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Vďačnosť je ovocím Ducha
Evanjelium 14. nedele po Svätej Trojici pripomína, ako Pán Ježiš uzdravil desať 
malomocných mužov. Z týchto desiatich iba jeden sa prišiel Pánovi Ježišovi 
poďakovať. Táto nedeľa nám teda pripomína našu vďačnosť voči Pánu Bohu.

Známa postava z cirkevných dejín, František z Assisi, mal raz žiaka, ktorému v 
jeho kresťanstve čosi zásadné chýbalo. Priviedol ho teda k slepému žobrákovi 
a opýtal sa ho: Povedz mi, miloval by si človeka, ktorý by ti vrátil zrak? Slepec 
odvetil: Či by som ho miloval? Rád by som sa stal na celý svoj život jeho otro-
kom! Vidíš, povedal František svojmu žiakovi: Tebe dal Pán Boh zdravé všetky 
zmysly, a mnoho, mnoho iných dobrých darov; čo Mu za to dáš ty?

Kresťanom by sa nemalo stať, že zabudnú na vďačnosť. Keď ju nestratíme, zís-
kame, čo sa inak získať nedá: vnútornú radosť, pokoj, naplnenie, ktoré potrva-
jú nielen tu v časnosti, ale pretrvajú až na večnosť.
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14. nedeľa po Svätej Trojici 5. 9. 2021 9:00
Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! 

(Žalm 103 ,2) 
Piesne

237, 341, 652, A 61; k Večeri Pánovej: 300, 451, 296

Liturgické texty
Galatským 5, 16 – 23; Lukáš 17, 11 – 19

Kázňový text
1M 28, 10-19a: 10 Jákob odišiel z Beér-Šeby a šiel do Cháránu. 11 Došiel na posvätné 
miesto a prenocoval tam, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov onoho po-
svätného miesta, položil si ho pod hlavu a ľahol si na tom mieste. 12 Snívalo sa mu, že 
na zemi stál rebrík, ktorý vrchným koncom siahal po nebo, a Boží anjeli vystupovali 
a zostupovali po ňom. 13 A hľa, Hospodin stál nad ním a hovoril: Ja som Hospodin 
Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov; zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim 
potomkom. 14 Tvojho potomstva bude ako prachu zeme; rozmôžeš sa na západ a na 
východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom potomstve budú požehnané všetky 
čeľade zeme. 15 Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, 
dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti 
zasľúbil. 16 Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto 
mieste, a ja som o tom nevedel. 17 Dostal strach a povedal: Aké hrozné je toto miesto! 
Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána. 18 Včasráno vzal Jákob kameň, 
ktorý si položil pod hlavu, vztýčil ho ako posvätný stĺp a zvrchu ho polial olejom. 19 

To miesto pomenoval Bételom; predtým meno toho mesta bolo Lúz.

Oznamy
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
Streda 8. 9. 12:30

13:45

18:00

Náboženská výchova 3.-4. ročník – ZŠ L. Ján

Náboženská výchova 5.-6. ročník – ZŠ L. Ján

Stretnutie mužov LOS – Kultúrny dom, Jasenová 
Zborové auto spred fary pôjde o 17:00. Záujem treba 
ohlásiť na farskom úrade.
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Štvrtok 2. 9. 11:35

12:30

18:00

Náboženská výchova 1.-2. ročník – ZŠ L. Ján

Náboženská výchova 7.-9. ročník – ZŠ L. Ján

Stredtýždňové služby Božie – Ev. kostol, L. Ján
Piatok 10. 9. 18:00 Stretnutie dorastu – Zborová  miestnosť, L. Ján
Sobota 11. 9. 18:00 Nácvik mužského a ženského spevokolu – Zasa-

dačka Ob. úradu, Podtureň
15. nedeľa po 
Sv. Trojici 12. 9.

9:00

9:00

13:30

14:30

Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján

Detská besiedka – Zborová miestnosť, L. Ján

Nešporné služby Božie – Knižnica, Uhorská Ves

Nešporné služby Božie – Zasadačka Ob. úradu, 
Podtureň

	)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.

	)So zármutkom v srdci, ale v nádeji vzkriesenia vám oznamujeme, že nás dňa 30. 
8. 2021 vo veku 90 rokov opustila naša spolusestra z Liptovského Jána Božena 
Krajčušková. Pohrebná rozlúčka sa uskutočnila vo štvrtok 2. 9. 2021 o 14:00 
v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne. „Nikto z nás nežije sebe a nik sebe ani 
neumiera. Leo či žijeme, či umierame, Pánovi sme.“

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

	)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.
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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, 9. časť

„Ty myslíš Krista? No, chlapče, na zemi je pre takého sprostého človeka farár Bohom; 
on za neho všetko spraví. Ja len k nemu musím ísť.“

„Povedal aj jemu Pán Boh, tomu farárovi: ,Toto je ten môj milý Syn, toho poslúchajte‘?“

„Čo do teba vliezlo, chlapče?“ zvolal muž udivene. „Však človeka celého zmätieš svo-
jimi otázkami.“

„Nehnevajte sa, ujček“ — modré oči chlapcove pozreli na muža — „prosil som dnes 
Ježiša, aby mi moje hriechy odpustil, a On tak urobil. Keby ste vedeli, ako som rád! 
— Ale vy idete na horný koniec dediny, tak s Pánom Bohom choďte.“

Díval sa Liška chvíľu za chlapcom. Potom pokrútil hlavou. Že mu Kristus odpustil 
hriechy! Aké? Však ešte nijaké nemá. Je to poriadny chlapec. Keby som to ja vedel 
iste!! Mne by však Pán Boh mal čo odpustiť, neraz ho človek rozhnevá. No, keď to 
nikto iste nemôže vedieť. Ideme k tej spovedi, že už naši dedovia chodili; no a však 
sa patrí. Ale ten chlapec sa pýtal, či má farár tú moc. Však on tam hovorí: „Ja, slu-
žobník Boží, podľa moci mne skrz cirkev zverenej, odpúšťam vám hriechy.“ Tak on 
predsa má moc, hoci aj len od cirkvi; ale raz to tak je, a musí to byť dobre. Čo som 
sa dal zmiasť rečami sprostého chlapca?“ hodil Liška hlavou a pustil sa chodníkom 
k evanjelickému kostolu, kde sa schádzali ľudia, ktorí za tým istým účelom prišli a 
toľko z veci rozumeli, čo on.

*

Medzitým dobehol Paľko ku katolíckej fare, a že videl zadné dvere od záhrady otvo-
rené, pustil sa cez záhradu. Bolo tade bližšie, a jemu išlo o to, aby sa čím skôr odbavil.

Po širokom chodníku, medzi ovocnými stromami prechodil sa tu pán farár; chudý, 
ešte mladý, ale už prešedivený muž.

„No, chlapče, už nám nesieš tie jahody?“ zavolal na Paľka.

Paľko bozkal ruku, ako mu deduško rozkázal.

„To si včera nazbieral?“

„Nie. Teraz sú nazbierané, celkom čerstvé. Vstal som na svitaní.“

„Bude z teba niečo; si usilovný. Zanes do kuchyne, a nech ti dajú dobré raňajky; po-
vedz, že som kázal. Psa nechaj vonku, nech zase môjho kocúra na desiaty chotár 
nevyženie.“

Ach, viedlo sa Paľkovi dnes kráľovsky: najprv toľko jahôd tak ľahko nazbieral, potom 
bol pán farár k nemu taký prívetivý; a v kuchyni, keď povedal, čo mu bolo nariadené, 
dostal také raňajky, že sa na celý deň najedol. Aj mu ešte do tanistry vysypali pozo-
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statky od včerajšej večere a kus chleba. Zaplatili poriadne aj za jahody, aj za hríby.

„Počkaj, Dunaj,“ tešil kamaráta, keď sa už zase záhradou vracali, „keď len vojdeme do 
hory, potom dostaneš aj ty raňajky; mám mnoho všeličoho.“

Nuž Dunaj už i sám oňuchával tanistru svojho malého pána, a nebolo mu po vôli, že 
ich pán farár zastavil.

„No, dostal si raňajky?“

„Ó, dostal. A pekne vám ďakujem!“

„Aj ti zaplatili?“ usmial sa pán farár. „Ukáž, koľko ti dali!“

Ochotne rozviazal Paľko uzlíček v rožku ručníka.

„Nie je to mnoho za takú štipku jahôd?“

Zľakol sa chlapec. Mrkol na pána, či to myslí naozaj, ale nemohol mu z tváre vyčítať.

„Ja neviem,“ povravel v rozpakoch. „Deduško mi toľko kázal pýtať; a veď som mal aj hríby.“

„Tak, to sú teda deduškove peniaze?“

„Nie, sú moje. On mi ich len odloží. Chce mi kúpiť nové kapce a krpce. Keby som 
si mohol toľko nazbierať, mal by som rád aj nový kamizol; ale na taký kamizol iste 
treba mnoho.“

„Veru iste,“ zvážnel i pán farár. „No, aby si skôr k nemu prišiel, dám ti do začiatku.“

Pribudlo Paľkovi k jeho medenákom niekoľko niklovákov.

„A keď nám vždy jahody nosíš, tak ja ti dám z nášho ovocia.“ Dostal Paľko dve hruš-
ky. Keď do jednej zahryzol, až sa tak v ústach rozplývala. Hneď si zmyslel, že tá dru-
há bude deduškovi. Poďakoval, a že už pôjde. No, zrazu sa vrátil.

„Čo chceš, chlapče? Zabudol si niečo?“ spytuje sa pán farár, ktorý s úľubou a akýsi 
zamyslený hľadel za ním.

„Nie, prosím. Ale vy ste farár; ľudia chodia i k vám k spovedi: Je to pravda, že máte 
tú moc, odpúšťať hriechy?“

Pokrútil pán farár hlavou nad nečakanou otázkou dieťaťa.

„Chcel by si sa mi snáď z niečoho vyspovedať?“

„Ja nie,“ zažiarali chlapcove oči. „Viete, urobil som tak, ako tí pri tom Jordáne: vy-
znal som všetko Ježišovi a On mi skutočne odpustil. Len by som rád vedel kvôli tým 
druhým, ktorí ešte o tom nevedia, že by Ježiš všetko aj im odpustil, keby len k Nemu 
prišli. Môžete vy im, pán farár, odpustiť? Máte vy tú moc? Povedal aj vám Pán Boh: 
,Toto je ten môj milý Syn, toho poslúchajte‘?“

Pokračovanie nabudúce
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Už  opäť...

každú nedeľu počas služieb Božích 

sa koná

DETSKÁ BESIEDKA

Začína sa o 9:00 hod. na službách Božích. 

Cez druhú pieseň vedúce detskej besiedky 

odchádzajú s deťmi na faru, kde pokračujú 

vo svojom programe.

Srdečne pozývame!


