Pozrieme sa spolu na 
šesť biblických postáv, v živote ktorých tzv. “butterfly effect” Božieho Ducha spustil 
premeny vnútra, celých rodín, manželstiev, dokonca aj národov a takto priniesol 
novú životnú realitu. 

Symbolom podujatia je motýľ a jeho prerod zo “škaredej” chlpatej húsenice – hl-
boko zvýrazňuje prerod, ktorého ovocím sú extrémne zmeny. Pripravená je bohatá 
mozaika seminárov, panelová diskusia so zaujímavými hosťami, program pre tých 
najmenších aj väčších.
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I napriek tomu, že nevieme, aká bude situácia koncom letných prázdnin, s nádejou v 
Toho, v ktorého rukách sú naše časy sa na Vás tešíme.

Elektronická registrácia bude čoskoro spustená na adrese: https://vdecav.sk/dni/  
Je potrebné sa prihlásiť do 10. augusta 2021. Viac informácii o programe a prihlaso-
vaní nájdete na www.vdecav.sk/dni/
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Kristína Royová: V slnečnej krajine
Čítanie na pokračovanie, 6. časť

Na druhý deň ani nešiel čítať do jaskyne. Ale potom mu napadlo, že veď musí riadok 
za riadkom prečítať tú Svätú knihu; aby sa dozvedel cestu do slnečnej krajiny. Veď 
musel vedieť, čo to tá Mária a tí učeníci ďalej robili, keď už Ježiša nemali!

Nuž, bola zase nedeľa, tretia, ktorú Juriga s Lesinom strávili v dedine; a v jaskyni, 
hlavu do oboch dlaní podoprenú, sedel malý čitateľ. Naraz vyskočil a dal sa od veľkej 
radosti skákať:

„On žije! On žije!“ volal jasavo, a ozvena v skalách jasala s ním: „Žije, žije!“

Pes, ochotný podieľať sa na radosti i žalosti, zavyl a dal sa vyskakovať na svojho 
malého pána.

„Dunaj, Ježiš žije!“ objímal ho chlapec. „Vieš, On je Boží Syn; On si ten kameň odvalil 
a vstal. No nechaj ma. Ľahni si. Musím vedieť ďalej; však ti potom poviem.“

Nuž pes poslúchol.

Sadol si Paľko späť na lavičku, zahĺbal sa do knihy. Huňáč oprel si hlavu o jeho ko-
lená, hľadel múdro do chlapcovej tváre, akoby skutočne očakával, že sa ešte niečo 
dozvie o živom Ježišovi.

No, keď asi o hodinu spoločne opúšťali tajomnú skalu, bol jeho malý pán a kamarát 
tak veľmi zamyslený, akoby o ňom, o Dunajovi ani nevedel.

Učeníci že sa Ježišovi poklonili, a On im povedal, že je s nimi po všetky dni až do 
skonania sveta, a že má všetku moc na nebi aj na zemi, a aby učili ľudí zachovávať 
všetko to, čokoľvek im prikázal.

Zdalo sa Paľkovi, že Ježiš, ten živý, zmrtvýchvstalý, je aj s ním; zložil si ruky na prsia, 
poklonil sa hlboko a hovorí: „Keď máš, Ježišu, Synu Boží, všetku moc na nebi aj na 
zemi, tak iste vidíš aj mňa, hoci ja Ťa nevidím. Nuž toľko by som Ti chcel povedať, že 
Ťa mám rád, veľmi rád, radšej aj ako deduška, a že Ťa chcem poslúchať. Pomôž mi, 
aby som sa dozvedel cestu k Tebe.“

Prišiel Paľko dnes skoršie domov; aj jahody doniesol, aj oheň spravil, aj uvaril deduš-
kovi polievku. Zabudol aj, že dnes od rána nič nejedol, okrem pár nezrelých jahôd. 
Všetko na svete ho tešilo; veď bolo mu, akoby Ježiš s ním bol vošiel do ich búdy, 
a ako čoby oni dvaja boli dobrými kamarátmi.

„Vidíš, to ja tak deduškovi varievam,“ rozprával chlapec. „A teraz idem nabrať vodu. 
Zostaň, prosím, tu; neodídi, kým sa vrátim; mám Ťa tak rád!“

No, Ježiš akoby aj ku prameňu bol šiel s Paľkom.

„Tuším je On tu!“ pritisol si chlapec ruky na hruď. „Ó, a to je tak dobre!“

Čochvíľa bolo všetko hotové a chlapec túžobne čakal deduška. Za jedno cítil už veľký 
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hlad, a za druhé umienil si, že dnes už všetko, ale všetko povie deduškovi; lebo on 
všeličo také robil, čo by Ježiš iste nerád videl. Keď fajčil, pľuval raz tu, raz tam, a nie-
kedy zlorečil, aj sa prisahal; a to On zakázal.

Nuž, dočkal sa deduška. No prišiel len sám a bol trochu opitý. Vadil sa pre všetko. 
Polievku jesť nechcel. Tak ako bol — v nedeľných šatách — zvalil sa na lôžko; a keď 
sa ho Paľko opovážil upozorňovať, že si šaty pokrčí, uderil ho po tvári tak, že dlho 
bola červená a bolela.

„Nehnevaj sa, ó, Ježišu, že tak hreší,“ prosil chlapec, „tak škaredo; nevie, že si Ty tu; 
a je opitý!“

Až keď starý Pavel zaspal, opovážil sa chlapec sadnúť si k napoly vychladnutej polie-
vke; a hoci ju zabudol osoliť, chutila mu predsa výborne.

„Prídi zase, Pane Ježišu,“ hovorí už polo zo sna, „teraz som veľmi ustatý, musím 
spať. Najradšej by som bol, aby si ani neodišiel.“

(Pokračovanie nabudúce)

Hľadači a vyznávači pravdy
V týchto dňoch sme mysleli na všetkých hľadačov aj vyznávačov pravdy. Sviatok 
Majstra Jána Husa je nielen pripomienkou vzácneho človeka viery, ale aj príležitos-
ťou nanovo zdôrazniť potrebu hľadania aj vyznávania pravdy v cirkvi a v spoločnos-
ti. Hľadať a stáť si za pravdou, aj za cenu života.

Prečo je tento proces nesmierne dôležitý? Odpoveď je skrytá v slovách majstra z Na-
zareta: „Pravda Vás vyslobodí“. Kto hľadá, ten nájde… – takéto zasľúbenie je dané 
všetkým, ktorých neodradia od hľadania všetky úskalia a nebezpečenstvo hľadania 
pravdy. Niekedy je hľadanie pravdy a spravodlivosti život ohrozujúca činnosť. Spoznal 
to Ján Hus, Martin Luther, prešovskí mučeníci, Bon hoeffer a ďalší. V spoločnosti v 
posledných rokoch hľadanie pravdy vyústilo do vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

Nie vždy máme chuť hľadať pravdu, lebo táto cesta vedie labyrintom rôznych stretov 
a odhalení. Hľadanie a odhalenie vždy mení situáciu. Mení pohľad na ľudí, na seba 
samých a vo svojom zrkadle vynáša na svetlo pravdy o skutočnosti. Ak je v tomto 
svetle pravda odhalená a stáva sa známou, vtedy nie všetci ju automaticky prijíma-
jú a jej sila nie všetkých vyslobodzuje. Tam kde človek na strane pravdy neustúpi 
v kompromisoch ani o krok pred nespravodlivosťou tohto sveta, tam sa zjavuje vo 
svete niečo Božie. Ježiš, stojac pred Pilátom sa nepýta, čo je pravda, lebo on ju po-
zná, žije, on ju vyjavuje, aj sa pre ňu obetuje. On je Pravda. V jej prítomnosti sa ľudia 
dozvedajú pravdu o sebe, o svojej pýche, o falošných maskách.  

V týchto dňoch sa mi v mysli preháňajú mená dvoch Jánov – Husa a Kuciaka, ktorí 
ani po množstve vyhrážok neprestali s hľadaním pravdy a písaní o nej. Nehľadali 
vlastný prospech, ale pravdu a spravodlivosť v cirkvi aj spoločnosti, za ktorú položili 
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tu najvyššiu obeť – vlastný život. Ich smrť spôsobila precitnutie – v cirkvi pred stá-
ročiami aj v dnešnej spoločnosti, kde za ich odhalením pravdy, ľudia mali šancu spo-
znať svet lživej dvojtvárnosti, pokrytectva, nespravodlivosti, či korupcie. Je prav-
dou, že ak jednotlivec vystúpi z davu a poukáže na zlyhanie, či neetickosť vyšších 
záujmov, začne byť problémom. Smrť však  nie je posledným slovom, ani riešením 
nepohodlnej pravdy vo svete. Moc precitnutia, ktoré sa rodí z jej vyznania pred sve-
tom sa stáva svetlom, ktoré pravdu zjavuje v novej sile a moci.

Nech tento odkaz prežaruje dnešnú politickú, cirkevnú, aj spoločenskú sféru. Nech 
prepaľuje všetky konšpiračné a lžou zaodeté tzv. “isté pravdy”, aby prinesená obeť 
tých, ktorí ostali bytostne verní pravde a ktorí ju oddane hľadali v živote spoločnosti 
aj cirkvi, neostala len prázdnou spomienkou, ale žitou realitou, ktorá prinesie nový 
závan ochoty hľadať pravdu a pevne ju vyznávať.

Mgr. Peter Mihoč 
biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Jan Hus káže dedinčanom | foto z knihy Vypsání husitské války (1868)
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