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INFORMAČNÝ LIST

Bremeno ustarostenosti
Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť 

a všetko toto bude vám pridané. 
Matúš 6, 33

Kde sa začína ustarostenosť, tam končí viera a kde začína pravá viera, tam kon-
čí ustarostenosť. George Muller Massena, jeden z Napoleonových generálov, 
sa zrazu objavil s 18 000 vojakmi pred rakúskym mestom, ktoré nemalo ži-
adne prostriedky na obranu. Zasadla mestská rada a všetci jej členovia boli 
presvedčení, že jedinou odpoveďou je kapitulácia. Starý farár však pripomenul 
prítomným, že je Veľká noc, a požiadal ich, aby ešte zavätili služby Božie ako 
zvyčajne a vložili problémy do Božích rúk. Urobili tak. Farár išiel do kostola 
a nechal zazvoniť na zvonoch, aby oznámil konanie bohoslužieb. Francúzski 
vojaci počuli vyzváňanie zvonov a domnievali sa, že prichádza zvony vítajú prí-
chod rakúskej armády, ktorá prišla zachrániť mesto. Zbalili tábor a odišli skôr, 
ako dozvonili zvony.
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15. nedeľa po Sv. Trojici 12. 9. 2021 9:00
Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. (1. Petra 5, 7) 

Piesne
192, 521, 197, 224, A 56

Covid automat v nedeľu 12. 9
Okres Liptovský Mikuláš je v zelenej farbe, teda vo fáze Monitoring.

Služby Božie
• Zúčastniť sa ich môže každý bez ohľadu na očkovanie, prekonanie choroby či vý-

sledok testovania
• V kostole je povolená kapacita 50% na sedenie, teda cca 250 ľudí.

Ostatné podujatia (dorast, spevokol, detská besiedka)
• Zúčastniť sa ich môže každý bez ohľadu na očkovanie, prekonanie choroby či vý-

sledok testovania
• Maximálne 50% kapacity priestoru.

Covid automat od 13. do 19. 9
Okres Liptovský Mikuláš sa dostáva do oranžovej farby, teda do fázy Ostražitosti.

Služby Božie
• Zúčastniť sa ich môže každý bez ohľadu na očkovanie, prekonanie choroby či vý-

sledok testovania
• V kostole je povolená kapacita 25% na sedenie, maximálne však do 100 osôb.
• Pri príchode do kostola je povinnosť vyhotoviť zoznam účastníkov.

Ostatné podujatia (dorast, spevokol, detská besiedka)
• Zúčastniť sa ich môže každý bez ohľadu na očkovanie, prekonanie choroby či vý-

sledok testovania
• Maximálne 25% kapacity priestoru na sedenie, maximálne však do 100 osôb
• Je povinnosť vyhotoviť zoznam účastníkov

Na službách Božích platia nasledovné pravidlá:
• Prekryté horné dýchacie cesty.
• Dodržiavať odstup, respiračnú etiketu, nepodávať si ruky.
• Služieb Božích sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo 

príznaky respiračného infekčného ochorenia.
• Platí zákaz podávania rúk.
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• Dodržiavanie rozostupov 2m – neplatí pre osoby v spoločnej domácnosti.

Oznamy
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

Streda 15. 9. 12:30

13:45

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

Náboženská výchova 5.-6. ročník – ZŠ L. Ján
Štvrtok 16. 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 17. 9. 18:00 Stretnutie dorastu – Zborová  miestnosť, L. Ján 

Spoločné stretnutie s dorastom zo Svätého Kríža
Sobota 18. 9. 18:00 Nácvik mužského a ženského spevokolu – Zasa-

dačka Ob. úradu, Podtureň
16. nedeľa po 
Sv. Trojici 19. 9.

9:00 
 

9:00

Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján 
Ofera zo služieb Božích je určená na podporu Ľudmily 
Haluškovej, ktorá odchádza do Tanzánie

Detská besiedka – Zborová miestnosť, L. Ján

	)Oferou v nedeľu 19. 9. chceme podporiť našu mladú sestru Ľudmilu Haluškovú, 
ktorá sa zapojila do projektu INVYT. Pôjde na niekoľko mesiacov do Tanzánie, kde 
bude pôsobiť na Dongobesh Secondary School. Obracia sa na nás s láskavou pros-
bou o finančnú pomoc. Srdečne Vás pozývame k jej štedrej podpore formou ofery. 
Môžete ju podporiť prípadne aj priamym darom na českom čísle účtu CZ23 2010 
0000 0029 0042 8976, VS 820, ŠS 012. Prevod treba zadať ako europrevod (SEPA).
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	)Poď do Nemecka ako dobrovoľník! Áno, 10 me-
siacov v Nemecku a nemusíš vedieť po Nemecky. 
nevieš, čo ťa tam čaká? Prečítaj si posledné vy-
danie týždenníka Evanjelický posol spod Tatier, 
kde naše 3 dobrovoľníčky prezradili ich zážitky 
a dojmy z času stráveného v Nemecku. Hovorili 
napríklad o pozitívach a negatívach dobrovoľníc-
kej služby, dobrovoľníctve v čase pandémie a aj 
samotnom rozhodnutí ísť slúžiť do zahraničia. 
Zaujalo ťa to? Alebo nad dobrovoľníctvom aspoň 
premýšľaš, možno váhaš? Ozvi sa nám na sem@
sem.sk alebo nám napíš správu. Radi ti dáme bližšie informácie. Tešíme sa na tvoje 
obdarovania a talenty, ktorými môžeš prispieť do tejto služby.

Dištriktuálny deň – zmena programu
Opäť sa Vám ozývame ohľadom našej avizovanej tradičnej vnútromisijnej aktivity 
DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV NA SLOVENSKU 2021, ktorý sa mal  konať dňa 
19. 9. 2021 (nedeľa) v Mestskom amfiteátri v Giraltovciach.

8. 9. 2021 bola médiami zverejnená a vládou SR schválená nová COVID mapa, ktorá 
bude platiť v týždni od 13. 9. 2021. Podľa nej bude okres Svidník v oranžovej farbe – 
stupeň ostražitosti. Po komunikácii s príslušným RÚVZ Svidník môžeme akciu zorga-
nizovať v režime „Základ“ (teda bez akýchkoľvek obmedzení) ako kultúrnu akciu len 
s počtom účastníkov (vrátane organizačného štábu, technického tímu, divadelníkov 
a ďalších) max. do 500 ľudí, čo je nepostačujúce, keďže očakávame väčší počet a tých, 
ktorí by boli nad tento limit, by sme na akciu nemohli vpustiť. Akciu by sme mohli 
organizovať aj v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) s počtom 
účastníkov max. do 1000, avšak pri slabej zaočkovanosti, nutnosti vlastného financo-
vania PCR alebo AG testu či možnej nedostupnosti testovacieho miesta, najmä u star-
ších nemáme istotu, že všetci účastníci budú spĺňať podmienky režimu OTP a boli by 
sme neradi, ak by vznikli ráno pred samotnou akciou konfliktné situácie.

Preto sme sa so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou rozhodli Dištriktuálny deň 
VD 20221 v pripravovanej podobe zrušiť.

Ponúkame však všetkým televízne Služby Božie z Chrámu sv. Trojice z Prešova, 
ktoré bude vysielať RTVS na Trojke v nedeľu 19. 9. 2021 o 9. 30 s témou DD VD 
2021 „Labyrint sveta a raj srdca“. Vzhľadom na to, že aj okres Prešov je budúci týž-
deň v oranžovej farbe (čo tiež prináša obmedzenie počtu účastníkov), budú Služby 
Božie určené len pre účastníkov z domáceho prešovského cirkevného zboru.

Ponúkame cirkevným zborom VD aj pripravované divadelné predstavenie di-
vadla Exodus  „Tajomný labyrint“ na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského 
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v Prešove. Divadelné predstavenie sa uskutoční v nedeľu 19. 9. 2021 o 16.00 hod. 
na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v režime OTP (očkovaní, testovaní, po 
prekonaní COVID-19). Vstupné na divadelné predstavenie je dobrovoľné.

Je nutné prihlásiť sa na divadelné predstavenie do 15. 9. 2021 a to cez prihlasovací 
formulár na https://vdecav.sk/divadlo/

Prihlásení si potom vyzdvihnú vstupenku na divadelné predstavenie priamo v DJZ 
pred začiatkom podujatia.

Veríme, že naše ťažko sa rodiace ale neraz i meniace sa rozhodnutia v posledných 
mesiacoch v týchto neistých pandemických časoch prijmete s pochopením. Veríme, 
že využijete aspoň túto minimalistickú podobu Dištriktuálneho dňa VD 2021.

S bratským pozdravom

Mgr. Peter Mihoč (biskup VD ECAV) 
 Ing. Ľubomír Pankuch (dozorca VD ECAV)     

Mgr. Marek Cingeľ (predseda VMV VD)

Kristína Royová: V slnečnej krajine
Čítanie na pokračovanie, 10. časť

Farárova ruka spočinula na zlatovlasej chlapcovej hlave. Hlboko pozrel mu do mod-
rých očí. Bol on veľký priateľ ľudu, z ktorého pošiel, a najmä detí. Hovorieval, že 
v ľude leží jadro, a v deťoch budúcnosť. Cítil, že tu, v tomto sedliackom, chudobnom 
chlapcovi prichádza mu oproti akási kráľovská duša, kráľovský duch.

„Vieš, dieťa, to mne Pán Boh nepovedal, ani povedať nemohol. Kristus Ježiš jedine 
je Boží Syn, Jeho máme poslúchať. Tú moc, ktorú On mal, ja nemám. Ja smiem len 
ľuďom povedať, že Boh im hriechy odpustí, keď budú mnoho dobrého robiť.“

„Teda farár nie je Boh pre sprostého človeka, ktorý za neho všetko spraví?“

„Pravdaže nie je! Kto ti takú hlúposť povedal?“

„Ujček Liška. Vy však, keď Pána Boha budete prosiť, vám odpustí, lebo vy iste mnoho 
dobrého robíte. Aj raňajky ste mi kázali dať, aj na ten kamizol ste mi pridali. Vy iste 
Pána Boha a Ježiša poslúchate!“

„Už zvonia, Paľko, musím ísť,“ obrátil sa zrazu farár. Pokývol ešte raz prívetivo chlap-
covi, a Paľko i s Dunajom utekali čo nevidieť k horám.

„Vy iste Ježiša poslúchate,“ zvučalo v mužovej mysli i teraz, i keď už v ornáte stál 
v sakristii. „Od mladosti túžim po tom, čo to dieťa vyslovilo. Však robím mnoho; ale 
viem predsa viem, že Ťa, Synu Boží neposlúcham. Hriechy moje nie sú odpustené, 
a viem aj, že tí, ktorých dnes budem spovedať, nedosiahnu ani pokoja, ani odpus-
tenia. A predsa ako služobník cirkvi musím tak robiť. Kde vzalo to dieťa také jasné 
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názory, takú dôveru ku Kristu: ,On mi odpustil!‘?“

V zamyslení vzal farár breviár do rúk. Otvorila sa mu kniha tam, kde v evanjeliu 
podľa Matúša hovorí anjel Jozefovi: „Nazveš jeho meno Ježiš. On zaiste vyslobodí 
ľud svoj od ich hriechov.“ Temer by bol pán farár zabudol, že čaká cirkev, tak ho tie 
slová zaujali a zarazili.

„Vyslobodenie od hriechov, to je to, po čom túžim a dosiahnuť nemôžem. Kristus 
Ježiš doniesol ho na svet, ale ako prísť k Nemu?“

A medzitým, čo tam v katolíckom kostole, so srdcom rozdeleným a myšlienkami 
rozptýlenými, ako bez ducha, vykonával pán farár Malina služby Božie, sedel v svojej 
jaskyni malý Paľko a čítal. Hodina za hodinou uchádzali; nad horami letela letná búr-
ka. Jedna strana osvietená bola slniečkom, nad druhou vznášali sa hromy, križovali 
blesky. I Paľkova slnečná krajina bola ešte slniečkom poliata; preto nič neprekážalo 
chlapcovi čítať. A čítal.

*

Horami, s hlavou v hrudi sklonenou, išiel v tom čase, v tej živelnej nepohode Lesina. A 
hoci i hľadal úkryt pred blížiacim sa dažďom, veľmi si toho zúrenia okolo seba nevšímal. 
Na jeho neveselej tvári sedelo hlbšie mračno smútku, ako to na zakabonenom nebi.

Ach, veď raz pred rokmi bola tiež taká búrka, ako dnes; a on vtedy vykonal skutok, 
ktorý sa už nikdy celým ďalším statočným životom nedal napraviť. Myslieval naň 
vo dne, pri práci, a ani v noci nedalo to jeho očiam usnúť. Myslel naň i dnes i teraz; 
a preto zvuk hromu pripadal mu, ako keď človek počúva zďaleka zvony zvoniť a zvo-
nia tomu, čo mal na svete najdrahšie.

Veľké kvapky dažďa začali už padať na lístie, predpovedali prudký lejak. Obzrel sa 
Lesina, kde by ukryl — nie tak seba, nebál sa on vody, neraz do nite už premokol 
— ale mal nedeľné šaty, tie treba ochrániť. Hľa, tu hore pred ním skala asi dvadsať 
krokov vyššie; snáď sa pod ňou ukryje. Pokročil strmým krokom, a čo nevidieť stojí 
pred otvorom a hľadí dovnútra, na ten bleskami osvecovaný, nečakaný obrázok, aký 
vo vnútri uvidel. Na zemi — ruku okolo Dunajovej hlavy otočenú, opretý o chlpáča 
ani o podušku — sedí Paľko; pred sebou na kamennej lavičke akúsi knihu — a číta.

Nemal Lesina chlapca rád; lebo kedykoľvek ho videl, vždy mu srdce stislo. Veď aj on 
mal raz syna a prišiel o neho pre hriech; a čo si skoro oči vyplakal za tým utešeným 
chlapčiatkom, to ho už nevzkriesilo, nevrátilo. Aj teraz oprel sa o skalu a hľadí na 
Paľka.

„Toľký by mi bol aj môj Miško… Ach!“ zakryl si oči tvrdou dlaňou. Veď tak ho to 
k dieťaťu tiahlo, ani čo by musel ísť a malého čitateľa vyobjímať.

Zablysklo sa krížom-krážom. Zahrmelo. Zatriaslo to Dunajom. Zdvihol hlavu, zastri-
hal dlhými ušami, zavoňal svojho pána a pohol — uvidiac ho — širokým chvostom 
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ako na pozdrav.

„Ujček Lesina!“ potešil sa Paľko a oba vyskočili. „Prosím vás, ale kde ste sa tu nabrali?“

Keď búri veľká búrka, vtedy človek rád je pri človeku. Aj Paľko zabudol na svoju os-
týchavosť.

„Ja som sa prišiel schovať pred dažďom; ale vy dvaja čo tu robíte?“ po prvý raz prí-
vetive oslovil Lesina chlapca.

„Však vám poviem, ujček, len poďte bližšie; tu nezmoknete. Sem si sadnite. To je 
moja lavička. A tu mám stôl.“

„Vyzerá to skoro tak, ani izba. No, nepovedal si mi, čo tu robíte? Dedko myslí, že ty 
zbieraš jahody a hríby.“

„Však som zbieral,“ ubezpečoval Paľko; „aj sme z dediny prišli.“

„A jedol si niečo?“

„Veru, dobré raňajky mi dali na katolíckej fare aj Dunaj sa netak napráskal. Pravda, 
Dunaj!“

Pes prekročil z labky na labku, pokrútil chvostom a zalízol sa naširoko.

„No, verím. Ale to bolo ráno; a včuľ sú už štyri hodiny odpoludnia. Čo tu sedíš a ne-
jdeš za nami?“

„Nemal som kedy. Deduško ma nepotrebuje, je nedeľa, a musel som sa veľmi po-
náhľať, aby som tú Svätú knihu čím skôr prečítal. Ako sa blýska a hodne prší! Ne-
dávno som sa bál ešte búrky; ale odkedy je Pán Ježiš všade so mnou, už sa nebojím. 
Ticho, Dunaj; prečo by si vyl? To akoby sa Pán Boh s nami rozprával.“

Nemohol Lesina oči z chlapca spustiť. „Aký je on milý; dodnes som to nevidel!“

„Ukáž, čo to máš za knihu? Nový zákon! Kde si ho vzal, však v búde ste nemali!“

„Nie. No ja vám to poviem od začiatku; chcete?“

„Rozprávaj.“

Nuž sadol si Paľko zase po cigánsky na zem — Dunaj zvalil sa k nemu — a rozprával 
Lesinovi, ktorý sa oprel lakťom o skalu, čelo do dlane a tak ho počúval, — ako našiel 
túto slnečnú krajinu a v nej Svätú knihu a ako hľadá v tej knihe cestu do tej pravej 
slnečnej krajiny.

Pozrel si Lesina písané slová v knihe a dlho sa na ne díval.

„A čo si čítal dnes?“ hovorí potom.

Pokračovanie nabudúce
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Už  opäť...

každý piatok sa stretáva

DORAST

18:00 zborová miestnosť na fare 

v Liptovskom Jáne

Srdečne pozývame!


