
Cirkevného zboru Ev. cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján
26. 9. 2021

INFORMAČNÝ LIST

Sloboda povolaných v Kristovi
Témou dnešnej nedele je práve sloboda, sloboda povolaných v Kristovi. Ježišom 
Kristom sme boli oslobodení – povolaní k slobode. A Pán Boh praje slobode, chráni 
slobodu, vedie nás k slobode. Lebo On je sloboda sama. Dnes sa stáva, že ľudia, ktorí 
používajú počítače, nájdu svoj počítač zavírený – ochromený, nefunkčný. Pán Boh je 
sloboda sama. Božia vôľa je tá jediná vskutku slobodná vôľa – nezavírená hriechom 
a kto hľadá Božiu vôľu, nachádza slobodu. Dejiny spásy vrcholia v Kristovom diele 
vykúpenia. A vykúpenie neznamená nič iného, než zaplatenie istej čiastky za otroka, 
aby sa tento stal slobodným. Krista stála naša sloboda život. On bezhriešny, za mňa 
i za teba vlastným životom zaplatil, aby sme my, hriešnici, nemuseli byť otrokmi 
hriechu. Preto je potrebné dávať najavo, že sme za slobodu vďační. Za slobodu treba 
Pánu Bohu ďakovať, aby sa nestala nedostatkovým tovarom, ktorý vieme oceniť, až 
keď ho nemáme. O slobodu totiž môžeme prísť, keď si ju dostatočný počet ľudí sku-
točne nebude vážiť a rozpoznávať v nej veľké Božie dobrodenie.

To, že so slobodou nie vždy dokážeme zaobchádzať však neznamená, že by jej ne-
malo byť toľko. Pán Boh nám ju dáva, On chráni slobodu, praje slobode a vedie nás 
k slobode. A to svojím slovom i Ježišovým životom. Preto Mu za ňu buďme vďační. 
Prejavme túto vďačnosť i v nasledujúcich dňoch tým, že sa slobodne obmedzíme 
v prospech našich blížnych, z ohľadu k nim; že podľa Ježišovho príkladu budeme 
konať dobro, ktoré sloboda umožňuje.
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17. nedeľa po Sv. Trojici 26. 9. 2021 9:00
... a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. (1. Jána 5, 4c) 

Piesne
206, 470, 200, 642, A 86

Liturgické texty
Kazateľ 12, 1 – 7; Efezským 4, 1 – 6; Lukáš 14, 1 – 11

Kázňový text
1. Mojžišova 6, 11 – 22: 11 Ale zem bola porušená v Božích očiach; na zemi bolo plno 
násilia. 12 Boh videl, že zem bola porušená, lebo každé telo viedlo porušený život na 
zemi. 13 Vtedy Boh riekol Nóachovi: Koniec nastal každému telu predo mnou, lebo 
pre ľudí zem je plná násilia. Vyhubím ich zo zeme. 14 Urob si koráb z góferového 
dreva; urob koráb s priehradami a natri ho zvnútra i zvonku smolou. 17 Lebo ja uve-
diem potopu vôd na zem, aby som vyhubil spod neba každé telo, ktoré má v sebe 
dych života. Všetko, čo je na zemi, musí zhynúť. 18 Ja však ustanovím svoju zmluvu s 
tebou a do korábu vojdeš ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov. 
19 Zo všetkých živočíchov, z každého tela, vovedieš do korábu po páre, aby si ich pri 
sebe zachoval nažive; budú to samec a samica. 20 Zo všetkých druhov vtáctva, zo 
všetkých druhov dobytka, zo všetkých druhov plazov, zo všetkého vojdú k tebe dvo-
jice, aby ostali nažive. 21 Ty si však naber zo všetkých potravín na jedenie a uskladni 
ich; budú potravou tebe aj im. 22 Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh.

Covid automat od 26. 9. do 3. 10.
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.
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9:00 

9:00

Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján 
Ofera je určená na opravu kostola vo Vyšnej Boci

Detská besiedka – Zborová miestnosť, L. Ján
Streda 29. 9. 12:20

13:35

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

Náboženská výchova 5.-6. ročník – ZŠ L. Ján
Štvrtok 30. 9. 11:30

12:20

17:00

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

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

Stredtýždňové služby Božie – Ev. kostol, L. Ján
Piatok 1. 10. 18:00 Príprava konfirmandov – Zborová  miestnosť, L. Ján
Sobota 2. 10. 18:00 Nácvik mužského a ženského spevokolu – Zasadač-

ka Ob. úradu, Podtureň
18. nedeľa po 
Sv. Trojici 
3. 10.

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, Beňadiková

	)So zármutkom, ale v nádeji vzkriesenia oznamujeme, že nás dňa 12. 9. 2021 vo 
veku 16 rokov opustili mladí spolubratia Roman Mudroň a Martin Réti z Pod-
turne. Pohrebná rozlúčka sa konala v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne vo 
štvrtok 23. 9. 2021 o 14:00 hod. 
Dňa 22. 9. vo veku 88 rokov nás opustila naša spolusestra Mária Rusková, rod. 
Krajčušková z Liptovského Jána. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v Evanjelickom 
kostole v Liptovskom Jáne v sobotu 25. 9. 2021 o 14:30 hod.
„Nič nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“

	)V nedeľu 26. 9. 2021 bude ofera určená v rámci dištriktuálnej ofery na opravu 
kostola vo Vyšnej Boci. Ev. kostol vo Vyšnej Boci postavený v roku 1785 je národ-
nou kultúrnou pamiatkou a postupne sa rekonštruuje od roku 2012. Vtedy bola 
vykonaná obnova veže kostola vo forme vytvorenia jej repliky. V ďalších rokoch boli 
opravené krovy kostola, vymenená strešná krytina, zrealizovaná bola komplexná 
rekonštrukcia elektroinštalácie, ktorá bola v havarijnom stave a bol zhotovený bles-
kozvod. V roku 2016 cirk. zbor zrealizoval drenáž a prípojku dažďovej kanalizácie. 
V minulom roku a v tomto roku sa na kostole vykonávali stavebné sanačné úpra-
vy a reštaurátorské práce, pri ktorých boli objavené fresky. Cirk. zbor k najmen-
ším v senioráte. Časť rekonštrukčných prác bola pokrytá z dotácie MK SR, zvyšok 
z  vlastných zdrojov. Táto generálna oprava kostola cirk. zbor finančne vyčerpala.

	)Pri východe z kostola si môžete kúpiť nové číslo Evanjelického východu, Evanjelic-
kého posla. Taktiež je v predaji čítanie na každý deň Tesnou bránou 2022 (3,20 €).



Pozvánka na ordináciu
Dňa 25. septembra 2021 (sobota) sa 
v  chráme Božom v Svätom Kríži usku-
toční ordinácia novokňazov našej cirk-

vi. Ordinovaní budú dvaja bratia: Ján Gdovin ml. a Marek Žaškovský. Služby Božie 
bude vysielať RTVS so začiatkom o 10:00 hod na Trojke, preto je potrebné zaujať 
miesta v chráme do 9:15 hod. Služby Božie budú v režime OTP (očkovanie, testova-
nie, prekonanie COVIDu). Momentálne je udaný maximálny počet 250 ľudí, je ale 
potrebné sledovať aktuálne zmeny.

Kiež Pán Boh požehná vyslanie nových služobníkov.

Kazateľ: Ivan Eľko, gen. biskup ECAV

Kantorka: Ľudmila Moravčíková

Piesne: 192, 648, 585, 475 a A67, 263
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