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INFORMAČNÝ LIST

Vážne pozvanie
„Prepáčte, že meškám, ale električka dostala defekt...“ Takúto výhovorku si vymys-
lel svojho času spolužiak z Vysokých Tatier, ktorý prišiel neskoro na vyučovanie na 
gymnáziu. Samozrejme, viac ako o dôveryhodnosť výhovorky išlo v tomto prípade o 
jej vtipnosť. Účel aj takáto za vlasy pritiahnutá výhovorka splnila.

Výhovorka sama osebe nie dobrá. Pán Ježiš nás predsa učí, že máme byť v reči prav-
diví a že naše áno má byť áno a nie zase nie. Samozrejme, zaváži aj to, pri akej prí-
ležitosti sa výhovorky používajú. Ak ide o veci nepodstatné, či dokonca o pokus o 
humor, nie je to až taký problém. Ak však má ísť o veci vážne, ktoré môžu ovplyvniť 
celý môj život a budúcnosť, či dokonca život a budúcnosť ľudí okolo mňa, v tom prí-
pade to už nie je nevinná hra.

Pán Ježiš povedal podobenstvo o pozvaní na večeru. Pozvaní sa jednomyseľne vy-
hovárali. Preto Pán poslal sluhov, aby na cestách a uliciach mesta našiel chudobných 
a tých priviedol. Podobenstvo ukazuje, že výhovorky nás môžu pripraviť o hostinu 
pri Pánovom stole vo večnosti. Výhovorky zo služieb Božích, výhovorky z úprimné-
ho života zbožnosti, výhovorky z nasledovania Pána Ježiša Krista. Naopak, podo-
benstvo ukazuje aj to, že pozvanie za Ním je z milosti. Tí, ktorí sa toho nenazdali, 
môžu za Ním ísť. Ak len sa nebudú vyhovárať. Ak úprimne uveria a prijmú pozvanie 
ísť za Pánom Ježišom.
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2. nedeľa po Svätej Trojici 13. 6. 2021 9:00
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie. 

(Matúš 11, 28)
Liturgické texty

1. Jána 3, 13 – 18; Lukáš 14, 16 – 24

Kázňový text
Prísloia 9, 1 – 6: 1 Múdrosť si postavila dom, vytesala svojich sedem stĺpov. 2 Pobi-
la svoj dobytok, namiešala svoje víno, prestrela si svoj stôl, 3 rozoslala svoje slúž-
ky a volá zo samého vrchu mestskej výšiny: 4 Kto je neskúsený, nech pristúpi sem! 
Komu chýba rozum, tomu hovorí: 5 Poďte, jedzte z môjho jedla a pite z vína, čo som 
namiešala! 6 Opusťte pochabosť a budete žiť, nastúpte cestu rozumnosti.

Pieseň z Evanjelického spevníka 327
1. Kde si, môj Ježiši, láska moja, láska moja, / hľadám Ťa, daj srdcu dar pokoja, daj 
pokoja. / Refr. Ó Ježiši môj, / ó Ježiši môj, / v úzkosti a biede sám pri mne stoj, / 
sám pri mne stoj!

2. Hriechom potupený si nezúfam, si nezúfam, / Ježiši môj, v Teba pevne dúfam, 
pevne dúfam. / Refr:

3. Boh nás trestať môže za zlé činy, za zlé činy, / Kristus smrťou splatil naše viny, 
naše viny. / Refr:

4. Kriste, keď ma diabol zvádza k zlému, zvádza k zlému, / pomôž milostivo mne 
hriešnemu, mne hriešnemu. Refr:

5. K ťažkým hriechom svojim sa priznávam, sa priznávam, / zmy ich svojou krvou zo 
svätých rán, zo svätých rán. / Refr:

6. Amen, môj Ježiši, dokonávam, dokonávam, / Tebe s telom, s dušou sa oddávam, 
sa oddávam. / Refr. Ó Ježiši môj, / ó Ježiši môj, / v úzkosti a biede sám pri mne stoj, 
/ sám pri mne stoj!

Pieseň z Evanjelického spevníka 480
1. V svete hriecha, bludu, / žalosti a trudu, / čo rany hojí? / Kde nájdem pokoja, / 
keď všetko do boja / chystá sa, strojí? / Klam, peklo, satan i hriech, / kde je, kde je 
bezpečný breh? / Zloba večne brojí.

2. Pri mne Ježiš stojí, / i nech peklo brojí, / viem na čom stojím. / On ma v žitia púšti 
/ nikdy neopustí, / tým srdce kojím. / Hradom mojím si, Kriste, / skala večná, úto-
čište; / veď ma svetlom svojím.

3. K bezpečnému mestu / Ty ukážeš cestu, / povedieš ma sám. / Lásky v posvätení / 
nech sa srdce zmení / na Tvoj milý chrám. / Pod kríž Tvoj, Synu Boží, / duša muky, 
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kríž svoj zloží; / s tým žijem, umieram.

Pieseň z Evanjelického spevníka 642
1. Šla svetom láska nebeská, / ktorá sa telom stala, / a družina ju anjelská / oslavou 
privítala. / Refr.: Tá láska svätá, najvyššia, / čo hriechy naše sňala, / si Ty, ó drahý 
Ježiši, / buď česť Ti, večná chvála!

2. Šla svetom láska vznešená / a bola poslom z neba, / zohriala srdcia studené, / 
objíma mňa i teba. / Refr.:

3. Šla svetom láska slúžiaca / až k obeti na kríži, / kto vierou s ňou je spojený, / smrť 
tomu neublíži. / Refr.:

4. Šla svetom láska víťazná / nad hriechom, zlobou sveta, / šťastný, kto poznal lásku 
tú, / to betlehemské Dieťa. / Ref.: Tá láska svätá, najvyššia, / čo hriechy naše sňala, 
/ si Ty, ó drahý Ježiši, / buď česť Ti, večná chvála!

Antifóna 54
Hospodine, daj mi poznať svoje cesty.
Vyučuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravde.

Oznamy
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

Utorok 15. 6. 11:20 Vyučovanie náb. výchovy 1. – 2. ročník – ZŠ, L. Ján
Streda 16. 6.  

 

18:30

Brigáda – príprava oplechovania soklov na kosto-
le – Ev. kostol, L. Ján 
Ča sa ešte upresní, informujte sa na farskom úrade.

Biblická hodina mužov – Zborová miestnosť, L. Ján
Štvrtok 17. 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 18. 6. 13:00

18:00

Vyučovanie náb. výchovy – MŠ, L. Ján

Príprava konfirmandov – Ev. kostol, L. Ján
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Sobota 19. 6. 18:00 Nácvik mužského a ženského spevokolu – Zasadač-
ka Ob. úradu, Podtureň

3. nedeľa po 
Sv. Trojici  
20. 6.

9:00

9:00

Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján

Detská besiedka – Zborová miestnosť, L. Ján

	)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.

	)Ďakujeme bratovi kurátorovi za prípravu detského kútika v kostole. Máme ra-
dosť, že súčasťou nášho chrámového spoločenstva môžu byť aj rodiny s deťmi.

	)Vprichádzajúcom týždni plánujeme brigádu: prípravu kostola na oplechovanie 
sokla. K tomu je potrebné vydlabať drážku nad soklom po obvode kostola. Táto 
brigáda sa má konať v stredu 16. 6. 2021, čas sa ešte upresní. Prosíme vás, aby 
ste sa informovali na farskom úrade.

Pripravované podujatia
	)Služby Božie na záver školského roka a súťaže pre deti 
Ev. kostol a farská záhrada, 27. 6. 2021 o 9:00

	)Slávnosť konfirmácie 
Ev. kostol, 4. 7. 2021 o 9:00

	)Denný detský letný tábor 
Areál kostola, 12. – 16. 7. 2021 
Prihlasovanie na www.ecavliptovskyjan.sk/tabor alebo na farskom úrade

Výsledok volieb seniorálneho dozorcu
Milí bratia, milé sestry!

Presbyterstvo LOS ECAV na svojom zasadnutí 6. mája 2021 
prijalo uznesenie č. 7/2021: „Seniorálne presbyterstvo LOS 
poveruje predsedníctvo LOS vyhlásením výsledkov volieb.“

Na základe tohto uznesenia predsedníctvo LOS ECAV vyhla-
suje, že seniorálnym dozorcom LOS ECAV na Slovensku sa 
stal Ing. Peter Gärtner, ktorý získal 97,24% hlasov voličov 
prítomných na zborových konventoch v cirkevných zboroch.

Sčítacia komisia spočítala hlasy 10. júna 2021 a skonštato-



5

vala, že na volebných konventoch sa zúčastnilo 1 234 konventuálov. Brat Ing. Peter 
Gärtner získal 1 200 hlasov.

Výsledok volieb je potrebné vyhlásiť v cirkevných zboroch na najbližších službách Božích.

Proti výsledku volieb je možné podať žalobu na Dištriktuálny súd Východného di-
štriktu podľa § 35 ods. 2 písm. b/, ods. 3 písm. a/ Cirkevného zákona č. 11/94 v 
platnom znení do 15 dní od oznámenia výsledkov volieb.

Bratovi Ing. Petrovi Gärtnerovi prajeme Božie požehnanie a vyprosujeme vedenie 
Duchom Svätým k jeho ďalšej službe medzi nami.

S pozdravom a želaním, aby Vás Pán Ježiš Kristus požehnával

Mgr. Stanislav Grega, senior LOS ECAV 
Rajmund Bradík, zástupca dozorcu LOS ECAV

20. výročie dohody o Svätom Krste

Prednedávnom sme si pripomenuli dôležité ekumenické výročie. Pred 20 rokmi, 4. 
júna 2001 predstavitelia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a Katolíckej cirkvi 
obidvoch obradov podpísali Dohodu o svätom krste.

Spoločne v nej vyznali tú istú vieru v trojjediného Boha: Otca, Syna a Ducha Svätého, 
ako ju vyjadrujú apoštolské a Nicejsko-carihradské vyznanie viery a spoločnú vieru 
v sviatosť svätého krstu na základe biblického učenia.

Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k tomu 
povedal: „Z tohto nášho vzájomného uznania krstu vyplýva, že sa vzájomne uzná-
vame ako kresťania, bratia a sestry v Kristovi. Krst nás začleňuje do jedného Kristo-
vho tela, do spoločenstva, ktoré, hoci nie je úplné, je predsa skutočné.“

Toto výročie je príležitosťou pre všetkých nás zamyslieť sa nad tým, čo krst pre každé-
ho z nás osobne znamená, čo pre nás znamená to, že sme dali naše deti pokrstiť, ale-
bo, že sme niekomu krstnými rodičmi. Je príležitosťou ďakovať Bohu za dar svätého 
krstu a za dar spásy v smrti a zmŕtvychvstaní Pána Ježiša.

Tlačová správa: J. Nunvářová
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Kristína Royová: V slnečnej krajine
Čítanie na pokračovanie, 3. časť

2
Ožilo v horách ľudským pohybom. Tiahle údery sekier od skorého rána až pozde do 
noci ozývali sa zhora do dolín. Do toho žalostné praskanie zoťatých, k zemi pada-
júcich stromov; ostré, prenikavé zvuky píl, prerezávajúcich drevá; k tomu kresanie 
dreva a búchanie skladaných siahovíc. Pomedzi to ľudské hlasy.

Ó, by tých počuť nebolo! Veď čo slovo, to nadávka, zlorečenie, neslušnosť, už či 
v hneve, či v dobrovôli!

Všetky búdy boli čo nevidieť obývané; a všetky plné boli ľudí sčiastky zlých, sčiastky 
nevedomých. Pracovali ako kone; pili ako dúhy; žili ako zvieratá bez nesmrteľnej 
duše, a konali často horšie skutky, než tá nemá tvár. Bolo síce medzi nimi niekoľko 
statočných, poriadnych ľudí; medzi nich patrili Juriga a Liška. Obaja pili síce tiež; 
lebo čo by vraj mal chudobný človek, keby si ani nevypil? No oni sa aspoň neopíjali. 
Kedy-tedy zahrešili aj oni — to patrilo už k životu drevorubačov; ale predsa druhí 
ich považovali za lepších, a sami si na tom zakladali.

Jediný, komu nik z týchto surových ľudí neublížil, bol Paľko. Bol chlapec jediné dieťa 
medzi samými dospelými; považovali ho akosi za svoj spoločný poklad, ktorý treba 
chrániť. Poslúžil Paľko, kde čo mohol: doniesol vody; neskoršie, keď sa mu podarilo 
nahľadať hodne hríbov, podelil aj tie; uvaril kedy-tedy raz tomu, raz onomu poliev-
ku. Nemusel sa deduško starať o chlieb pre neho; dostal vždy toľko, čo potreboval.

Tešil sa Juriga, že je chlapec k ľuďom prítulný, lebo hovorieval: „Ľudia s ľuďmi — 
hory s horami.“

Jeho však tiež mali radi od mladosti, že bol zhovorčivý. Aj tu s každým vyšiel. „Kto 
by sa bol mohol do mňa zastarať?“ hovorieval. „Nikomu neublížim; dám pozdrave-
nie, dobré slovo. Vyjde niekomu tabak, zápalky, soľ, ba i to mastné — vypomôžem.“ 
„A mám pre Božiu odplatu i toho chlapca,“ to myslieval v srdci. A bol neraz sám so 
sebou veľmi spokojný. Však hoci už zostarel, nevidel ešte človeka, ktorý by bol býval 
lepší ako on.

3
Bol máj, nedeľa. Drevorubači zišli do dediny; jedni do kostola, stadiaľ na obecný dom 
po práci, iní pokúpiť k Židom, čo treba, a prepiť celotýždenný zárobok. Iní buďto 
spali v búdach, alebo hľadali hríby.
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Medzi tými, ktorí po celotýždennej práci odpočívali, bol aj starý Pavel. Ležal pred 
svojou búdou na slnku a fajčil. Zrazu počuje kroky a zaštekanie psa. V domnení, že 
ide poľovník, pozrel rýchle pred seba. Poľovník to nie je, len cudzí mladý muž, svia-
točne oblečený ako sa remeselníci nosia.

„Dobrý deň!“

Poďakoval Juriga za pozdrav.

„Ujček, bývate vy v tejto búde len sám?“ spytuje sa neznámy muž.

„Len, s mojím vnukom. Prečo sa pýtate?“

„Mám tu niekoľko týždňov robotu, vezmite ma do želiarstva.“

„Ná — nedbám, synku. A čo si?“ vpadol do obvyklého tykania starec. „Aké máš re-
meslo?“

„Som tokár, ujček. — Teda môžem prísť a nechať si tu tento uzlík?“

„Môžeš. Ideš ešte do dediny?“

„Nie; len k hájnikovi; tam mám svoje veci. Prenocujem u neho a na svitaní prídem.“

„Ešte dosť dôjdeš; sadni si trochu. A ten pes je tvoj?“

„Je. — Dunaj, poď sem!“ Biely huňáč pribehol, zvalil sa k pánovým nohám. „Zavrel 
som ho doma, ale ušiel a našiel ma. Také zviera je niekedy lepšie, ako človek.“

Mladý muž si sadol.

„A ako ťa volajú?“

„Martin Lesina.“

Bol Juriga rád, že sa má s kým rozprávať. Pospytoval sa Lesinu na jeho rodné mes-
tečko, ako tam ľudia žijú, aké sú tam kraje a hospodárstvo.

Lesina sa zase dozvedel z tunajších pomerov, čo potreboval vedieť, aby ho niekto 
neoklamal.

„Potrebujem viacej peňazí, preto som prišiel sám drevo kresať; ináč si kresané kupú-
vam. Budem vám vďačný, keď mi poradíte.“

„Aký pekný človek,“ myslel Juriga, keď už zase samotný ležal pre búdou; „rovný ako 
jedľa. Poznať, že bol vojakom. Aj múdry sa zdá byť. No hoci je mladý, tak sa díva do 
sveta, akoby ho v ňom už nič viac netešilo. — No kde je Paľko? Ten bude mať radosť, 
najmä z toho pekného psa. — Ba ozaj, kde je to chlapčisko?“

(Pokračovanie nabudúce)
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