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INFORMAČNÝ LIST

Späť do školy 
Späť do kostola

Deti pri vstupe do školy dostávajú celý zoznam vecí, čo všetko potrebujú. Čo však 
potrebujú najviac? Učiteľ národov Ján Ámos Komenský vo svojom delku Informató-
rium školy materskej tvrdí, že najdôležitejšia pred vstupom do školy je modlitba. 
Ukazuje aj príklad:

„Tak Anna s modlitbami odovzdávala kňazovi Élimu svojho Samuela, tak Dávid odovzdá-
val Šalamúna prorokovi Náhumovi, tak matka majstra Jana Husa, českého mučeníka, 
viedla ho do školy a cestou s ním niekoľkokrát pokľakla a modlila sa. A o tom, ako ju Boh 
vypočul a požehnal, vie celá cirkev.“

Preto školský rok chceme začať v chráme modlitbou a požehnaním a preto je dobré 
začínať každý školský deň na kolenách pred Pánom Bohom.  Vnašom cirkevnom 
zbore budú služby Božie pri príležitosti Začiatku nového školského roka túto nedeľu 
29. 8. o 9. hod. Okrem toho počas celého roka máme v cirkevnom zbore dosť príleži-
tostí pre deti prichádzať k modlitbám a duchovnému vzdelávaniu. Od ďalšieho týžd-
ňa začne detská besiedka, chceme opäť obnoviť prácu detského spevokolu, v škole sa 
vyučuje náboženská výchova, rozbieha sa opäť konfirmačná výučba. 
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13. nedeľa po Svätej Trojici 29. 8. 2021 9:00
Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. (Izaiáš 42, 3a) 

Piesne
190, 291, 646, 221, A 56, 624

Liturgické texty
2. Kráľov 5, 1 – 14; Matúš 19, 13 – 15

Kázňový text
Ján 10, 11 – 14: 11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. 12 Ná-
jomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa 
ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; 13 nájomník uteká, pretože je nájomník, a ne-
dbá o ovce. 14 Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje...

2. Kráľov 5, 1 – 3: 1 Naamán, vojvodca sýrskeho kráľa, bol vo veľkej úcte a priazni u 
svojho pána, lebo prostredníctvom neho spôsobil Hospodin Sýrii záchranu. Tento 
muž bol udatným hrdinom, ale bol malomocný. 2 Keď raz Sýrčania vytiahli na lúpež-
nú výpravu, odvliekli z Izraela do zajatia malé dievča. To potom slúžilo u Naamáno-
vej manželky. 3 Raz povedalo svojej panej: Ach, keby môj pán bol u proroka, ktorý je 
v Samárii, ten by ho zbavil jeho malomocenstva.

Oznamy
13. nedeľa po 
Sv. Trojici 29. 8.

9:00 Služby Božie na Začiatok školského roka – Ev. 
kostol, L. Ján

Štvrtok 2. 9. 18:00 Stredtýždňové služby Božie – Ev. kostol, L. Ján
Sobota 4. 9. 18:00 Nácvik mužského a ženského spevokolu – Zasa-

dačka Ob. úradu, Podtureň
14. nedeľa po 
Sv. Trojici 5. 9.

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 – Kultúrny dom, Beňdiková

	)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.

	)V septembrí počítajú oferu presbyteri Michal Hreha a Eva Repčeková.
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	)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.

	)Výsledky volieb generálneho dozorcu: v pondelok 23. 8. sa v priestoroch 
Generálneho biskupského úradu v Bratislave zišla Sčítacia komisia, aby vyhod-
notila výsledky volieb na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu ECAV. Po 
spočítaní volebných hlasov komisia konštatovala, že ani jeden z dvoch kandidá-
tov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. Dozorcu ŠZS Mariána Da-
mankoša podporilo 46,99 % (5 401 hlasov) konventuálov a dozorcu TUS Ivana 
Trepáča 38,56 % (4 432) konventuálov. Voľby sa budú teda opakovať. Harmono-
gram volieb a termín zasadnutia ďalšej Kandidačnej porady, ktorá zostaví novú 
kandidátku, oznámi Generálne presbyterstvo, len čo nadobudne právoplatnosť 
zápisnica z jeho posledného zasadnutia. Kým si evanjelici generálneho dozorcu 
nezvolia, rozhodnutím Synody bude túto funkciu v zastúpení naďalej vykoná-
vať Renáta Vinczeová, dozor-
kyňa Západného dištriktu 
ECAV. Volebné konventy sa 
budú môcť zvolať podľa aktu-
álnej pandemickej situácie.

Stretnutie 
mužov LOS

Kedy: V stredu 8. 9. 2021 o 18:00

Kde: Kultúrny dom v Jasenovej

Téma: Poznáš požehnania, ktoré 
ako kresťan máš?

Prednášateľ: Róbert Slamka

Pre tých, ktorí nemajú očkovací 
preukaz, je zabezpečené bezplatné 
testovanie

Z cirkevného zboru chceme ísť 
zborovým autom spred fary 
o 17:00. Záujem treba nahlásiť na 
farskom úrade.
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Dištriktuálny deň bude v Giraltovciach
Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v našej krajine v súvislosti s ocho-
rením COVID-19 a vzhľadom na nové podmienky pre organizovanie hromadných 
podujatí sa  Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku 2021 bude konať dňa 19. 
9. 2021 (nedeľa) v Mestskom amfiteátri v Giraltovciach (Park mieru) so začiatkom 
o 9.30 hod.

Téma stretnutia „Labyrint sveta a raj srdca“ vychádza z Ježišových slov: „Vchádzajte 
tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí 
ňou vchádzajú; ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju 
nachádzajú.“ (Mt 7,13-14)

Bude mať tradične dve časti: 9. 30 – Slávnostné Služby Božie (aj v priamom prenose 
RTVS na Trojke), 13. 30 – Divadelné predstavenie divadla Exodus  „Tajomný laby-
rint“. Pre deti bude pripravený počas Služieb Božích detský program a v obedňajšej 
prestávke interaktívne divadelné predstavenie „Edo Drewo a lesné víly“. V obedňa-
jšej prestávke budú môcť účastníci využiť moderovanú prehliad ku ev. a. v. kostola 
v Giraltovciach.

Podujatie sa uskutoční v režime 
OTP (očkovaní, testovaní, po pre-
konaní COVID-19). To znamená, 
že zúčastniť sa ho môžu osoby, 
ktoré sú plne zaočkované, ale-
bo prekonali COVID-19 pred 
nie viac ako 180 dňami, alebo 
sa môžu preukázať negatívnym 
výsledkom testu na COVID-19 
(nie starším ako 72 hodín od odbe-
ru v prípade RT-PCR alebo LAMP 
testu alebo nie starším ako 48 ho-
dín od odberu v prípade antigéno-
vého testu). V prípade organizo-
vanej skupiny z cirkevného zboru 
prosíme nahlásiť účasť na sekreta-
riáte BÚ VD v Prešove.

Ak chcete ísť spoločne s nami 
na dištriktuálny deň je potreb-
né sa zapísať do zoznamu, kto-
rý je vo vchode do kostola od 
fary. Presné informácie o do-
prave dáme vedieť.
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Kristína Royová: V slnečnej krajine
Čítanie na pokračovanie, 8. časť

6. kapitola
V tom týždni ušlo sa mu málo ísť do slnečnej krajiny. Deduško bol sľúbil v katolíckej 
fare a u Žida-krčmára, že Paľko každý deň donesie do oboch domov jahody a hríby; 
musel sa netak usilovať, než nazbieral dva džbány, a netak utekať dolu aj hore.

Na fare mali hostí. Sestra pána farára prišla aj s mužom aj s deťmi navštíviť brata. Do-
stal Paľko zakaždým kus chleba s mäsom, alebo koláč, a raz — keď práve cez poludnie 
prišiel — taký obed, aký ešte nepamätal. Keď slúžka videla, že kúsok mäsa odkladá 
do ručníka — a priznal sa jej, že to chce doniesť deduškovi — no tak mu ešte pridala 
hodný kus. Aj Dunaj sa tak napratal kostí a všeličoho, že na spoločnej ceste ledva fučal.

Potešil sa Juriga, že si chlapec na neho zmyslel.

„Neboj sa, Paľko, to ti neminiem,“ hovoril, keď mu odovzdával peniaze za jahody; 
„zaviažem to osobitne. Len pilno zbieraj, kým trvá ovocie. Príde zima, bude ti treba 
obuv; dostaneš nové kapce i krpce.“

Nuž Paľko zbieral, a viedlo sa mu veľmi dobre; ale vďačne oželel by tie lahôdky, keby 
len mohol častejšie čítať v Svätej knihe. Ach, keď tá skala bola len tak ďaleko! Keby 
mal tú Svätú knihu v búde, skôr by si našiel čas; no vziať ju zo skaly, to by sa neopo-
vážil, veď nebola jeho.

Veľmi sa už tešil na nedeľu. V sobotu bol si obzrieť pekné jahodnisko, a ráno, ešte len svita-
lo, bežali ta aj s Dunajom. Dunaj naháňal zajace a jašterice a Paľko zbieral. A myslel pritom, 
prečo asi v tej Svätej knihe, tam ďalej, zase bolo to isté; to iste preto, aby si ľudia mohli 
lepšie zapamätať. No, zase aj nové veci: tak o tom porazenom, ktorého to cez tú strechu 
spustili k Ježišovi, a On ho uzdravil. Tým ľuďom sa to neľúbilo, že mu odpustil hriechy.

Čo je to „hriech“? Včera povedal ten farár tým sestriným chlapcom, že kradnúť jabl-
ká v cudzej záhrade je hriech. To snáď ten niekedy jablká kradol a pritom spadol, 
a preto bol chorý. No prečo mu Ježiš odpustil, však to mu mal ten odpustiť, komu 
vzal!? Keď ja niečo zle urobím, či aj mne musí Ježiš odpustiť? Iste. Však tam bolo 
napísané, že On má moc na svete odpúšťať hriechy.

Prestal chlapec chvíľu zbierať krásne červené ovocie; zložil ruky, hľadí na oblaky sln-
kom ožiarené a hovorí:

„Ja som už neraz hrešil, a Teba, Pane Ježišu, som ešte nikdy neodprosil; prosím Ťa, 
keď máš takú moc, odpusť aj mne.“

„Ďakujem Ti,“ hovorí po chvíľke, keď sa už zase pustil do zbierania; „lebo Ty si mi 
iste odpustil, hoci som ja už mnoho zlého spravil. Ani som predtým nevedel, aký 
som zlý chlapec. Deduškovi Rázgovi som polámal pipasár, aby ma ním nebil, mladé-
mu ujcovi som ukradol bič a tetičke vajce. Vybili ma za to, je pravda, ale bolo to zlé.“ 
No, čo to len tam bolo napísané, že „nepotrebujú zdraví lekára, ale nemocní“, a že 
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neprišiel Ježiš volať spravodlivých, ale hriešnych ku pokániu? Čo je to „pokánie“? 
Tí ľudia, ktorí to za tým Jánom chodili, činili vraj pokánie a vyznávali hriechy. Ach, 
to iste každý z nich všetko povedal, čo zlého urobil a potom mu Ježiš odpustil. To 
by teda všetci ľudia na svete všetko mali povedať Ježišovi, a On by im tiež odpustil. 
Však to iste robia, len to ja, sprostý chlapec, keď som ešte malý, som to ešte nevedel. 
Ešte dnes sa deduška opýtam, či mu Ježiš už všetko odpustil.“

Ani sa nenazdal Paľko, len keď už mal oba džbány plné a hríbov plný uzlík.

„Dunaj, poď; musíme sa ponáhľať,“ volal na psa. „Nechaj tie vtáky. Ktovie, či tým tiež 
nehrešíš, keď ich tak plašíš. Ako poletujú, chudiatka! Keby som to ja robil, bol by to 
iste hriech; no, ty si len pes, tebe to snáď ujde.“

Vypočul Dunaj kázeň, a už beží pred malým, veselo sa ponáhľajúcim svojím pánom.

*

Už keď z hory vychádzali, dohonil ich Liška. Pod vrchom ležala dedina. „No, kam vy 
dvaja už tak zavčas rána?“

„Nesiem do fary jahody, ujček.“

„No, ty si usilovný chlapec; skoro si na tie krpce vyrobíš.“

„A vy kam idete, ujček?“

„Ná — idem k spovedi. Už som dávno nebol; musí človek niekedy aj poriadok urobiť 
so svojimi hriechmi.“

„To je pravda,“ modré oči chlapcove zažiarili. „Vy ste s nimi už teda poriadok urobili? 
Povedali ste všetko Ježišovi; vyznali ste Mu, čo ste kedy zlého spravili a On vám od-
pustil tak, ako tomu porazenému, pravda?!“

„Čo to hovoríš, chlapče?“ zarazeno pozrel muž na chlapca. „Však som ti povedal, že 
ešte len idem k spovedi.“

„A čo je to ,spoveď‘?“ zaujalo chlapca.

„Ale, nuž, pôjdem do kostola a tam mi farár dá rozhrešenie; odpustí mi hriechy.“

„Farár? A má on tú moc?“

„Ty si divný, chlapče. Čo ja viem, či on tú moc má? Ja sa na to nepýtam. Som hriešny človek; 
patrí sa, aby som šiel dva-tri razy do roka k spovedi, snáď mi Pán Boh bude milostivý.“

„Tak vy iste neviete, či On tú moc má? A keď pôjdete z kostola, budete vedieť, že sú 
vaše hriechy odpustené?“

„Ach, chlapče, kto by to mohol vedieť pred smrťou? To sa až po smrti dozvieme.“

„Viete, ujček, keby ste išli k Ježišovi, On by vám iste tak odpustil, ako tomu poraze-
nému, ktorého to na povrazoch cez strechu k Nemu spustili.“

Pokračovanie nabudúce
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Čo tak detský spevokol?
V cirkevnom zbore od roku 2009 pôsobí detský evanjelický spevokol Svätojánske 
mušky. Má za sebou mnohé vystúpenia v cirkevnom zbore i mimo neho. V roku 
2013 sa podarilo natočiť CD. Pandémia zasiahla do jeho fungovania, takže dva roky 
sa spevokol neschádza. Chceme však opäť začať od septembra. A tak ak chceš byť pri 
tom, si vítaný.

Detský evanjelický spevokol, to sú pekné detské piesne, technika spevu detským 
spôsobom, ale aj hry a zábava. Stretávame sa raz týždenne a z času na čas vystupu-
jeme. 

Radi privítame všetky deti vo veku od 5 do 13 rokov. V priebehu septembra je možné 
nahlásiť svoj záujem na farskom úrade. 


