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Medzi láskou a bohatstvom
Prvá nedeľa bezslávnostnej polovice cirkevného roka, teda 1. nedeľa po Svätej Tro-
jici sa nám prihovára Podobenstvom o boháčovi a Lazárovi. (Lukáš 16, 19 – 31) Po-
pisuje zaujímavú situáciu: Lazár prišiel po smrti do neba, boháč však do pekla. A na 
tomto mieste sústreďuje našu pozornosť práve na boháča v pekle.

Môžeme vidieť, že boháč je prekvapený z toho, kde sa ocitol. Iste bol celý život pre-
svedčený, že niečo ako peklo neexistuje. Bol, samozrejme, nešťastný, pretože život 
v pekle, to nie je „med lízať“. Stačí nám predsa, keď povieme v tomto živote, že pre-
žívame peklo, a už tušíme, o čom hovoríme. Čo už potom to peklo naozajstné? No, 
a nakoniec, keď zisťuje boháč, že sa už nedá s tým nič robiť, rozhodol sa urobiť niečo 
aspoň pre tých, ktorých zanechal v tomto časnom živote, pre svojich príbuzných. 
Čo keby tak Lazár z neba prišiel do tohto sveta a zvestoval jeho príbuzným, že majú 
napraviť svoje správanie, že majú veriť v Boha, že majú prijať odpustenie hriechov 
od Pána Ježiša?

Jeho nápad bol však bol zamietnutý, a to z jednoduchého dôvodu. Ľudia majú predsa 
Bibliu. Tam je všetko jasne napísané. Treba to akurát čítať, počúvať a najmä veriť 
tomu. A druhá vec: ono sa to aj skutočne stalo, že niekto vstal z mŕtvych. Bol to Pán 
Ježiš. Máme tieto dva vážne dôvody, pre ktoré máme veriť v nebo a peklo, v odsúde-
nie a v odpustenie hriechov. 



2

1. nedeľa po Svätej Trojici 6. 6. 2021 9:00
Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. (Lukáš 10, 16a)

Liturgické texty
1. list Jánov 4, 16 – 21; Lukáš 16, 19 – 31

Kázňový text
Jeremiáš 23, 16 – 24: 16 Takto vraví Hospodin mocností: Nepočúvajte slová prorokov, 
ktorí vám prorokujú a balamutia vás. Vidinu vlastnej mysle zvestujú, a nie to, čo je z úst 
Hospodinových. 17 Stále hovoria tým, ktorí pohŕdajú slovom Hospodinovým: Budete 
mať pokoj! A každému, kto chodí so zatvrdnutým srdcom, hovoria: Nepríde na vás 
pohroma! 18 Veď kto stál v rade Hospodinovej, aby videl a počul Jeho slovo, kto dával 
pozor na Jeho slovo a začul ho? 19 Hľa, strhla sa povíchrica Hospodinova plná hne-
vu, a búrka vírivá znesie sa na hlavu vinníkov. 20 Neodvráti sa hnev Hospodinov, kým 
nesplní a nevykoná úmysly svojho srdca. V posledné dni jasne pochopíte! 21 Neposlal 
som týchto prorokov, oni však utekajú; neprehovoril som k nim, oni však prorokujú. 
22 A keby boli stáli v mojej rade, zvestovali by moje slová môjmu ľudu, odvrátili by ich 
od zlej cesty a od ich zlých skutkov. 23 Či som ja Bohom zblízka – znie výrok Hospodinov 
– a nie aj Bohom zďaleka? 24 Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevi-
del? – znie výrok Hospodinov. Či ja nenapĺňam nebo i zem? – znie výrok Hospodinov.

Pieseň z Evanjelického spevníka 209
1. Keď svitol deň nedeľný, / Pán z mŕtvych vstal, / a svojim po vzkriesení / sa ukázal. 
/ Ukáž sa aj nám, Pane, / zhromaždeným / a posväť nás, žiadame, / Duchom Svätým.

2. Ó Ježiši, buď s nami, / keď sme v chráme, / z Tvojho slova nech aj my / Ťa pozná-
me; / daj z neho čerpať sily, / viery pravej; / pomôž, aby sme žili / k Tvojej sláve. 

3. Nielen tu, ale všade / nech sme Tvoji, / a láska nech nás vedie, / všetkých spojí; / a v onen 
deň daj prísť tam / v nebeský chrám, / kde nám príbytok chystáš, / vzkriesený Pán.

Pieseň z Evanjelického spevníka 236
1. Ó láska Božia v Kristu zjavená, / len Ty si žitia zdroj, / čo duši Boh dal môj, / tú 
lásku ani veky nezmenia.

2. Ó láska ľudská, v Kristu úplná, / len v Tebe žitia raj, / Ty duši blaho daj, / si Božej 
lásky zemská ozvena.

3. Niet bázne tam, niet strachu trápenia, / kde láska Božia je, / brat brata miluje: / 
V tom drž nás, Pane, až do skonania.

Pieseň z Evanjelického spevníka 229
1. Boh náš 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!
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2. Boh náš je láska od večnosti, / On prameň sily, lúč svetlosti. /Do rúcha krásy oblie-
ka 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.

Antifóna 50
Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja. 
A spoločne vyvyšujme Jeho meno. haleluja.

Oznamy
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 so spoveďou a Večerou 
Pánovou – Kultúrny dom, Beňadiková

Utorok 8. 6. 11:20 Vyučovanie náb. výchovy 1. – 2. ročník – ZŠ, L. Ján
Štvrtok 10. 6. 11:20

12:10

18:00

Vyučovanie náb. výchovy 8. – 9. ročník – ZŠ, L. Ján

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

Stredtýždňové služby Božie – Ev. kostol, L. Ján
Piatok 11. 6. 13:00

18:00

Vyučovanie náb. výchovy – MŠ, L. Ján

Príprava konfirmandov – Ev. kostol, L. Ján
Sobota 12. 6. 18:00 Nácvik mužského a ženského spevokolu – Zasadač-

ka Ob. úradu, Podtureň
2. nedeľa po 
Sv. Trojici 
13. 6.

9:00

9:00

13:30 

14:30

Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján

Detská besiedka – Zborová miestnosť, L. Ján

Nešporné služby Božie so spoveďou a Večerou 
Pánovou – Knižnica, Uhorská Ves

Nešporné služby Božie so spoveďou a Večerou 
Pánovou – Zasadačka Ob. úradu, Podtureň

	)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-

nu alebo príznaky respiračného infekčného ochorenia.
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40 rokov kostola v Cisownici
V nedeľu 20. júna 2021 plánujú naši priatelia z partnerského cirkevného zboru v 
Cisownici osláviť jubileum 40 rokov chrámu Božieho. Pri tej príležitosti sa aj oni, 
podobne ako my pred rokom, rozhodli vynoviť chrám Boží a pekne ho vymaľovať. 

Prosíme vás, aby ste na našich priateľov pamätali pri tomto ich milom jublieu vo 
svojich modlitbách. Nech je chrám Boží miestom zvestovania pravého božieho slova 
a pôsobenia Ducha Svätého.



5

Kresťanskí hrdinovia – kedysi a dnes
Edícia Kresťanskí hrdinovia - kedysi a dnes z produkcie vydavateľstva ViViT pred-
stavuje vzrušujúce, odvážne a hlboko dojímavé skutočné príbehy obyčajných mužov 
a žien, ktorí v dôvere voči Bohu dokázali pozoruhodné činy pre Jeho kráľovstvo a na 
Jeho oslavu. Ponúkame tieto knižky v predaji aj vo vchode do nášho chrámu Božieho 
a odporúčame Vám, aby ste si ich kúpili a prečítali si ich.

Knihy majú jednotnú cenu 2,50 €.
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Kristína Royová: V slnečnej krajine
Čítanie na pokračovanie, 2. časť

Nuž odviezli Rázgu z hôr, nikdy viac sa do nich nevrátil, a chlapec ostal Jurigovi. Pla-
kal najskôr horko za deduškom; ale keď dostal dobrú náhradu, rozveselilo sa detské 
srdce. Za poldruha roka privykli na seba starec a dieťa ako čoby odjakživa spolu bývali.

Aj teraz bežal Paľko popredu do hôr, vyčistiť a — nakoľko sa dalo — usporiadať 
búdu. Na chrbte niesol v noške trochu hábov, peceň chleba, pár cibúľ, kúsok slaniny 
a v papierku soli. Vzal i pár zemiakov; ostatné donesie deduško vo vreci. Cez plece 
mal preloženú deduškovu tešlu a v ruke džbán s úzkym hrdlom. Ba tak si kráčal 
s tými pokladmi sebavedome a radostne, ani nejaký kráľovský princ. Zlatovlasú ka-
deravú hlavu pokrýval z čela vytisnutý, okrúhly pletený klobúk. Malá, kedysi biela, 
modro-šnurovaná kabanka visela na jednom pleci; gate a košeľa so širokými ruká-
vmi z režného plátna; krpčeky na malých nohách; čierny kožený opasok, vyložený 
žltými plieškami okolo štíhleho drieku tvorili celú rovnošatu malého kráľoviča. No 
tie veľké, tmavomodré oči spomedzi zlatých rias a obočia žiarili kráľovskou rados-
ťou. „Oj, sloboda, oj, sloboda, oj sloboda, drahá si nám!“ bol by si zaspieval, keby bol 
tú pieseň znal; nuž takto ju spievalo len srdce a každá žilka v tele.

„Haló!“ zavolal do hory a: „Haló! — — haló! — — haló!“ letelo mu naspäť.

„Ichuchú!“

„Ichuchú!“ odpovedala ozvena.

Zasmial sa chlapec radostným smiechom a v jeho hrdle zazvonilo to ani cengot 
strieb ra; a hory smiali sa s ním. Ony akoby sa poklonili: „Vitaj, Paľko!“

„Vitaj, chlapče! Už idete?“ volal i ľudský hlas. Rubač Liška popošiel dolu chodníkom.

„Vítam vás, ujček! Ešte len ja idem,“ podával chlapec ruku mužovi. „Deduško ide za 
mnou. Prichystám búdu.“

„To je veru div, že vám ju sneh nezvalil; je pevná. No, Pán Boh ťa sprevádzaj, chlapče; 
ja idem k hájnikovi!“

„Zdravý choďte ujček!“

Čím vyššie stúpal chlapec, tým častejšie bolo vidno na rúbaniskách búdy rubačov. 
Z daktorých sa dymilo, tie boli už obývané. Ostatné stáli ešte prázdne, a niektoré 
ležali, a na nich stopy snehu a ľadu.

Chlapec išiel popri potôčikoch, ktoré teraz až tak pretekali bohatstvom vody. Hora 
bola zelená len tam, kde boli boriny; listnaté stromy ešte len pučali.

Konečne bol malý chodec pri cieli. V tieni mohutných, od dola nahor zelených boro-
víc stála búda — ich búda. Chlapcove oči zažiarili; i keď tento palác pozostával len 
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z dreva postaveného naprieč, zemou a machom vypchatého, bol to jeho domov. Tu 
stálo všetko tak, ako to boli neskoro v jeseni odbehli.

Vzal chlapec prútenú metlu, vymietol šúštie i smeti; opravil na prostriedku búdy 
umiestnené ohnisko; nanosil dreva i raždia, aby mohol naklásť malú vatru. Upratal 
prinesené veci, každé na svoje miesto. Potom sa rozbehol k neďalekému krištáľové-
mu pramienku a nabral vody.

„Tak, chlapče. No, nech nás Pán Boh požehná. Už som aj ja tu,“ privítal ho v búde 
starec.

Spolu upratali prinesené zemiaky, postavili na vatru trojnožku i rajnicu.

„Var, chlapče, polievku. Ja idem šúštie hrabať, videl som tu neďaleko pekné, suché; 
pripravíme si poriadne lôžko“.

Veselo zapraskalo borovicové raždie; ožiaril oheň červenú, priesvitne bielu tvár hor-
livo rozduchujúceho malého kuchára. Čo nevidieť, vrela voda v rajnici. Chlapec dal 
soli, trochu zásmažky, rasce, cibule; nakrájal suché kôrky, a keď všetko zovrelo, od-
stavil rajnicu.

„Deduško, deduško! Už je polievka hotová!“

„Hneď, chlapče!“ prišla odveta z húštia.

No pominula chvíľa, než doniesol ťažko oddychujúci starec nošu šúštia a zhodil ju 
v najzadnejšom kúte búdy. Kropaje potu stáli mu na zvráskovatenom čele.

„No, ale to ťažké…!“ zahrešil nepekne. Potom vyňal z haleny dve drevené lyžice, pre-
žehnal seba i polievku, a dali sa s chuťou jesť. V žiadnej kuchárskej knihe nenašiel by 
si síce recept na takúto polievku, no im chutila kráľovsky.

Potom si upravili pohodlné, mäkučké lôžko z prineseného šúštia; prestreli naň veľkú, 
žihľavovú plachtu. Slnce stálo práve rovno nad horami — znak to poludnia — no tak 
si ľahli odpočinúť. Chlapec hodil na starca starý kožuch, halenu pritiahol na seba, 
a než by si päť napočítal, spali oba.

Vatra uprostred búdy horela. Dym vrchným otvorom vystupoval ako v obetnici. 
Jedľové šušky rozváňali.

Vonku rozváňala celá príroda jarou. Veď na jar všetko vonia; zem, voda, tráva, drevo 
— ale všetko. Príroda podobá sa dieťaťu, ktoré matka za rána, keď sa vyspalo, ok-
úpala voňavým mydielkom, a potom si ho také čistučké k sebe vinie a chová.

Jar — vzkriesenie! — hlásali zem i nebo. Len tie dve deti zemské tam v starej búde 
spali, spali tvrdým snom; a všetko v nich spalo: telo, duch, i duša, — všetko. Kto ich 
zobudí!“

(Pokračovanie nabudúce)
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