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Vyslobodenie pre život
Život ako nezmyselná náhoda – to je strašná myšlienka. Ale Pán Boh nás nestvoril 
na to, aby sme sa trápili takýmto neľudským spôsobom. Ponúkol nám vieru, ktorá 
ukazuje, že on je naším láskavým Otcom, že vie o nás, že nás vedie, sleduje, kontro-
luje, že si robí na nás plný nárok, a že má pre nás pripravenú budúcnosť. Žilo by sa 
nám omnoho ľahšie, keby sa táto viera v láskavého nebeského Otca, ktorý nás vedie, 
stala vnútorným obsahom a hýbadlom našich sŕdc.

Nebeský Otče, ty si nás nestvoril na to, aby sme sa trápili myšlienkami o ne-
zmyselnosti života. Každý, kto chce, môže tieto mučivé myšlienky prekonať 
vierou v teba. Prosíme ťa o tvoju prítomnosť a silu, keď sa nás zmocňujú po-
chybnosti. Daj, prosíme, aby po období pochybností prišli vždy doby radostnej 
istoty viery. Ďakujeme ti za všetky dary, ktoré si nám v tomto živote dal. Ďa-
kujeme ti za svedomie a prikázania, ktoré nás vedú k úsiliu a zápasu o mravný 
život. Ďakujeme ti za tvojho Syna Pána Ježiša Krista, ktorý tak mocne zasiahol 
a zasahuje do nášho života. Ďakujeme ti za nádej, s ktorou môžeme pozerať do 
budúcnosti. Daj, prosíme, aby sa všetko toto mocne upevnilo v našich srdciach, 
aby sme s istotou, že si naším Otcom, mohli prežiť celý život. Amen.
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16. nedeľa po Sv. Trojici 19. 9. 2021 9:00
... zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. 

(2. Timoteovi 1, 10b) 

Piesne
192, 451, 203, 221, 513 A 61

Liturgické texty
Izaiáš 38, 9 – 20; Efezským 3, 13 – 21; Lukáš 7, 11 – 17

Kázňový text
1. Korintským 1, 4 – 9: 4 Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej 
sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi, 5 že ste v Ňom boli obohatení všetkým, každým 
slovom a všetkou známosťou, 6 len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristo-
vi, 7 takže nemáte nedostatok v nijakom dare milosti, očakávajúc zjavenie sa nášho 
Pána Ježiša Krista. 8 On vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho 
Pána Ježiša Krista. 9 Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna 
Ježiša Krista, nášho Pána.

Covid automat od 19. do 26. 9.
Okres Liptovský Mikuláš je v oranžovej farbe, teda vo fáze Ostražitosti.

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

sledok testovania
• Povolená je kapacita 25% na sedenie, maximálne však do 100 osôb.
• Je povinnosť vyhotoviť zoznam účastníkov.

Platia nasledovné pravidlá:
• Prekryté horné dýchacie cesty.
• Dodržiavať odstup, respiračnú etiketu, nepodávať si ruky.
• Podujatí sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo prízna-

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

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
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Streda 22. 9. 12:30

13:45

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

Náboženská výchova 5.-6. ročník – ZŠ L. Ján
Štvrtok 23. 9. 11:35

12:30

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

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

Stredtýždňové služby Božie nebudú!
Piatok 24. 9. 18:00 Stretnutie dorastu – Zborová  miestnosť, L. Ján 

Spoločné stretnutie s dorastom zo Svätého Kríža
Sobota 25. 9. 18:00 Nácvik mužského a ženského spevokolu – Zasa-

dačka Ob. úradu, Podtureň
17. nedeľa po 
Sv. Trojici 26. 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

	)So zármutkom, ale v nádeji vzkriesenia oznamujeme, že nás dňa 9. 9. 2021 vo veku 
69 rokov opustil náš spolubrat Pavol Herich z Uhorskej Vsi. Pohrebná rozlúčka 
s ním sa konala v Uhorskej Vsi v stredu 15. 9. 2021 o 14:00 hod. „Nič nás nemôže 
odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“

	)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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	)V nedeľu 26. 9. 2021 bude ofera 
určená v rámci dištriktuálnej ofe-
ry na opravu kostola vo Vyšnej 
Boci. Evanjelický kostol vo Vyš-
nej Boci postavený v roku 1785 
je národnou kultúrnou pamiat-
kou a postupne sa rekonštruuje 
od roku 2012. Vtedy bola vyko-
naná obnova veže kostola vo for-
me vytvorenia jej repliky. V ďal-
ších rokoch boli opravené krovy 
kostola, vymenená strešná krytina, zrealizovaná bola komplexná rekonštrukcia 
elektroinštalácie, ktorá bola v havarijnom stave a bol zhotovený bleskozvod. V roku 
2016 cirkevný zbor zrealizoval drenáž a prípojku dažďovej kanalizácie. V minulom 
roku a v tomto roku sa na kostole vykonávali stavebné sanačné úpravy a reštau-
rátorské práce, pri ktorých boli objavené fresky. Cirkevný zbor Kráľova Lehota je 
zložený zo štyroch dedín a patrí počtom veriacich k najmenším zborom Liptovsko-
-oravského seniorátu. Časť rekonštrukčných prác bola pokrytá z dotácie MK SR, 
zvyšok z   vlastných zdrojov. Do týchto chvíľ bolo celkovo preinvestovaných 278 
629,50 EUR. Nakoľko táto generálna oprava kostola cirkevný zbor finančne vyčer-
pala, žiada o finančnú pomoc na dokončenie stavebných a reštaurátorských prác.

	)Poď do Nemecka ako dobrovoľník! 
Áno, 10 mesiacov v Nemecku a ne-
musíš 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 naprí-
klad o pozitívach a negatívach dobro-
voľníckej služby, dobrovoľníctve v čase 
pandémie a aj samotnom rozhodnutí 
ísť slúžiť do zahraničia. Zaujalo ťa to? 
Alebo nad dobrovoľníctvom aspoň pre-
mýšľaš, 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.

	)Pri východe z kostola si môžete kúpiť nové číslo Evanjelického posla spod Tatier. 
Taktiež je v predaji čítanie na každý deň Tesnou bránou 2022 (3,20 €).
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Tešíme sa z napredovania a rastu iných
Príhovor Ivana Eľka, generálneho biskupa Ev. cirkvi a. v. na Slovensku a predsedu 

Ekumenickej rady cirkví pri príležitosti stretnutia s pápežom Františkom

Krátko po osobnom stretnutí pápeža Františka s členmi Ekumenickej rady 
cirkví sa Ivan Eľko vyjadril: „Prekvapila ma samotná reč. Množstvo detai-
lov, ktorými vo svojom príhovore pápež František vystihol stav našej krajiny 
dokazuje, že na pedantnú prípravu si vyhradil nie krátky čas. Fascinuje ma 
neúnavnosť jeho služby a veľmi si vážim, že prvým stretnutím v jeho progra-
me na Slovensku bolo práve stretnutie s ekumenickou obcou. Vnímam, že je 
veľmi úzko fokusovaný na službu maličkým a najbiednejším- tým žije. Toto je 
jeho životná témy a tú prízvukoval aj na našom stretnutí.“ 

Pri veľmi osobnej rozlúčke si evanjelický biskup Ivan Eľko odniesol aj vzácny 
odkaz od pápeža Františka: „Povedal mi veľmi osobne: „Zostaňte slobodní v 
Kristovi.“

Vaša Excelencia, pápež František, drahý brat v Ježišovi Kristovi!

Pokladám si za veľkú česť a privilégium privítať Vás na Slovensku a srdečne Vás po-
zdraviť v mene siedmych členských cirkví a piatich pozorovateľských cirkví a nábo-
ženských spoločností Ekumenickej rady cirkví na Slovensku, ako jej predseda.

Slovensko prežíva zvláštny čas, z mnohých hľadísk. Je zvláštny – a zároveň vzácny – aj 
z hľadiska ekumenického. Minulý rok sme si pripomenuli 490. výročie prednesenia 
Augsburského vyznania. Ekumenická prekladateľská komisia kresťanom na Sloven-
sku dala do ruky vzácny dokument „Od konfliktu k spoločenstvu“. Chceme ho spo-
ločne študovať ako rímskokatolícki a evanjelickí teológovia a duchovní na spoločnej 
teologickej konferencii. Rovnako ho odporúčame ako múdre a budujúce čítanie našim 
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miestnym ekumenickým spoločenstvám.

Zároveň je tento rok rokom dvadsiateho výročia prijatia dohovoru o vzájomnom uzná-
vaní si Krstu svätého. Na Slovensku to bola prelomová ekumenická udalosť, týkajúca 
sa rímskokatolíckej cirkvi oboch obradov, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a 
Evanjelickej cirkvi metodistickej. Máme odvahu viery ponúknuť pripojenie sa k doho-
de aj ďalším cirkvám. Tešíme sa, ako tému Krstu svätého a jeho ekumenických dôsled-
kov zdôrazňujete Vy, Vaša Excelencia, pápež František, napríklad vo Vašom prejave 
pri stretnutí so zástupcami Svetového luteránskeho zväzu, dňa 25. júna tohto roku. 

Cirkev sa vo svojej histórii štiepila v časoch veľkých vieroučných a spoločenských kríz. 
Protestantské cirkvi na Slovensku – dedičia reformácie zo 16. storočia a ďalších pre-
budeneckých hnutí, vznikli v dôsledku krízy stredovekej zbožnosti i renesančného 
typu pápežstva. Vtedy platila schéma, že kríza jedného dáva šancu vyrásť druhému, 
ktorý sa snaží o autentickejšie kresťanstvo.

Cítime, že dnes nás už takáto schéma nemôže uspokojiť. Túžime, aby platilo niečo iné: 
v dobre a napredovaní jedného, je ukryté aj dobro a napredovanie druhých. Dnes už 
nemôžeme mať žiadnu radosť zo sledovania kríz a konfliktov, umenšovania počtov, 
pohasínania viery. To nás všetkých spoločne sťahuje dolu. Tešíme sa z napredovania a 
rastu iných! Chceme si žehnať a hľadieť na seba prajne.

Takto pozeráme aj na Vašu návštevu na Slovensku, Vaša Excelencia, pápež František a 
na jej ovocie. Budeme sa nesmierne tešiť, ak ona prehĺbi záujem o verný kresťanský život 
u našich milých sestier a bratov rímskych katolíkov. Takto pozeráme aj na Vaše globálne 
účinkovanie ako vrcholného predstaviteľa rímskokatolíckej cirkvi. Takto pozeráme aj na 
účinkovanie dôstojných bratov slovenských rímskokatolíckych biskupov. Rovnako aj na 
účinkovanie miestnych kňazov a všetkých dobrovoľne slúžiacich laikov. Ak celá táto ne-
smierne široká a bohatá služba ľudským dušiam, konaná či na globálnej, alebo na miestnej 
úrovni, je konaná z pozícií starých ekumenických vyznaní kresťanskej viery, z vernosti Pís-
mu, zo skutočnej, Kristovej lásky a z odmietnutia kompromisov so svetom, potom prináša 
požehnanie nie len tým, ktorým je táto služba priamo určená, ale mnohým ďalším, v iných 
cirkvách. Sme presvedčení, že z duchovného požehnania jednej cirkvi môžu mať úžitok aj 
iní, z iných cirkví. Opakujeme: v dobre jedného je ukryté aj dobro ďalších.

Vaša Excelencia, pápež František, drahý brat v Ježišovi Kristovi, vitajte a prežite na 
Slovensku bohaté a požehnané dni! Prajeme Vám dar dobrého telesného zdravia a sily, 
v Kristovej láske sa obnovujúce pastierske srdce a vedenie Ducha Svätého pre Vaše 
slová, rozhodnutia a postoje.

Tešíme sa a vážime si, že v tejto vzácnej chvíli tu môžeme byť všetci spolu v tomto 
ekumenickom spoločenstve. Prijmite, prosím, tento náš úprimne vyslovený pozdrav.

Ivan Eľko 
generálny biskup Ev. cirkvi a. v. na Slovensku 

predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku.
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Kristína Royová: V slnečnej krajine
Čítanie na pokračovanie, 11. časť

„Mnoho som prečítal; až tu potiaľ, kde je písané, ako Ho umučili, až umrel. Teraz už 
iste o tom príde, ako z toho hrobu vyšiel. Chcem tú knihu, ktorá sa volá ,Evanjelium 
podľa svätého Marka‘, prečítať dnes.“

„Až tá mrákava prejde a budeme vidieť, tak ja ti to dočítam; nemáš už mnoho,“ sľúbil 
Lesina.

A slniečko akoby ho počulo, začalo sa predierať cez oblaky. Nuž tak, čochvíľa aj slnce 
svietilo, aj pršalo.

„Ej, to som rád,“ poskočil si Paľko. „Vidíš, Dunaj,“ hovorí psovi, ktorý s ním začal 
skákať, „nepovedal som ti, že sa dozvieme konca?“

Musel sa Lesina usmiať.

„No tak, už svitlo; sadni si a počúvaj. Alebo — však sem dážď nešľahá — sadnime si 
tam do tých skalných dvier.“

Nuž sadli si, Lesina do jedného rohu, Paľko do druhého; a Dunaj sa medzi nich vtisol, akoby 
to bez neho ani byť nemohlo. Pod nimi ležala slnečná krajina; nad ňou križovali sa blesky. 
Od západu svietilo slnce; na východe stáli čierne mračná a dvíhala sa krásna, sedemfarebná 
dúha ako nebeská brána. Dážď rozvoniaval, pomaly prestával. Na lúkach ležali milióny dia-
mantových kvapiek — a Lesina čítal o tom krásnom, veľkonočnom ráne, kde tri sväté ženy 
našli miesto Ježišovej mŕtvoly nebeského anjela, odvalený kameň, prázdny hrob, a počuli 
krásnu zvesť, že On žije, ten Ukrižovaný, a že príde od Galiley. Čítal, ako sa vzkriesený Ježiš 
ukázal svojim: Tej Márii, ktorú poslal za učeníkmi; ale oni jej neverili. Potom dvom; potom 
spolu jedenástim, a káral ich, že tým, ktorí im o Ňom rozprávali, neverili. A ako im rozkázal, 
aby išli po celom svete a kázali. A potom — ach, potom čítal niečo pre Paľka veľmi krásne-
ho, že Ježiš bol vzatý do neba, a že sa tam posadil na pravicu Božiu.

Zahľadel sa Paľko na dúhu. Konečne vedel, kam sa podel Ježiš; prečo Ho na zemi ne-
bolo, keď žil, On bol tam, tam za tou bránou. Tam mal Pán Boh nejakú krásnu stolicu 
a On si tam sadol k Nemu.

„Ach, už to mám!“ zvolal jasavo. „Tá pravá slnečná krajina je tam za tou bránou, 
a toto je tu ako na chotári, ako medza, pravda, ujček!“

Lesina síce neodpovedal, no zdalo sa mu, že chlapec má pravdu. Jemu nebolo Slovo 
Božie cudzím. Býval doma prvým žiakom v škole; a bol prvým aj pri vyučovaní. Ve-
del, kam odišiel Ježiš, ale nikdy na to nemyslieval. Kristus mu bol taký cudzí a ľahos-
tajný, ako tisícom a tisícom evanjelikov, ktorí hoci všetko o Ňom vedia, predsa cez 
celý život na Neho nemyslia.

Pokračovanie nabudúce



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 
Email: lipt.jan@ecav.sk   Youtube kanál: CZ Liptovský Ján 
Podcastový kanál: Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján 
vo vašich podcastových aplikáciách 
Bankové spojenie: IBAN: SK87 0200 0000 0032 6551 4051 BIC: SUBASKBX 
Pravidelný príspevok: VS 1   Cirkevný príspevok: VS 2   Milodary, ofery: VS 3


