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INFORMAČNÝ LIST

Nájdenie strateného
Medzi podobenstvami, ktoré Pán Ježiš povedal na tému „Nájdenie strateného“, je aj 
Podobenstvo o stratenom synovi. Človek mal dvoch synov, mladší si vyžiadal polo-
vicu svojho dedičstva, potom odišiel do ďalekej krajiny a tam všetko prehýril. Keď sa 
ocitol v biede, rozhodol sa vrátiť sa k svojmu otcovi a zamestnať sa uňho ako náden-
ník. Otec ho však pri návrate prijal a usporiadal veľkú hostinu, pretože syn, ktorý 
bol mŕtvy, znovu ožil.

Toto podobenstvo nám ukazuje, že Pán Boh chce, aby sa k nemu vrátili všetci stra-
tení synovia a stratené dcéry. Každý, kto vo víre života spoznal, že je v skutočnosti 
opustený a biedny, sa môže vrátiť k Otcovi, kým je čas milosti. U Otca je totiž všet-
kého potrebného pre život nadostač.

Toto podobenstvo je však nielen o mladšom synovi. Je predovšetkým o staršom sy-
novi, ktorý celý ten čas nikam neodišiel, avšak z návratu mladšieho syna sa nera-
doval. Pripomína všetkých tých kresťanov, ktorí síce celý život verne slúžia Pánovi, 
avšak neodhalili skutočnú radosť tohto svojho postavenia ani hĺbku milosti Božej, 
ktorú má Pán Boh voči strateným. Boh nechce, aby sa starší synovia mračili na tých 
mladších, stratených. Chce, aby sami spoznali, aká je to radosť, že môžu byť s nebes-
kým Otcom, a aby k tejto radosti pozývali tých, ktorí túto radosť dosiaľ nespoznali.
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3. nedeľa po Svätej Trojici 20. 6. 2021 9:00
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. (Lukáš 19, 10)

Liturgické texty
1. Petra 5, 6 – 11

Kázňový text
Lukáš 15, 11 – 24: 11 A hovoril ďalej: Jeden človek mal dvoch synov. 12 Mladší z nich po-
vedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. 
13 Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam 
v hýrení premrhal si imanie. 14 Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on 
začal núdzu trpieť. 15 Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja, a ten ho poslal 
na pole svine pásť. 16 I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nik mu 
nedal. 17 Vtedy vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov má hojnosť chleba u môj-
ho otca, a ja tu hyniem hladom. 18 Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil 
som proti nebu i proti tebe 19 a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom; prijmi ma 
ako jedného z nádenníkov. 20 I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, 
zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vybozkával ho. 21 A syn mu povedal: Otče, 
zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom. 22 Ale 
otec rozkázal sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho; dajte mu prsteň na 
ruku a obuv na nohy; 23 potom vezmite vykŕmené teľa, zabite ho a jedzme a veseľme sa. 
24 Lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil; bol stratený, a našiel sa. A začali sa veseliť.

Pieseň z Evanjelického spevníka 186
1. Bože lásky, Otče večný! / Teba vzýva ľud Tvoj vďačný, / nech nám Tvoja sláva svieti 
/ a k pravde vedie Duch Svätý.

2. Veľké naše previnenie, / Tvoja milosť však väčšia je, / aj v našich slabostiach ona 
/ mocou svoju je prítomná.

3. Chceme Tvoju pravdu poznať / a podľa nej verne konať, / spôsob to v nás mocou 
Ducha, / nech ľud Tvoj Krista poslúcha.

4. V Synovi si nám všetko dal, / v Ňom za dietky si nás prijal, / v cirkvi dávaš dar 
milosti, / do večnej vedieš radosti.

5. Bože, Otče náš najmilší, / pravica Tvoja nech stíši / nesvornosť a každý rozbroj, / 
daruj nám trvalý pokoj.

6. Choďme po ceste Kristovej / tam, kde nebo skvie sa nové, / kde viera dôjde vide-
nia, / nádej večného spasenia.

Pieseň z Evanjelického spevníka 197
1. Veríme v Boha jediného, / nášho Otca všemohúceho, / On je Stvoriteľ sveta celého.
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2. Veríme v Krista, Pána nášho, / jediného SynaBožieho, / Vykupiteľa sveta hriešneho.

3. Duchom Svätým v Panne sa počal, / ľudské telo na seba prijal, / spasenia dielo pre 
nás vykonal.

4. Pilátom na smrť odsúdený, / umrel za nás ukrižovaný / na tretí deň bol slávne 
vzkriesený.

5. V sláve nebies s Otcom kraľuje, / nebo a zem múdro spravuje, / živých i mŕtvych 
súdiť raz bude.

6. Veríme i v Ducha Svätého, / Tešiteľa zasľúbeného, / viery a lásky Darcu pravého.

7. V svätú cirkev všetci veríme, / z odpustenia vín sa tešíme, / tvárou v tvár Krista 
v sláve uzrieme.

Pieseň z Evanjelického spevníka 482
1. V Tebe, drahý Pane Jezu Kriste, / len v Tebe mám svoje útočište, / Bože môj, Pane 
môj, spásy zdroj, / som len biedny hriešnik, a predsa Tvoj.

2. Od mladosti mám skazené srdce, / počuj, prosím, moje prosby vrúce, / obživ ma, 
poteš ma, osviež ma, / Pane milý, láskavo hľaď na mňa.

3. Tak, ako so ženou Kanaánkou, / mal si súcit s každou biedou ľudskou, / Matúša, 
Zachea i Petra, / publikána prijal si, i lotra.

4. Pavlovi si dal milosti dary, / udeľ z nich i mne, Kriste láskavý, / Ty mi svieť a ma 
veď stále vpred, / zbav ma, prosím, Pane, zbav všetkých bied.

5. V srdci skrývam túžbu len jedinú, / aby si zmyl môj hriech, moju vinu, / svojimi 
ranami mnohými / obživuj ma, Baránok nevinný!

Antifóna 56
Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť.
A všetko ostatné vám bude pridané.

Oznamy
3. nedeľa po 
Sv. Trojici 
20. 6.

9:00

9:00

Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján

Detská besiedka – Zborová miestnosť, L. Ján

Utorok 22. 6. 11:20

14:30

Vyučovanie náb. výchovy 1. – 2. ročník – ZŠ, L. Ján

Pohrebná rozlúčka s Jánom Repčekom – Kultúrny 
dom, Uhorská Ves

Štvrtok 24. 6. 11:20

12:10

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

Vyučovanie náb. výchovy 3. – 4. ročník– ZŠ, L. Ján
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18:00

18:45 

Stredtýždňové služby Božie – Ev. kostol, L. Ján 

Nácvik mužského spevokolu Svätojánsky prameň 
– Zb. miestnosť, L. Ján

Piatok 25. 6. 13:00

18:00

Vyučovanie náb. výchovy – MŠ, L. Ján

Príprava konfirmandov – Ev. kostol, L. Ján
Sobota 26. 6. 13:00 

18:00

Brigáda – upratovanie pred konfirmáciou – Ev. 
kostol, L. Ján

Nácvik mužského a ženského spevokolu – Zasadač-
ka Ob. úradu, Podtureň

4. nedeľa po 
Sv. Trojici  
27. 6.

9:00 Služby Božie na Záver šk. roka– Ev. kostol, L. Ján 
Po službách Božích budú vo farskej záhrade pripravené 
súťaže pre deti

	)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 sestrám Oľge Pavelicovej a Ľudme Herichovej za prípravu občerstve-
nia k biblickej hodine mužov.

	)V sobotu 26. 6. 2021 o 13. hod. plánujeme brigádu: upratovanie kostola pred 
konfirmáciou. Na brigádu sú okrem rodín konfirmandov pozvaní všetci bratia 
a sestry. Budeme radi, ak sa zapojíte. Čím viac ľudí príde, tým viac a rýchlejšie 
sa urobí.

	)Pri východe z chrámu si môžete zakúpiť nové číslo Evanjelického posla spod 
Tatier, Cirkevných listov a Evanjelického východu. Taktiež sú stále v pre-
daji vynikajúce knihy vydavateľstva ViViT z edície Hrdinovia viery v cene 
2,50 € za kus.

	)So zármutkom v srdci, ale v nádeji vzkriesenia vám oznamujeme, že nás dňa 18. 
6. 2021 vo veku nedožitých 77 rokov opustil náš spolubrat z Uhorskej Vsi Ján 
Repček. Pohrebná rozlúčka sa uskutoční v utorok 22. 6. 2021 o 14:30 v Kultúr-
nom dome v Uhorskej Vsi.
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SEMFEST 2021
SEMFEST 2021 sa aj tento rok 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 pripra-
víme pre vás toto podujatie v dvoch podobách.

SF 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.

SF 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 sta-
novačka s programom, opekačkou, športovými aktivitami, či takou malou pomocou 
pri úprave areálu – 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)
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Kristína Royová: V slnečnej krajine
Čítanie na pokračovanie, 4. časť

Ach, kde bol Paľko! Vybral sa ešte ráno hľadať hríby. Pustil sa hodne ďaleko, lebo má-
jovky nerastú len po lúčinách; musel hľadať lúčinky, aj našiel plnú tanistru hľadaných 
pokladov. Vracal sa domov. No tu mu napadlo, že je nedeľa. Prácu nemal. Čo by to bolo, 
keby sa šiel podívať, čo to leží za tým vrchom a za tou veľkou skalou, ktorá ho to vždy 
veľmi zaujímala, aký je tam svet!? Keď bol ešte malý, v tú poslednú zimu, keď mamička 
žila, rozprávali často, áno každý večer pekné povesti. Jedna bola zvlášť pekná, tú si on, 
Paľko, dal mnoho ráz rozprávať. Bola to povesť o chlapcovi, o stratenom kráľovičovi, 
ktorý sa pustil do sveta hľadať svojho tatíčka. Raz prišiel do hôr; a v tých horách bola 
veľká skala. Tu zrazu priletelo k nemu zlaté vtáča a povedalo mu, že ak na tú vysokú 
skalu pred sebou vyjde, že za ňou – vraj – leží slnečná krajina, a v tej slnečnej krajine, že 
je jeho tatíčko kráľom. Nuž chlapec kráľovič išiel; ale všelijaké potvory postavili sa mu 
do cesty: had, lev, medveď, a kto zná, čo všetko a už-už by ho boli pohltili. No vtom pri-
letel na slnečnom koni svetovládny rytier, premohol šelmy, vyslobodil ho, vzal k sebe 
na koňa a zaniesol do kráľovho hradu; tak dostal sa k svojmu tatíčkovi.

Pýtal sa v zime Paľko pána učiteľa, kde leží slnečná krajina, keď ju nikde na mape 
nájsť nemohol. Pán učiteľ sa len usmial a hovorí: „Syn môj, tá leží v ríšach povestí; 
a tých na našej mape niet.“

Neraz si odvtedy Paľko prial, keby sa mohol dostať do tých ríš povestí. Ba keby tak 
za tamtou skalou, za tým vrchom, ktorý to vždy za rána hmlami býval pokrytý – ani 
keď Popoluška povedala: „Hmla za mnou a hmla predo mnou“ – keby za ním bola 
buďto tá ríša povestí alebo tak kúsok, aspoň kúsok onej slnečnej krajiny.

Neraz, keď ráno bral vodu z prameňa, hľadel na ten vrch a vždy myslel, že raz sa musí 
zaň podívať.

„Dnes je čas, áno, dnes pôjdem.“ Položil tanistru s hríbmi do krovia, poznačil si mies-
to, aby dlho hľadať nemusel, a už stúpa hore príkrymi skalami.

„Iste to bude tu,“ myslel s kamdiaľ väčšou napnutosťou. Veď v tej slnečnej krajine, kde slnce 
nezapadalo – bo tam noci nebolo – muselo byť hodne teplo; preto i jemu bolo tak teplo.

Konečne ešte jeden balvan prejsť – a pred ním, horami zo všetkých štyroch strán 
zavrená dolinka, poliata prúdmi májového slniečka. Skala, na ktorej stál, spúšťala 
sa tu vo veľkých balvanoch nadol; dolu ako zelený zamatový koberec, posiaty fialka-
mi, konvalinkami, pokrývala dolinku lúčina. Zo skaly vytekal prameň a hadil sa ako 
zlatistý potôčik nižšie a nižšie. Okolo neho kvitlo divé tŕnie, kde-tu poľná ružička.

Ó, a nebolo tu tak ticho, ako inde v horách; sláviky spievali, pinky a žlny im odpo-
vedali, ďateľ klopal, veveričky poskakovali. Ach, tu bol život! „Iste“ – myslel chlapec 
– „je to predsa kus tej slnečnej krajiny.“

Pozorne zoskakovali malé nohy, obuté v krpčekoch na nižšie balvany.

Lež čo to? Veď tu neďaleko prameňa tvorí skala akoby odchýlené dvere. Keby sa tam 
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dalo vojsť! Ó, dá; veď slniečko vniká skulinami až sem. To je tu ako izba: v prostriedku 
ani stôl, pri ňom lavička; po stenách visia pavučiny. Vietor nazhadzoval sem šúštie.

„Tu by sa dalo bývať“ – myslí Paľko; – „snáď aj tu niekto býva!“

Bojácno vstúpil dnu. A iste! Veď čo je to na kamennom stole? Kniha! Už sedel chla-
pec pri stole, prehrnul listy, a dal sa slabikovať na prvej strane písané slová:

„Ktokoľvek túto Svätú knihu do ruky vezmeš, čítaj v nej pilne, pozorne riadok za 
riadkom, ona ukáže ti cestu z údolia sĺz a plaču do onej krajiny, kde noci viac nebude, 
kde slnce nezapadá, do večného svetla a blaženosti.“

V chlapcovi zatajil sa dych. Darmo on nemyslieval, že to tu bude! Tá kniha tajomná, 
čierna, neveľká mala mu ukázať cestu do slnečnej krajiny. Bola teda predsa, aj keď ju 
i na mape nenájdeš. Položil si chlapec nohy pod seba, podoprel zlatovlasú hlavu do 
dlane, lakeť o stôl a dal sa čítať. Preskočil by rád prvú stranu, veď boli tu len samé 
mená, ale tam čítal: „riadok za riadkom.“

A to snáď boli mená tých, ktorí v tej slnečnej krajine bývali, divné – nuž ako v takej 
krajine. Dve boli známe: „Jozef“, „Mária“ a dve boli pekné: „Immanuel – s nami Boh“. 
To musel byť nejaký svätý, keď Pán Boh – chlapec sa bojazlivo obzrel – keď Pán Boh bol 
s ním! A na konci bolo, že sa narodil chlapček, a tomu dali meno Ježiš. Ježiš – aké pek-
né meno, ešte krajšie ako Immanuel. No už ho kdesi počul pri pozdrave: „Pochválen 
buď Ježiš Kristus.“ A niekedy, keď sa niekto naľakal, zvolal: „Ježiš, Mária, Jozef!“ Boli 
to snáď tí, o ktorých sa tu písalo? Nemal kto dať odpoveď. Vzdychol si chlapec: „Pane 
Bože, pomáhaj!“ – ako keď deduško niečo ťažké dvíhal – a usilovne čítal ďalej.

To sa už dalo lepšie rozumieť, keď sa ten chlapec Ježiš narodil v akomsi Betleheme, 
že vtedy kraľoval v tej slnečnej krajine nejaký Herodes kráľ a k nemu prišli traja mu-
drci – to iste takí nejakí černokňažníci – a chceli toho Ježiša vidieť. Čo to len bola aká 
jeho hviezda, ktorú to videli na východe?! Nuž chceli ho vidieť, ale on im to nemohol 
ukázať; poslal ich do Betlehema, a tá hviezda ich ta viedla. Ona iste tak išla po nebi, 
ako oni na zemi, a naraz zastala, a tam v tom dome našli toho malého Ježiša. – To bol 
iste nejaký zakliaty princ – a jeho matka sa volala Mária – keď pred ním na kolená 
padli a tak sa klaňali. A dali mu zlato, kadidlo a myrhu; to dvoje sa snáď dalo zjesť. 
Potom išli preč druhou stranou; Pán Boh im to rozkázal. 

„Ach, to bolo dobré!“ mädlil si chlapec ruky radosťou. „Ten Herodes, to bol iste ako taký 
drak; chcel zožrať toho Ježiška, ale nemohol. Prišiel anjel v noci, a oni ušli, Mária a Jozef. 
Ten Jozef, to bol snáď nejaký rytier. To bolo iste veľmi ďaleko. No, to bolo veľmi smutné, 
keď ten drak tie malé deti dal povraždiť, a tie ich mamičky tak plakali a nedali sa potešiť. 
Dobre sa mu stalo, tomu drakovi, že musel umrieť, aspoň ten Jozef zase doniesol malého 
Ježiška naspäť do slnečnej krajiny, a bývali potom v meste, ktoré sa menovalo Nazaret.“

„Ach, čo som sa ja to všetko o tej slnečnej krajine dozvedel!“ myslel chlapec. „No už musím 
prestať, aby ma deduško nehľadal. Však to nie je tak ďaleko, každý deň sem prídem; a keby som 
v týždni nemohol, každú nedeľu; musím sa istotne dozvedieť, ako to s tým zakliatym princom, 
s tým Ježišom dopadlo, a aj aby som našiel cestu sám pre seba do onej slnečnej krajiny.“
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