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INFORMAČNÝ LIST

Výstraha pred zvodmi
8. nedeľa po Svätej Trojici nám predostiera tému Výstraha pred zvodmi. Táto téma 
vychádza z evanjelia nedele Matúš 7, 15 – 23.

Pán Ježiš nás upozorňuje na zvody a pokušenia: „Varujte sa falošných prorokov, 
ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci.“ (Matúš 7, 15) 
V minulosti bolo a aj dnes je veľké množstvo rozličných duchovných ponúk a mnohí 
im už podľahli. Príčinou toho je, že nepoznali dobre Ježiša a nevedeli, aký veľký, 
nesmierny poklad v ňom máme. Ak sa chceme zachovať slobodnými od rozličných 
zvodov a falošných prorokov, pred ktorými Pán Ježiš varuje, mali by sme dať vo svo-
jom srdci prvé miesto a čím viac miesta Pánu Ježišovi. Kto okúsi, aký dobrý je Pán, 
tomu odíde chuť od všetkého, čo má menšiu cenu a čo je falošné.

Nepoznáme dátum konca sveta, ba ani svojho života. Nemáme sa ani snažiť určovať 
ho všelijakými špekuláciami. To nás však nezbavuje povinnosti rátať s koncom a stá-
le sa naň pripravovať. I keď nepoznáme dátum konca, koniec môže prísť kedykoľvek. 
A okrem toho náš osobný koniec sveta a stretnutie s Pánom nastane vtedy, keď sa 
skončí náš pozemský život. Vieme, že nastane nanajvýš o niekoľko desaťročí, ale 
môže nastať aj vo veľmi krátkom čase. Práve vzhľadom na riziká v situácii očakáva-
nia konca sa nám treba čím tesnejšie primknúť k Pánu Ježišovi. Len tak bude môcť 
o nás platiť: „Kto vytrvá až do konca, bude spasený“ (Matúš 24, 13).
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8. nedeľa po Svätej Trojici 25. 7. 2021 9:00
Ako deti svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti 

a pravde. (Efezským 5, 8b – 9) 

Piesne
335, 483, 200, 638, A 53

Liturgické texty
Izaiáš 2, 1 – 5; Rímskym 8, 12 – 17; Matúš 7, 15 – 23

Kázňový text
Micheáš 3, 5 – 8: 5 Takto vraví Hospodin proti prorokom, ktorí zavádzajú môj ľud, 
ktorí – ak majú čo hrýzť zubami – volajú: Pokoj! Ale svätú vojnu vyhlasujú proti 
tomu, kto im nič nedá do úst. 6 Preto na vás doľahne noc bez videnia a nastane vám 
tma bez veštby. Slnko zapadne nad prorokmi a nastane im čierny deň. 7 Vtedy sa za-
hanbia jasnovidci a zapýria sa veštci; všetci si zakryjú ústa, lebo Boh nedá odpoveď. 
8 Ja som však naplnený silou Ducha Hospodinovho, práva a moci, aby som oznamo-
val Jákobovi jeho priestupok a Izraelu jeho hriech.

Oznamy
8. nedeľa po Sv. 
Trojici 25. 7.

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

Štvrtok 29. 7. 18:00 Stredtýždňové služby Božie – Ev. kostol, L. Ján
9. nedeľa po Sv. 
Trojici 1. 8.

9:00 

10:00

13:30

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

Zasadnutie zb. presbyterstva – Ev. kostol, L. Ján

Nešporné služby Božie – Kult. dom, Beňadiková

	)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.

	)Otvorený kostol pre verejnosť: Opäť býva v júli a auguste otvorený náš 
chrám pre verejnosť vždy v pondelok, stredu a piatok od 9:30 do 11:30 hod. 
Prosíme vás, bratia a sestry, aby ste sa zapísali do služieb do zoznamu pri výcho-
de z kostola.

	)Oznamujeme vám, že v nedeľu 8. 8. 2021 sa v rámci služieb Božích o 9:00 hod. 
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uskutoční volebný konvent. Voliť máme generálneho dozorcu Ev. cirkvi a. v. na 
Slovensku. Funkcia generálneho dozorcu je uprázdnená od 24. mája 2021, kedy 
sa jej vzdal Ján Brozman Kandidátmi na túto funkciu sú Marián Damankoša, do-
zorca Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, a Ivan Trepáč, dozorca Turčianskeho se-
niorátu. Zároveň je potrebné ešte voľbou doplniť jedno chýbajúce miesto zboro-
vého presbytera. Životopisy a osobné stanoviská kandidátov nájdete na stránke 
https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/marian-damankos-a-ivan-trepac-dvaja 
-kandidati-na-generalneho-dozorcu-ecav a taktiež v materiály k voľbám pri vý-
chode z kostola.

Modlime sa za pozostalých 
obetí ničivého živlu v Nemecku

Najmenej 171 ľudí zahynulo a niekoľko stoviek je nezvestných v súvislosti 
s prudkými dažďami a následnými povodňami, ktoré postihli v týchto dňoch 
západnú Európu. Najviac zasiahnutý je západ Nemecka, potom Belgicko, Ho-
landsko, Luxembursko, ale tiež Švajčiarsko a časti Francúzska, informovala 
agentúra DPA

Vaše Excelencie, najvyšší predstavitelia Spolkovej republiky Nemecko, pán prezi-
dent, pani premiérka, dôstojní najvyšší predstavitelia cirkví, bratia a sestry v Pánovi, 
drahí priatelia v Nemecku!

Prijmite, prosíme, od Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku úprimnú sústrasť po ničivých záplavách počas uplynulých hodín a dní. 
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Správy, ktoré z Nemecka prichádzajú a dokumentárne zábery, ktoré vidíme, vyvolá-
vajú šok a hrôzu. Prírodná katastrofa spôsobila pre nás nepredstaviteľné škody a úp-
lne zmenila výzor kultúrnej krajiny Nemecka. Sledujeme to s najhlbším pohnutím.

Najviac nás však zarmucujú vysoké počty mŕtvych a nezvestných. Strata milovaných 
členov rodiny, priateľov, spoluobčanov je zármutkom, ktorý sa nedá vyjadriť slova-
mi. Necháva nás ticho a s nekonečnými otázkami. Každý človek je jedinečný, vzácny 
a nenahraditeľný. Naša kresťanská viera je však plná nádeje a dôvery. Nikdy nie sme 
sami. Všemohúci je vždy s nami a utešuje nás.

Spoločne sa modlíme za pozostalých obetí ničivého živlu: „Kiež sa Tvoj pokoj Bože, 
ktorý je nám daný v Kristovi, stane skutočným uprostred nešťastia, utrpenia, zlo-
mených sŕdc a skazy. Tvoj pokoj, ktorý prevyšuje ľudský rozum, nech sa vleje do duší 
všetkých bratov a sestier v Nemecku.“

Následky prírodnej katastrofy postavili Nemecko pred ťažkú skúšku. Čaká vás zlo-
žité obdobie obnovy spustošených oblastí a života v nich. Veríme, že v tejto skúške 
obstojíte. vyprosujeme pre vás Božiu pomoc a posilu.

Aj naša malá cirkev bude chcieť určite pomôcť, hoc aj len symbolickým spôsobom. 
Sme v srdciach s vami a myslíme na vás vo vašom zápase.

S úctou a v úprimnej sústrasti, 

Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 
Renáta Vinczeová, administrátorka úradu gen. dozorcu Ev. cirkvi a. v. na Slovensku

Elektronické prihlášky na EBF UK 
môžete posielať do 31. 7. 2021

Evanjelická bohoslovecká fakulta pozýva všetkých záujemcov o štúdium evanjelickej 
teológie so zameraním na ordináciu v ECAV. Prihláste sa, spoločnosť Vás potrebuje. 
Pozývame zároveň aj záujemcov o štúdium učiteľstva náboženskej výchovy v kombi-
nácii s predmetmi (slovenským, anglickým, nemeckým či maďarským jazykom a li-
teratúrou, históriou, filozofiou, geografiou a telesnou výchovou), ale aj záujemcov 
o štúdium evanjelickej teológie so zameraním na sociálnu pomoc a jej riadenie. 

Činnosť EBF UK presahuje slovenské hranice – potvrdzujú to aktívne dlhoročné 
kontakty s európskymi teologickými inštitúciami a Slovak Zion Synod (Ev. cirkev 
v Amerike), kam sú pravidelne vysielaní študenti na zahraničné stáže. Postavenie 
fakulty v kontexte stredoeurópskeho regiónu potvrdzujú študenti prichádzajúci zo 
Srbska, Slovinska, Rumunska a Českej republiky. 

Elektronické prihlášky je možné zasielať do 31. júla. Bližšie informácie nájdete na 
stránke EBF UK.
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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 
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Milan Rúfus 

Modlitba za Slovensko
Viem jedno hniezdo. 

Rád ho mám. 
V ňom ako v Božej sieti 

je mnoho otcov, mnoho mám 
a mnoho, mnoho detí.

To hniezdo uvil Stvoriteľ. 
A sám aj určil, komu : 

koho tam pozve prebývať 
do človečieho domu, 

kto si bude smieť odomknúť 
i zamknúť jeho bránu, 

kto pluhom krájať ako chlieb 
zem, Bohom darovanú.

Viem jedno hniezdo. 
Rád ho mám. 

Hreje ma dňom i nocou, 
vystlané mäkkou vravou mám 

a mozoľami otcov.

Môj dobrý Bože, zhliadni naň. 
Stráž nám ho neustále. 

A aspoň Ty ho, Veľký, chráň, 
keď si ho stvoril malé.




