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INFORMAČNÝ LIST

Pýcha a pokánie
Hospodine, Ty Znalec ľudského srdca, Tvoje oči sú jasnejšie než slnko a vidia 
všetko, čo ľudia robia. Ty skúmaš srdce i obličky, lebo pred Tebo nie je nič skry-
té. Ajhľa, ja prichádzamk Tebe, pred Tebou vylievam svoje srdce a oznamujem 
Ti svoju neprávosť. Nechcem, ani nemôžem sa chváliť svojou svätosťou a dob-
rými skutkami, ako to činil farizej, ale s publikánom sa vyznávam z hriechov a 
nie som hodný pozdvihnúť svoje oči k nebu. Preto skláňam svoju hlavu k zemi, 
lebo som prach a popol, bijem sa do svojich hriešnych pŕs a spolu s publikánom 
hovorím. Bože, buď milostivý mne hriešnemu! Zmiluj sa nado mnou, Bože, 
podľa svojho milosrdenstva, zahlaď moje priestupky podľa množstva svojich 
zľutovaní. Daj mi odísť od Teba ako ospravedlnenému, aby som Ti, oslobode-
ný od všetkých svojich hriechov, mohol slúžiť v novom svätom živote, tu i vo 
večnosti. Amen.
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11. nedeľa po Svätej Trojici 15. 8. 2021 9:00
Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. (1. Petra 5, 5) 

Piesne
305, 629, 197, 520, A 88

Liturgické texty
1. Samuelova 17, 38 – 51; Rímskym 9, 1 – 5; Lukáš 18, 9 – 14

Kázňový text
Lukáš 7, 36 – 8, 3: 36 Istý farizej Ho prosil, aby jedol s ním. Preto vošiel do domu fa-
rizejovho a stoloval s ním. 37 A hľa, v meste bola žena-hriešnica; keď sa dozvedela, že 
stoluje v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu masti, 38 odzadu s plačom 
pristúpila Mu k nohám, začala Mu slzami zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej 
hlavy, bozkávala Mu nohy a mazala masťou. 39 Keď to videl farizej, ktorý Ho bol 
pozval, povedal si: Keby tento bol prorok, vedel by, kto a aká to žena, čo sa Ho dotý-
ka; pretože je hriešnica. 40 Odpovedal mu Ježiš: Šimon, mám ti niečo povedať. A on 
povedal: Hovor, Majstre! 41 Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ. Jeden bol dlžen päťsto 
denárov a druhý päťdesiat. 42 A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý 
z nich ho bude väčšmi milovať? 43 Šimon riekol: Domnievam sa, že ten, ktorému viac 
odpustil. A On odpovedal: Správne si rozsúdil. 44 Nato obrátil sa k žene a Šimonovi 
riekol: Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu, a nepodal si mi vody na nohy, 
ale táto zmáčala mi nohy slzami a utrela svojimi vlasmi. 45 Nepobozkal si ma, ale ona, 
ako som vošiel, neprestala mi bozkávať nohy. 46 Nepomazal si mi hlavu olejom, ale 
táto masťou mazala mi nohy. 47 Preto hovorím ti: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, 
lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. 48 A jej povedal: Od-
púšťajú sa ti hriechy. 49 Vtedy tí, čo spolu stolovali, začali si hovoriť: Kto je tento, že 
aj hriechy odpúšťa? 50 On však povedal žene: Viera tvoja ťa zachránila. Choď v pokoji!
1 Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval radostnú zvesť o kráľovstve 
Božom a dvanásti s Ním. 2 A niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb, 
Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov, 3 Johana, manželka Chúzu, 
Herodesovho úradníka, Zuzana a mnohé iné, posluhovali im z toho, čo mali.

Oznamy
11. nedeľa po 
Sv. Trojici 15. 8.

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

Štvrtok 19. 8. 18:00 Stredtýždňové služby Božie – Ev. kostol, L. Ján
12. nedeľa po 
Sv. Trojici 22. 8.

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

	)Prihlasovanie za konfirmáciu: Je tu opäť čas, keď je potrebné prihlasovať 
mladých ľudí na konfirmačnú prípravu. Tá sa rozbehne od septembra a do pr-
vého ročníka môžu nastúpiť tí mladí evanjelici, ktorí k 1. 9. dosiahnu vek 12 
rokov. K prihláseniu je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza v kosto-
le i na farskom úrade, a priniesť ju na farský úrad. Mal by tak urobiť zákonný 
zástupca dieťaťa. Prihlášku si môžete stiahnuť aj na www.ecavliptovskyjan.sk/
na-stiahnutie.

	)Dištriktuálny deň VD ECAV: sa bude konať dňa 19. 9. 2021 v športovej 
hale Aréna v Poprade so začiatkom o 9:30 hod. Viac informácií nájdete tu: 
https://vdecav.sk/?p=5989.

	)Naša mladá sestra Ľudmila Halušková sa rozhodla, že sa zapojí do projektu IN-
VYT. Je to príbuzný projekt k projektu Deti Afriky, ktorý aj my finančne podpo-
rujeme, Pôjde na niekoľko mesiacov do Tanzánie, kde bude pôsobiť na Dongobe-
sh Secondary School. Obracia sa na nás s láskavou prosbou o finančnú pomoc. 
Ak ju chcete podporiť, môžete tak urobiť na českom čísle účtu CZ23 2010 0000 
0029 0042 8976, VS 820, ŠS 012. Platbu treba zadať ako europrevod.



Misijné dni VD 2021 online z Prešova
V súvislosti so stúpajúcimi číslami COVID-19 (od 
16. 8. 2021 okres Stará Ľubovňa prechádza v zmy-
sle COVID semafóra do oranžovej farby), s opäť 
malým počtom prihlásených účastníkov na Misij-
né dni VD 2021 oproti minulým rokom a s vyso-
kým organizačným rizikom programovej prípravy 
MD VD 2021, sme sa rozhodli zrušiť prezenčnú 
formu MD VD ECAV na Slovensku, ktoré sa mali 
konať v dňoch 26. – 29. 8. 2021 v Ľubovnianskych 
Kúpeľoch.

Pripravujeme MD VD 2021 v online priestore s 
témou “Extrémne premeny”. Budete tak môcť sle-
dovať z Dvorany Biskupského úradu VD z Prešova 
3 večerné programy, ktoré začnú vždy o 18:00.

27. 8. 2021 (piatok) – Misijný večer (rečník M. Chalupka – zborový farár v Prešo-
ve, senior ŠZS, koncert Slávky Tkáčovej)

28. 8. 2021 (sobota) – Panelová diskusia (2 témy – misia a vzdelávanie v ECAV, 
financovanie ECAV), koncert Alltide

29. 8. 2021 (nedeľa) – Misijný večer (rečník P. Mihoč – biskup VD, kapela KVD)

V prípade priaznivej pandemickej situácie bude možná aj účasť publika za dodrža-
nia vtedy aktuálne platných podmienok (zverejníme v týždni pred konaním akcie). 
Bližšie informácie a link na sledovanie online prenosu MD VD 2021 nájdete na www.
vdecav.sk alebo FB nášho VD.

Ďakujeme za pochopenie nášho neľahko sa rodiaceho rozhodnutia. Veríme, že vyu-
žijete túto ponuku na Vaše duchovné povzbudenie a rast vo viere. Veríme, že nám aj 
naďalej preukážete dôveru.

Mgr. Peter Mihoč (biskup VD ECAV na Slovensku) 
Mgr. Marek Cingeľ (predseda VMV VD ECAV na Slovensku)
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