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Božie požehnanie zachraňuje
Učeníci nevedia, ako nasýtiť veľký zástup, ktorý nasleduje Ježiša. Ježiš na túto ich 
neveru odpovedá jednoznačným skutkom, v ktorom sa prejavila Jeho moc. Nielenže 
nasýti zástup, ale zvýšilo ešte 7 veľkých košov. Pozbieraného zvyšného bolo viac, ako 
toho, s čím sa začalo. To vyjadruje Božiu milosť, ktorá je omnoho väčšia ako naše 
očakávania, či ako naše pochybnosti. Božia milosť, Božie požehnanie nás zachraňu-
je. Táto milosť sa naplno zjavila v Kristovi, ktorý je pravým chlebom z neba.

Popri chleboch pri dive nasýtenie počujeme aj o rybách. Práva ryba sa od najstar-
ších dôb existencie cirkvi stala symbolom samého Ježiša (grécke slovo ICHTHYS /
ryba/ sa skladá zo začiatočných písmen kresťanského vyznania: IESOUS CHRISTOS 
THEU HYIOS SOTÉR – Ježiš Kristus Boží Syn Spasiteľ. Dnešný text nám pripomí-
na, že Ježiš nás sýti samým sebou. Áno, už stáročia sýti Vzkriesený zástupy telom a 
krvou svojej obete, ktorej požehnaním sme zachránení a ktorej dobrodenie nebude 
vyčerpané. Pán Ježiš nechce, aby niekto na ceste do nebeského domova odpadol – 
nedošiel. Záleží Mu, aby sme ako spoločenstvo pútnikov dobre došli až do cieľa. V 
Kristovom slove, v Jeho tele i krvi – daroch Večere Pánovej, aj v dare každodenného 
chleba prijímame posilu na ceste k večnému domovu. V týchto daroch spoznávame, 
kto a aký je Boh. – Ako hovorí žalmista (Ž 34, 9): „Okúste a viďte, že dobrý je Hospo-
din!“ Blahoslavený je človek, ktorý dúfa v Neho! Amen.
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7. nedeľa po Svätej Trojici 18. 7. 2021 9:00
A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. 

(Efezským 2, 19) 

Piesne
187, 521, 197, 633, A 71

Liturgické texty
2. Mojžišova 16, 2 – 5 a 27 – 35; Rímskym 6, 19 – 23; Marek 8, 1 – 9

Kázňový text
2. Mojžišova 16, 4 – 5: 4 I riekol Hospodin Mojžišovi: Hľa, ako dážď dám vám chlieb 
z neba; ľud nech vychádza a denne nazbiera, koľko potrebuje na deň, aby som ho 
vyskúšal, či bude chodiť podľa môjho zákona, a či nie. 5 Keď budú na šiesty deň pri-
pravovať, čo donesú, bude toho dvakrát toľko, čo nazbierajú inokedy za deň.

Oznamy
7. nedeľa po Sv. 
Trojici 18. 7.

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

Štvrtok 22. 7. 18:00 Stredtýždňové služby Božie – Ev. kostol, L. Ján
8. nedeľa po Sv. 
Trojici 25. 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.
• Služieb Božích sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanté-

nu alebo príznaky respiračného infekčného ochorenia.

	)So zármutkom, ale v nádeji vzkriesenia sme sa v utorok 13. 7. 2021 o 15:30 
v Dome smútku v Podturni rozlúčili s našou spolusestrou Belou Matejčekovou, 
rod. Cvikovou z Podturne. Opustila nás dňa 10. 7. 2021 vo veku nedožitých 80 
rokov. „Len v Bohu utíši sa moja duša, od Neho pochádza moja spása. Dúfajte 
v Neho, ľudia, v každý čas, vylievajte si pred Ním srdce.“

	)Ofera zo služieb Božích v nedeľu 18. 7. 2021 bola určená na pomoc ľuďom v ob-
lastiach zasiahnutých tornádom na Morave. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí 
prispeli do ofery svojím príspevkom. Podarilo sa vyzbierať na službách Božích 
v L. Jáne 420,- €, v Uhorskej Vsi 75,- € a v Podturni 51,- €. Z cirkevného zboru 
sme preto odoslali sumu 600,- €. Ak by chcel niekto prispieť priamo, môže tak 
stále urobiť platbou na Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku na číslo 
účtu: SK55 0200 0000 0013 6875 6257 a pod variabilným symbolom: 663 400.
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	)V uplynulom týždni sa v areáli cirkevného zboru uskutočnil denný detský tábor. 
Zúčastnilo sa ho 26 detí a 12 dospelých spolupracovníkov. Pánu Bohu ďakujeme 
za ochranu a požehnanie, všetkým spolupracovníkom za ich námahu a obeta-
vosť a za podporu a pomoc tábora všetkým ochotným bratom a sestrám.

	)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.

Veríme, že využijete túto ponuku na duchovné povzbudenie a rast vo viere.

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.

Bližšie podmienky účasti na podujatí v súvislosti s pandémiou COVID-19 budú za-
slané prihláseným účastníkom v kontexte aktuálnych pravidiel, ktoré budú platiť 
pred i počas akcie. Je pravdepodobné, že bude treba rátať s podmienkou zaočkovania 
či preukázania negatívneho výsledku PCR alebo AG testu.

V prípade nepriaznivej pandemickej situácie v závere letných prázdnin by bola akcia 
v predstihu zrušená a účastnícke poplatky prihláseným vrátené.

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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20. Cykloturistický maratón 
Po stopách Martina Rázusa

Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš a ŠK Leader Fox 
bike Liptovský Mikuláš organizujú jubilejný 20. ročník Cykloturistického maratónu 
Po stopách Martina Rázusa, a to v sobotu 7. augusta 2021 na tradičnej trase z Lip-
tovského Mikuláša (Vrbica) cez Čertovicu (1233 m n. m.), Brezno, Banskú Bystricu, 
Donovaly (960 m n. m.) do Liptovského Mikuláša

Registrácia
Od 8.00 hod. na mieste štartu, pri rodnom dome vo Vrbici – turisti aj pretekári. Štar-
tovné 20,- €, v prípade online platby 10,- € (zahŕňa aj občerstvenie na trase, obed v 
Banskej Bystrici a služby súvisiace s podujatím, najmä zdravotnícku starostlivosť, 
zberný autobus, pomocný servis bicyklov).

Štartovné platia aj účastníci, ktorí sa pridajú k pelotónu na trase, ak majú záujem o 
občerstvenie a obed.

Štart a priebeh podujatia
Štart podujatia bude o 8.45 h pri rodnom dome Martina Rázusa v Liptovskom Mi-
kuláši-Vrbici. Prvá zastávka v Brezne pri pomníku Martina Rázusa (cca o 11.00 h), 
položenie venca, občerstvenie. V Banskej Bystrici (cca 13.25 h) účastníci položia ky-
ticu na hrob Martina Rázusa a doplnia sily na dobrom obede. Cieľ maratónu bude pri 
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pamätníku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši o cca 18.30 hod.

Tri súťažné etapy
Spestrením podujatia sú tri súťažné etapy: 

1. Kráľová Lehota – vrch Čertovice (18 km)
2. Staré Hory – Donovaly (12 km)
3. Liptovský Michal – Andice (16 km) 

v dvoch vekových kategóriách: do 35 a nad 35 rokov s finančnými a vecnými cenami. 
Účasť na súťažných etapách je pravdaže dobrovoľná.

Ceny pre víťazov súťažných etáp
1. miesto 50,- eur
2. miesto 30,- eur
3. miesto 20,- eur

v obidvoch kategóriách v každej súťažnej etape + vecné ceny (cyklistické dresy). Vy-
hlásenie výsledkov súťažných etáp sa uskutoční na záver podujatia v záhrade mest-
ského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

Dĺžka trás
Celá trasa maratónu má dĺžku 182 km, účastníci si však môžu vybrať aj kratšie etapy 
(Liptovský Mikuláš – Brezno: 54 km, Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica: 100 km, 
Brezno – Banská Bystrica: 45 km, Brezno – Liptovský Mikuláš: 136 km).

Zdôrazňujeme celodennú prítomnosť „zberného“ autobusu, ktorý môžu využiť me-
nej zdatní cyklisti na prekonanie extrémnych častí cykloturistického maratónu. Or-
ganizátori zabezpečujú aj zdravotnú službu, nápoje a obed v Banskej Bystrici.

Partneri
Podujatie už tradične významne podporujú Mesto Liptovský Mikuláš, ŠK Leader Fox 
bike, Vitalit  s. r. o., FreeTech, Múzeum Janka Kráľa,  Cykloregión Liptov, Oblastná 
organizácia cestovného ruchu Región Liptov, mesto Brezno, mesto Banská Bystrica, 
Klub Martina Rázusa Maroško Brezno, CZ ECAV Lipt. Mikuláš, CZ ECAV Brezno, 
Miestny odbor Matice slovenskej Brezno.

Mediálnym partnerom Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa je 
http://www.maratony.eu/

Prihlášky a informácie
Jaroslav Hric 
0915 964 424 
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jaroslav.hric@mjk.sk

UPOZORNENIE:  V prihláške je potrebné uviesť aj vybratú časť cyklomaratónu: 
Liptovský Mikuláš – Brezno: 54 km 
Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica: 100 km 
celá trasa: 182 km 
Brezno – Banská Bystrica: 45 km 
Brezno – Liptovský Mikuláš: 136 km

Cyklomaratón sa uskutoční za neobmedzenej cestnej premávky, preto každý účast-
ník je povinný dodržiavať dopravné predpisy a pokyny organizátorov, vrátane 
usmernení súvisiacich s momentálnou pandemickou situáciou.

Každý cyklista sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo.

Každý účastník je povinný ohlásiť usporiadateľovi

• ukončenie jazdy: v Brezne alebo v Banskej Bystrici
• zmenu svojej trasy oproti traťovému a časovému rozpisu             
• odstúpenie z akcie.

Vzhľadom na cestný zákon sú povinné ochranné cyklistické prilby.

História podujatia
Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa je jednou z nosných aktivít 
Spolku Martina Rázusa (založený 2002). Počas doterajších 19. ročníkov sa ho zú-
častnilo vyše tisíc cyklistov zo všetkých kútov Slovenska, Čiech aj Kanady, a to na 
perfektne vybavených, ale aj na amatérskych strojoch. Nejde o víťazstvo, ide o účasť! 
Pravda, dostatočná fyzická kondícia a vhodné technické vybavenie sú podmienkou 
úspešnej účasti.

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa sa hlási k odkazu významného slovenského 
spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika, rodáka z Vrbi-
ce, dnes súčasti Liptovského Mikuláša. Dalo si za cieľ propagovať stále aktuálne dedičstvo 
duchovnej, umeleckej i politickej práce Martina Rázusa, preniknutej demokratickým, hu-
manistickým a  etickým posolstvom a úporným zápasom o presadenie poznanej pravdy.

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



Denný detský tábor 12. – 16. 7. 2021


