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INFORMAČNÝ LIST

Svätá Trojica: 1 + 1 + 1 = 1
Nedeľa Svätej Trojice je vyvrcholením sviatkom slávnostnej polovice cirkevného 
roka. Advent hovorí o tom, že Boží Syn musel prísť na svet, Vianoce hovoria o Jeho 
narodení, Veľká noc o Jeho vykupiteľskej obeti na kríži a slávnom vzkriesení, Sväto-
dušné sviatky o tom, že Boh začal presadzovať prostredníctvom Ducha Svätého v 
tomto svete dielo vykúpenia získané na Golgote. Svätá Trojica toto všetko spája a 
predstavuje nám Trojjediného Boha, ktorý nás stvoril, vykúpil a posvätil.

Učenie o Svätej Trojici pevne stanovil Nicejský koncil v roku 325 n. l. Vychádzal však 
pritom zo svedectva Písma svätého.

Ktosi múdry povedal, že ak niekto pochopil učenie o Svätej Trojici, tak nepochopil 
z  nej nič. Iste pritom narážal na skutočnosť, že realita Boha prevyšuje našu ľudskú 
realitu a naše obmedzené chápanie, a preto nemožno v plnej miere vystihnúť jej vý-
znam. Avšak ktosi iný zase takto vysvetľoval učenie o Svätej Trojici: Trojjediný Boh, 
to je Otec, ktorý má dve ruky: Syna a Ducha Svätého. Tieto vystiera v láske k nám, 
milovaným hriešnikom, a objíma nás.

Po Nedeli Svätej Trojice sa už začína bezslávnostná polovica cirkevného roka. To 
isteže neznamená, že by i v nej neboli dôležité cirkevné sviatky či príležitosti rado-
vať sa, oslavovať Boha. Veď čoskoro si budeme pripomínať apoštolov Petra a Pav-
la. Avšak po týchto kristologických sviatkoch, ktoré nám názorne vykresľujú dejiny 
spásy, nasleduje obdobie, ktoré nás učí vieru v bežnom živote.
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Nedeľa Svätej Trojice 30. 5. 2021 9:00
Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého 

so všetkými vami! Amen.(2. Korintským 13, 13)
Súčasťou služieb Božích bude výročitý a zborový konvent. 

Liturgické texty
Rímskym 11, 33 – 36; Ján 3, 1 – 15

Kázňový text
Daniel 6, 11: Keď sa Daniel dozvedel, že doklad je napísaný, šiel do svojho domu, 
v ktorom boli okná hornej izby otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy de-
nne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha, ako to robieval predtým.

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 325
1. Blahoslavený je / ten, komu z milosti / už sú odpustené / jeho neprávosti, / blaho-
slavený je, / keď vina zakrytá, / keď mu previnenia / Pán Boh nepočíta.

2. Kým som v srdci skrýval, / tajil hriechy, zlosti, / vždy som smutný býval, / chradli vo 
mne kosti, / vo dne ma aj v noci / svedomie trápilo, / bremeno som nosil, / veľmi ma ťažilo.

3. Zatúžil som vrúcne / hriechy netajiť viac, / ale ich kajúcne / Pánu Bohu vyznať / 
a keď sa tak stalo, / milosť som okúsil, / srdce zaplesalo, / smútok ma opustil.

4. Bože, moja skrýša, / môj hrad a spasenie, / k Tebe moja duša / v súžení sa vinie, / 
pred zvodom a lesťou / mocne ma zachováš, / obdaríš radosťou, / nad zlom zvíťaziť dáš. 

5. Ty cestu múdrosti / verne ukazuješ, / a spravodlivosti / v Písme vyučuješ; / kiežby 
každý človek / na Teba pamätal, / zbožne prežil svoj vek, / ako si prikázal.

6. Premnoho sa súži / človek nekajúci; / ale kto Ti slúži, / ten má pokoj v srdci, / čisté 
svedomie má, / nič mu neuškodí / s Tebou sa neľaká / ani zlej príhody.

7. Spravodliví, v Pánu / radostne plesajte, / za milosť vám danú / vďaku Mu vzdávajte, / 
Otec, Syn, Duch Svätý, / všetkej chvály hoden, / Svätý, svätý, svätý, / až na veky. Amen.

Antifóna 62
Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš. 
A my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus, ten svätý Boží.
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Pieseň z Evanjelického spevníka 263
1. Hrad prepevný je Pán Boh náš, / zbroj výborná i sila, / z každej núdze vytrhne nás, 
/ ak by nás zachvátila, / veď starý nepriateľ / zničiť by nás chcel, / veľká moc a klam 
/ strašná jeho je zbraň, / v svete nemá rovného.
2. Čo je naša ľudská sila? / Sama nás nezachráni, / máme však od Hospodina / štít 
v každom bojovaní. / Pýtaš sa, kto je ním? / Ježiš, Boží Syn, / Ten zachránil svet, / 
iného Boha niet, / On napokon zvíťazí!
3. Hoc diablov plný bol by svet, / chcejúcich nás pohltiť, / nemusíme sa strachom 
chvieť, / musia všetci ustúpiť. / Knieža sveta toho / trúfa si mnoho; / neuškodí 
nám, / odsúdil ho náš Pán; / slovíčko ho porazí! 
4. Slovom Božím neotrasú, / úspech im neprislúcha; / s nami je každého času / 
Pán s darmi svojho Ducha. / Môžu zničiť všetok / rod i majetok, / vziať česť, hrdlo, 
dom, / náš poklad nie je v tom; / nebesá nám zostanú!

Oznamy
Ned. Sv. Troji-
ce 30. 5.

9:00 Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján 
Počas služieb Božích sa uskutoční výročný a volebný 
konvent. Volí sa seniorálny dozorca Liptovsko-oravské-
ho seniorátu a niektorí zboroví predstavitelia.

Utorok 1. 6. 11:20 Vyučovanie náb. výchovy 1. – 2. ročník – ZŠ, L. Ján
Štvrtok 3. 6. 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 4. 6. 13:00

18:00

Vyučovanie náb. výchovy – MŠ, L. Ján

Príprava konfirmandov a stretnutie rodičov – Ev. 
kostol, L. Ján

Sobota 5. 6. 17:00 Nácvik mužského a ženského spevokolu – Zasadač-
ka Ob. úradu, Podtureň

1. nedeľa po 
Sv. Trojici 
6. 6.

9:00 

9:00

13:30

Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou – Ev. 
kostol, L. Ján

Detská besiedka – Zborová miestnosť, 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.

	)Predsedníctvo ECAV oznámilo: Brat Ing. Ján Brozman sa vzdal funkcie generá-
lneho dozorcu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku listom prijatým na Gene-
rálnom biskupskom úrade dňa 24. 5. 2021. Podľa cirkevného zákona 11/1994 
O cirkevných predstaviteľoch a ich voľbách má generálne presbyterstvo ECAV 
vyhlásiť voľby na uvoľnenú funkciu do 2 mesiacov. Gen. presbyterstvo sa uve-
denou vecou bude zaobe rať na svojom najbližšom zasadnutí 4. 6. 2021. Dôvod 
svojho rozhodnutia brat Brozman v liste nenapísal. Bratovi Brozmanovi za jeho 
službu v neľahkých časoch ďakujeme a želáme mu zdravie a Božie požehnanie.

Rozhlas
NEDEĽA Svätej Trojice – 30. 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 – 3. jún   
Rádio Regina
21.05 – 21.50 Viera v živote
21.50 – 22.00 Ekuména vo svete 

SOBOTA – 5. jún   
Rádio Regina 
06.05 – 06.15 Ekuména vo svete
17.15 – 18.00 Duchovné horizonty 

NEDEĽA – 1. ned. po Sv. Trojici – 6. jún 
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 Západ
05.00 – 05.45 Duchovné horizonty

Televízia
NEDEĽA – 30. máj
:2 13.30 – 13.56 Orientácie
:3 08.20 – 08.25 Malé biblické príbehy

STREDA – 2. jún
:2 13.10 – 13.36 Nový domov – O irackých 

kresťanoch – utečencoch 
:2 13.40 Trezor Viliam Paulíny-Tóth 

a Marína Hodžová

PIATOK – 4. jún
:2 13.00 – 14.32 Som Martin Luther King
:3 07.40/repríza 00.25 Spomienka nikdy 

nesklame – O diplomatovi 
a politikovi Dr. Štefanovi 
Osuskom

SOBOTA – 5. jún
:2 22.40 – 23.30 Meno ruže
:3 08.30 – 08.35 Malé biblické príbehy

NEDEĽA po Svätej Trojici – 6. jún
:2 13.30 – 13.55 Televízny posol
:3 08.30 – 08.36 Malé biblické príbehy
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SEMFEST 2021
je štvordňový festival (nie len) pre mladých, ktorý okrem Božieho Slova a hudby 
prináša množstvo skvelých seminárov, svedectiev, ale v prvom rade spoločenstvo 
s Pánom Ježišom a s bratmi a sestrami z rôznych kútov Slovenska. Na Semfeste sa 
každoročne stretáva približne 1000 mladých ľudí. Tento rok to bude ale trochu iné 
tak sa neváhaj pridať! Tento rok sa kvôli obmedzeniam uskutoční v inej podobe ako 
sme zvyknutí. Veľmi radi, by sme sa dostali do „normálu“, a zorganizovali ho pre vás 
ako riadny festival, ale ešte musíme nejaký čas počkať. Preto sme sa rozhodli, že pri-
pravíme pre vás toto podujatie v dvoch podobách.

Semfest online:
Počas dvoch dní 2-3.júla môžete na YouTube kanáli Festival Semfest sledovať živé 
vysielanie Semfestu. Tešiť sa môžete na hlavné ranné a večerné programy. Počas dňa 
si môžete vypočuť zaujímavé semináre, či životné príbehy, môžete si oddýchnuť pri 
obedňajšej pauzičke alebo urobiť si večeru s kamošmi na doraste či mládeži.

Semfest stanovačka
To, čo nám chýba a veríme, že viacerým z vás, sú osobné stretnutia. Preto pripravu-
jem aj priestor, kde chceme pozvať našich dobrovoľníkov, mládežníkov, dorasťákov 
na spoločnú Semfest Stanovačku. SF stanovačka sa uskutoční v dňoch 15-18.júla 
v Brezovej pod Bradlom. Nebude to klasický festival tak ako ho poznáme, ale skôr 
stanovačka s programom, opekačkou, športovými aktivitami, či takou malou post-
-covidovou pracovnou terapiou – chceme byť skrátka spolu.

Zapíš si dátumy! Priprav sa! 
2-3.júl 2021 - Semfest Online (vysielané naživo cez Youtube) 
15-18.júl 2021 - Semfest Stanovačka (osobne Brezová pod Bradlom)

Podrobnejšie informácie, program a prihlasovanie zverejníme čoskoro. 
https://sem.sk/projekty/semfest/
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Kristína Royová: V slnečnej krajine
Čítanie na pokračovanie, 1. časť

1. kapitola
Po dlhej zime, bohatej na snehové záveje, povíchrice, mrazy a okyt, prišla jar. Azda 
nikto sa tak z nej neradoval, ako malý Paľko Juriga. Ako keď vtáčatko z klietky 
vypustíš, že zatrepoce krídlami a — fŕŕŕ — uletí, tak rozbehol sa on z dediny hore 
do hôr, do milovaných hôr. Veď v tej starej, drevenej chalúpke — ktorá mala okná 
od jesene do jari nielen klincami zatlčené, ale i dopoly senom vypchané — bolo tak 
tesno pre mladé srdce!

Starý Pavel Juriga — podľa ktorého Paľka ľudia menovali — nebol mu síce ani ot-
com, ani dedom; no pristali spolu ako mladý kríček k starej nahnutej vŕbe, a mali 
sa radi. Starý Pavel od mladosti živil sa rúbaním siahv horách. Mal tam svoju 
búdu, ktorá, každý rok trochu opravená, slúžila mu už tridsať rokov. Býval v nej 
so svojimi synmi. No synovia ako mladé orly vylietali, a muž bral si vždy nejakého 
cudzieho spoluobyvateľa z tých, ktorí si tu kupovali drevo, porúbali a hotové okre-
še brali domov, aby z nich zhotovovali drevený riad.

Pred dvoma rokmi býval s Jurigom starec až hen spoza Váhu, volal sa Rázga. Do-
viedol so sebou malého vnuka. Ale neslúžila mu tá práca alebo to ostré horské 
povetrie; kašlal mnoho, pracoval málo. Chlapec slúžil mu ako taký dobre vycvičený 
psíček: varil polievku, hľadal hríby, odnášal okreše.

Konečne obľahol Rázga úplne. A tu hovorí raz Jurigovi:

„Počuj, Pavle, tiež tak nikoho nemáš, ako ten môj chlapec. Ja sa budem musieť 
dať zaviezť domov, aby som tu neumrel; chlapca so sebou vziať a tam ho odumrieť 
nechcem, zle by s ním zaobchodili; nuž a urob to pre Božiu odplatu. A nech ti pri 
tom Pán Boh pomáha.“

„Nedbám!“ poškriabal sa starý Pavel v hustých, prešedivených vlasoch, ktoré na 
koncoch skaderené viseli mu až na plecia. „Chlapec sa mi zíde. Ale čo povedia na 
to tvoje deti, a jeho rodičia?“

„Vieš, Pavle, chlapec nie je môj vnuk. Neznám, či má kde rodičov. Moja nebohá dcé-
ra prišla k nemu divným spôsobom. Musím ti to rozpovedať. Odlož trochu prácu 
a prisadni si ku mne.“

Poslúchol starý Pavel, a do smrti nezabudne, čo mu Rázga rozprával.

„Ako tak zbiera Anna hríby, zdá sa jej, že počuje detský plač. Nuž vieš, aké sú naše 
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ženy bojazlivé; hneď si myslia, že im ten — nech sa prepadne — Zlý niečo do cesty 
prichystal; nešla hneď pozrieť. No dieťa len plakalo. Mala doma dve svoje kuriat-
ka; zmyslela si na ne, a už len v mene Božom rozhrnula húštie — a čo tu vidí: malé, 
sotva dvojročné — možno čo aj len poldruha-ročné — chlapčiatko v  košieľke, 
s holou hlavičkou, bosé ide si pomaly po chodníčku a plače: „ody, ody!“ pýta dieťa. 
Kde sa tam v šírych horách vzalo, skadiaľ prišlo, kto ho stratil, nevedelo povedať. 
„Mama!“ zavolalo na Annu. Vzala ho na ruky. Utrela mu slzy, dala vody a chleba, až 
sa tak triaslo za ňou, tak jedlo a pilo. Potom jej na rukách zaspalo. Malo košieľku 
i vlasy mokré, muselo byť v horách v noci. Neraz som myslel: Kto ho prikrýval? 
Kto ochránil, aby zver neprišla? — U nás je mnoho divých kancov.“

„Nuž deti že majú anjela strážcu,“ namietol starý Pavel, a utrel širokým, umaste-
ným rukávom svojej košele slzy zo šedivých rias.

Obaja starci chvíľu mlčali a predstavovali si to v šírych horách blúdiace malinké 
dieťatko, ako ho prikvačila noc; ono uplakalo sa do sníčka, položilo zlatokaderavú 
hlavičku do machových podušiek a spí, spí — ďaleko od mamičky.

„A potom čo?“ vzrušil sa starý Pavel.

„Nuž Anna vzala dieťa, doniesla domov. Dali sme to na obecnom dome vedieť, ak 
by niekto dieťa hľadal, ale darmo; ostalo nám. Anne bol umrel chlapček Paľko, no 
tak mu to meno dala.

Zať však nič nehovoril, bol on vtedy ešte poriadny človek. Ale keď mal chlapec päť 
rokov, umrela Anna. Do domu prišla druhá nevesta. Nie je ona dobrou matkou ani 
Anniným deťom. Cudzí chlapec bol jej protivný. Tak som si ho vzal ja na starosť. 
Poslal som ho do školy len tak, aby mu nebola dlhá chvíľa, aby doma nezavadzal; 
— a ono chlapča naučilo sa poznávať tak zo záujmu. Na druhú zimu už čítal. Mal 
snáď kdesi múdreho otca, alebo matku.

No keď ja teraz umriem, dajú ho niekam za pasáka; zabudne všetko. Nechaj si ho, 
Juriga. Možno, že ti bude na dobrej pomoci. A ja len vždy myslím, že sa ešte raz 
jeho rodičia nájdu. Potom im aspoň povieš, že mu bolo u nás dobre; čo sme mali, s 
tým sme sa s ním rozdelili. A keď pri macoche dostali moje vnúčatká otčima, keď 
on dal sa piť a robil všetkým zle, jeho som ja vždy koľko-toľko ochránil. Nech sa za 
mňa pomodlia. Necháš si ho, Juriga?“

„Nechám, Rázga, pre Božiu odplatu. Aj do školy ho pošlem. A cez leto môže byť tu 
so mnou, priúčať sa remeslu; keď budem mať čo akú malú pomoc v ňom, nechám 
siahy siahami, a budem robiť lopaty.“

(Pokračovanie nabudúce)
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V nedeľu 6. 6. 2021 
už bude aj detská besiedka!

Začiatok o 9,00 
v ev. kostole v Liptovskom Jáne

Srdečne pozývame!


