
1/2016



Ej, hor sa, ľudia 
dobrej vôle

Od Milky Haluškovej som dostal námet
Chlebíka – pieseň Internacionála, nie však
tú verziu, ktorá je strednej a staršej generá-
cii dobre známa spred niekoľkých desaťro-
čí, ale jej prerobenú verziu, tzv. kresťanskú.
Uvažoval som, čo z týmto zvláštnym náme-
tom. Ak by sme ho uverejnili len tak, nevz-
budil by u niekoho otázky, nepochopenie či
odpor?

Následne som si však uvedomil, že táto
pieseň v jej novej podobe vyjadruje niekoľ-
ko dôležitých skutočností.

1.  Že  Pána  Ježiša  potrebujeme všetci
bez  rozdielu,  či  veriaci,  či  neveriaci,  ľudia
verní i ľudia, ktorí zlyhali. Všetci sme totiž
hriešni  a  nemáme  slávy  Božej.  Jedine  ak
sme krvou Pánovou očistení a ospravedlne-
ní,  môžeme  mať  odpustenie  hriechov  a
mať podiel na Božom kráľovstve, ktoré raz
príde.

2. Že Pán Ježiš má  dostatok odpuste-
nia pre každého, aj pre človeka, ktorý po-
čas bývalého režimu zlyhal, zaprel Ho alebo
naňho zabudol. A má aj moc zmeniť srdce
človeka a naplniť ho úprimnou vierou.

3. Že túžby a ciele rôznych ideológii sú
do istej  miery veľmi podobné, ale líšia sa
spôsobmi, ako ich dosiahnuť. Komunizmus
sa  snažil  odstrániť  rozdiely  v  spoločnosti
revolúciou, zmenou organizácie spoločnos-
ti a pod. Neriešil však srdce človeka, ktoré
ostalo to isté, teda hriešne. A tak sa stalo,
že  zo  zamýšľaného  dobra  sa  stalo  v
mnohých  ohľadoch  veľké  zlo,  keď  mnohí
ľudia  veľmi  trpeli,  boli  prenasledovaní  či
dokonca  prišli  o  život.  Naopak,  Pán  Ježiš
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prišiel zmeniť srdce človeka. Prišiel poraziť
Diabla,  Smrť,  odpustiť  hriechy  a  otvoriť
brány  večnosti.  Nerobil  to  ozbrojenou
revolúciou, ale svojou obeťou na kríži. Pri-
šiel, aby nám opäť ukázal nášho Otca, ktorý
je  náš  Stvoriteľ,  nesmierne  nás  miluje  a
túži po nás.

4. Aj starozmluvný ľud preberal rôzne
príbehy, rozprávania, ale aj sviatky starých
pohanských  národov,  napĺňal  ich  však
novým obsahom. Pohanské sviatky jari na-
plnil spomienkou na to, ako predivne Hos-
podin vyslobodil Izrael z otroctva v Egypte.
Aj tento príklad ukazuje, že to nemusí byť
až taký problém vracať sa k starým textom,
meniť  ich význam a nimi poukázať na to,
aký dobrý je náš Pán.

A ešte jedna myšlienka. V Liptovskom
Mikuláši  je  Evanjelická spojená škola.  Na-
chádza sa  v priestoroch bývalých kasární,
teda  v  priestoroch,  kde  sa  konala  kedysi
mohutná propaganda a šírila  sa ideológia
bývalého režimu. Kto by si vtedy pomyslel,
že tento vojenský objekt raz bude slúžiť na
šírenie  evanjelia  medzi  mladou  generáci-
ou?  Iste  by  bol  taký  človek  vyhlásený  za
blázna. A predsa sa tak stalo. Dokazuje to

veľkú Božiu moc.
Z  týchto  dôvodov  som  sa  teda  na-

koniec  rozhodol,  že  uverejním text,  ktorý
sa  mi  dostal  do rúk.  Prijmite  ho,  prosím,
s tým vedomím, že nechce obnovovať nič
staré, ale naopak chce poukázať na Krista

Peter Mlynarčík:
Internacionála (kresťanská)

Ej hor sa, ľudia dobrej vôle, 
ej hor sa, hriechom mučení!

Už nášmu žitiu nádej žiari,
Ježiš vyhral boj posledný!

Rozboríme žitia starý základ,
otroci hor sa k víťazstvám!

Zabráňme hriechu nový návrat,
byť v láske patrí navždy nám!

Posledná borba vzplála,
dajme sa na pochod,
v živej viere v Ježiša
je ľudstva nový zrod.

-pt-

Modlitebné okienko
Pozývame vás, milí bratia a milé sestry, k modlitbám. Pridajte do svojich kaž-

dodenných  modlitieb  aj  nasledovné  prosby,  v  ktorých  budete  myslieť  na  náš
cirkevný zbor.

Prosme:
● za duchovné prebudenie ľahostajných členov cirkevného zboru
● za prácu detskej besiedky, najmä za ďalšie deti, ktoré by mohli prísť a počuť

slovo Božie
● za konfirmandov, aby ich Pán Boh šťastie previedol cez slávnosť konfirmácie a

potom požehnal ich ďalší kresťanský život
● za spevokoly, aby sa ich práca rozrastala a aby boli potešením pre ich členov i

pre cirkevný zbor
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Prečo sa nepostiť
Vstať, či ešte nemusím vstať z postele?

Dodržať  maximálnu  povolenú  rýchlosť,
alebo môžem ísť rýchlejšie? Na nákup pôj-
dem  do  Jednoty,  alebo  do  Lidla?  Možno
toto sú otázky,  na ktoré si  musíme dávať
denne odpoveď - svojím konaním. Ak prej-
deme do náboženskej oblasti, tam sa mô-
žeme dostať pred dilemu: Postiť  sa alebo
nepostiť? Samozrejme, teraz je to v súvis-
losti  s  obdobím  cirkevného  roka.  Lenže
téma  pôstu  ako  takého  býva  aktuálna  aj
pred  Vianocami  v  advente  a  u  iných
kresťanských  cirkví  aj  v  priebehu  celého
roka. Tak teda ako je to s nami, evanjelikmi
a pôstom?

Pokúsim sa tu načrtnúť niekoľko dôvo-
dov. Netvrdím, že sú správne. Možno čita-
teľ príde na iné, výstižnejšie. Osobne mám
niekedy taký pocit, ako keby sme sa v cir-
kvi, a tým aj ako jednotlivci, uspokojili, že
máme pôst ako časť cirkevného roka. Ten
sa nám začína na Popolcovú stredu. Je pôst
a tým sa to všetko začína a končí. Príde Veľ-
ká noc a je po všetkom. Skonštatujem, že
som o šesť týždňov starší. Iné neriešim. V
tomto prípade mi ani na um nepríde riešiť
otázku osobného pôstu. Až tak ďaleko som
sa nedostal! Nemal som čas!

1.  Prvý  dôvod,  prečo  sa  nepostiť  je
„cirkevný“. Pôst prikazuje cirkev. A čo je pri-
kázané, to sa už zo zásady snažíme obísť.
Chodcom  na  prechode  nezastaneme.  Ve-
selo pálime plasty, trávu. „Všimné“ v obálke
zoberiem.  A  ak  sa  nakoniec  vrátime  k
náboženskej téme, naša cirkev patrí medzi
protestantské, tak teda protestujem. A ne-
postím sa. Nik mi rozkazovať nebude!

2.  Ďalší  možný  dôvod  by  som nazval
„historický“. Postia sa katolíci. My evanjeli-
ci sa snažíme odlíšiť od nich za každú cenu.
Podľa možnosti vo všetkom. Myslím, že je
to dané historicky. Mali sme tu veľmi tvrdé,
kruté a dlhé obdobie protireformácie, čo sa
podpísalo  na našej  cirkvi  v  mnohom. Tak
to, čo sa deje v katolíckej cirkvi, je pre nás
neprijateľné.  Aj za cenu vzdania sa biblic-
kých princípov, ku ktorým sa hlásime. Skús-
te si (skôr narodení) spomenúť, aký zápas
bol pri  zavedení konfiteoru (verzia A i  B),
odriekania Kréda,  Večere Pánovej v rámci
služieb Božích, či podania rúk.

3. Zase iný dôvod, prečo sa nepostiť je
„preventívny“. Ak je niečo nariadené a do-
držiava sa, môže človek skĺznuť do niečoho
záslužníckeho. V dejinách cirkvi sa mnoho-
krát stalo, že pôst a pôstne praktiky sa stali
formálnou záležitosťou, ale predkladalo sa
to ako  záslužný  skutok,  ktorý  je  Pán  Boh
povinný  zaregistrovať  a  patrične  oceniť.
Takže, aby sa ani nám toto nestalo, je lep-
šie, preventívne, od pôstu upustiť.

4. Ďalší nazvime „ziskový“. „Čo z toho
mám, ak sa budem postiť?“ Prázdny žalú-
dok, neovládateľná chuť na čokoládu či ob-
ľúbenú značku vína, a to nehovoriac o po-
dráždenosti. To  človeka stojí veľa síl, aby sa
ovládol. Stálo by nás to veľa námahy a zisk
z toho je aký? Na čo je to dobré? Na nič.
Nič  z  toho  nemám.  Pôst?  Ďakujem,  ne-
prosím.

5. Nakoniec by som povedal, že nezáu-
jem o pôst je daný aj konzumnou spoloč-
nosťou,  ktorej  súčasť  tvoríme,  teda „kon-
zumný“  dôvod.  Tu  nie  je  priestor  na  od-
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riekanie si. Mať a užiť si,
je  heslom  našich  dní.
Preto  sa  zvykneme po-
zerať na veci, fakty, uda-
losti  len  povrchne.  Nie
na  to,  čo  je  vo  vnútri.
„Ja  hľadám rám  a  nie
obraz“, takto by mala v
duchu našej doby znieť
známa  pieseň  Mekyho
Žbirku.  Vyberáme si  to,
čo je oku lahodiace, čo
sa  dobre  počúva.  Že-
nieme  sa  za  blahoby-
tom  a falošnou  slobo-
dou. Pôst je na obtiaž. Na smiech.

Dôvod,  prečo sa nepostiť  je jednodu-
chý: Problém je v nás. Staviame do popre-
dia seba samého. Pôst by nás obmedzoval.
Nemohli  by  sme si  bezbreho užívať.  Nad
iných sa povyšovať. Znevažovať...

Čo ďalej,  alebo prečo sa teda postiť?
Ako zmeniť naše smerovanie? Priznám sa,
že to celkom dobre neviem. Mohla by nám
napomôcť Biblia. O pôste sa v nej píše hoj-
ne – priamo i nepriamo, pozitívne i nega-
tívne. O čo v pôste ide? Pôst vyjadruje ná-
vrat  k  Bohu  –  Ezd  8,  21,  ľútosť  nad  vy-
konaným hriechom – 1Kr  21,  27.  Bol  vy-
hlasovaný pri národnom nešťastí – 2S 7, 6.
Odovzdanosť Bohu – Mt 4, 1 – 4. Zmyslom
pôstu  je  uvedomiť  si  svoju  závislosť  od
Boha. Ak máme jedla a pitia dosť, ľahko sa
začneme spoliehať len na svoje schopnosti.
Tak  podliehame  falošnému  pocitu  úplnej
nezávislosti a sebestačnosti, všetko nám je
samozrejmé. Pôst nás teda robí „chudob-
nými v duchu“, vedomými si svojej slabosti,
bezmocnosti a závislosti od Boha. Asi naj-
viac sa pôst spája s odriekaním si mäsa či
inej  potravy.  V  Biblii  postiť  sa  znamenalo

odriekať sa akejkoľvek potravy i pitia. Teda
toto je jeden spôsob pôstu. Dnes sa možno
viac hovorí o zdravotnom pôste. To je však
niečo úplne iné. Pôst sústreďuje našu po-
zornosť na Boha. Pôst bez modlitby a poká-
nia sa stáva iba diétou. Postiť sa znamená
pustiť  niečo svoje.  Pustím čas,  ktorý  som
získal  zrieknutím  sa  jedla,  a  môžem  mať
pár chvíľ navyše pre spoločenstvo s Bohom
–  modlitba,  čítanie  Biblie.  Získame  aj  fi-
nančné  prostriedky,  ktoré  môžu  ísť  na
dobročinný účel. Alebo môžeme ísť za nie-
kým  chorým  či  osamelým.  Či  sa  vzdáme
počítača,  notebooku,  sociálnych  sietí  a
mám času oveľa viac. Môžeme sa vzdať aj
kritizovania,  očierňovania,  zatrpknutosti,
nepriateľstva,  neprajnosti,  podozrievania,
pýchy.  Možností  a  foriem je mnoho.  Pôst
nie  je  len  o  40 dňoch.  Môže to  byť  aj  o
utorkoch  a  štvrtkoch,  ako  v  židovstve  za
Ježišových čias, o stredách a piatkoch, ako
v pravosláví. O piatkoch, ako u katolíkov. O
ľubovoľných dňoch u evanjelikov. Je len a
len na nás, čo si vyberieme.

Ľubomír Kordoš
Zdroj: Zvesti 1/2016
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Augustus alebo Ježiš?

Liptovský  Ján  24.  12.  2015  –  Svetlá
v kostole zhasli,  keď do neho vstúpili  deti
so  sviečkami.  Obraz  toho  Dieťaťa,  ktoré
bolo Svetlom sveta. Takto začali štedrove-
černé  služby  Božie  v  Liptovskom  Jáne
v tomto  roku.  Naďa  Kubányová  prečítala
prorocký text Micheáš 5, 1 - 4. Pred kázňou
slova  Božieho  zaspievali  deti  z  detského
spevokolu  Svätojánske  mušky  piesne  Ra-
dujte sa všetci s nami a Keď Boží Syn nás
navštívil.

Brat  farár  Peter  Taját  v  kázni  slova
Božieho  porovnal  dvoch  vládcov:  cisára
Augusta a Pána Ježiša. Ktorého si zvolíme?
Ktorý nám dá to, po čom túžime? Pán Ježiš
ponúka pravý pokoj, lásku, radosť.

Po kázni slova Božieho vystúpil mužský
spevokol  Svätojánsky  prameň.  Zaspieval
pieseň Vianoce, Vianoce.

Rozdávali sa aj darčeky. Najprv boli od-
menení víťazi výtvarnej súťaže "Náš kostol"
a úspešní riešitelia detskej prílohy zborové-
ho  časopisu.  Potom  aj  každé  dieťa  v
chráme dostalo balíček.

Bolo nás toho roku veľa. Hádam 420.
Prosíme Pána, aby privádzal všetkých nás k
poznaniu  nielen malého Ježiška,  ale Pána
Ježiša, ktorý prišiel  pre našu spásu.  Takto
spoznávať máme príležitosť po celý rok.

-pt-

Novoročná akadémia 
– O Jonášovi

Uhorská Ves 17. januára 2016 –  Že je
Jonášov dosť aj v dnešnej dobe a Ninivča-
nov  takisto,  to  si  mohli  uvedomiť  všetci,
ktorí  v  nedeľu  17.  januára  prišli  na
Novoročnú akadémiu do Uhorskej Vsi. Té-
mou stretnutia bol  totiž  práve prorok  Jo-
náš. Ale nielen toto jediné si mohli odniesť.
To hlavné bolo predovšetkým posolstvo, že
Boh je stále ten istý, bohatý v milosti a od-
púšťajúci.

O  to  všetkom  hovorili  deti,  mládež  i
dospelí.  Deti  prispeli  piesňami  detského
spevokolu Svätojánske mušky a scénkou o
Jonášovi, v ktorej zaujímavým i trochu hu-
morným spôsobom predstavili príbeh toh-
to  zvláštneho  starozmluvného  proroka.
Mládež zasa prispela tieňovou scénkou - o
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človeku, ktorý dnes hľadá pomoc a odpus-
tenie podobne ako kedysi Ninivčania. "Pô-
sobivé",  tak  to  skomentovali  viacerí.
Spieval taktiež mužský a ženský spevokol.

Zvesti  slova Božieho predchádzala an-
keta na tému odpúšťania v našom živote.
Slovo  Božie  kázal  brat  farár  Belo  Húska.
Pred časom pôsobil v cirkevnom zbore Pa-
lúdzka,  teraz  je  už  istý  čas  v  cirkevnom
zbore Súľov. Prišiel s celou svojou rodinou.
Ďakujeme za zvesť o Božej milosti. "... veď
som vedel, že si láskavý a milosrdný Boh,
trpezlivý a veľký v zľutovaní a zmilúvaš sa
nad nešťastím."

Dobrú prácu odviedli moderátori - naši
starí známi Katka Račková a Paľo Čenka a
taktiež zvukár  Jakub Jelenák.  Na záver  sa
zase  všetky  deti  potešili  sladkým  odme-
nám, ktoré pripravili sestry z Uhorskej Vsi.

-pt-

Všetci sme žobráci
Beňadiková 31. januára 2016 –  Aj so

smútkom sa  rozchádzali  niektorí  zo  stret-
nutia mládeže v Beňadikovej. Nie však pre-
to, že by bolo tak zle. Práve naopak. "Kedy
ešte  prídu?"  -  bola  reakcia  mnohých.  Na
stretnutí  sme  totiž  privítali  mládežníkov
z Liptovského Hrádku, ktorí prišli k nám na
návštevu.

Spoločná  mládež sa  začala  privítaním
domácim bratom farárom. Rozdal všetkým
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prítomným odznak,  ktorý  pripomínal  ešte
230. výročie posvätenia pôvodného evan-
jelického kostola v Liptovskom Jáne, a tiež
niečo sladké. Na úvod sme sa zahrali  nie-
koľko hier. Potom sa už "slova" ujali Hrádo-
čania, ktorí s nami zaspievali niekoľko mlá-
dežníckych piesní.  Dvaja mládežníci  z Lip-
tovského Hrádku vydali  svedectvo o tom,
ako uverili v Pána Ježiša Krista a čo to pre
nich znamená. Potom už Peter Soukup mal
biblickú tému o slepom žobrákovi v Jerichu
(Lukáš 18, 38 - 43). My všetci sme žobráci,
povedal. Sami zo seba sa nemôžeme Pánu
Bohu ničím zapáčiť.  Ale môžeme k Nemu
volať, aby sa nad nami zmiloval. A On po-
čuje takýto hlas.  A napriek všetkému nás
miluje.

Po  modlitbe  a  niekoľkých  piesňach
sme sa  ešte  spoločne voľne porozprávali.
Oceňujeme, s akou láskou a prívetivosťou k
nám  naši  priatelia  z  Liptovského  Hrádku
prišli a nám sa venovali. Tiež nás milo prek-
vapilo, koľko ich bolo. Ich 14, nás 15. Ešte
že to nebola "presilovka" :).

Peter Soukup býva v Liptovskom Hrád-
ku  a  pracuje  v  Spoločenstve  evanjelickej
mládeže.  Ako čítame o ňom na stránkach
SEM-u, je lektorom vo vzdelávacom prog-
rame Dokonalí  v Kristu a povzbudzuje ve-
dúcich rôznych spoločenstiev k zakladaniu
malých  skupiniek.  Je  silne  zameraný  na
učeníctvo. Jeho víziou je, aby každý človek
v spoločenstve mal niekoho, kto sa o neho
bude starať a viesť ho k osobnému životu
s Kristom. Aby jedného dňa on sám viedol
a staral sa o ďalších. “Dnes máme veľa ne-
zrelých kresťanov, ktorí sú duchovnými in-
validmi,  len preto,  že sa  zameriavame na
počty a nie na rast a dozrievanie jednotliv-
ca.” Prajeme mu, aby Ho Pán Boh požeh-
nával  v  jeho  službe  aj  v  osobnom  živote
a aby cez neho vykonal mnoho dobrého aj
v našom cirkevnom zbore.

-pt-

Muži pozdvihli ruky 
bez hnevu a sváru

Liptovský  Ondrej  3.  februára  2016  –
To, že muži majú dôležité miesto v každej
rodine,  to  je  neodškriepiteľný  fakt.  Práve
tak je však pravdou, že muži majú dôležité
miesto aj  v  rodine cirkvi.  Iste je nesmier-
nym  požehnaním,  ak  muž  miluje  Pána
Boha, študuje Božie Slovo, podľa Neho žije
a o Ňom aj svedčí.  To je dôvod, prečo sa
spojili štyri cirkevné zbory, aby sa schádzali
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k spoločnej biblickej hodine mužov. Liptov-
ský  Ján,  Liptovský  Ondrej,  Smrečany  a
Závažná Poruba sa každý mesiac striedajú,
aby sa v nich v prvú stredu v mesiaci stretli
muži k čítaniu Božieho slova.

V stredu 3. februára sa stretli v budove
bývalej  cirkevnej  školy  hneď  vedľa  evan-
jelického kostola v Liptovskom Ondreji. Za-
spievali  si  pieseň  číslo  486  "Dobre  koná
ten, kto pozná, ako má v Boha dúfať" a po-
tom už otvorili ďalšiu, štvrtú kapitolu Evan-
jelia podľa Marka, v ktorej seniorka Liptov-
sko-oravského seniorátu a domáca zborová
farárka  Katarína  Hudáková  prešla  troma
krátkymi Ježišovými podobenstvami. Po vý-
klade sa zhromaždenie stíšilo k spoločným
modlitbám  a  spoločne  zaspievali  pieseň
číslo 265 "Ježiši, Tvoje slovo nepominie".

Podobenstvo  o  svetle  pod  nádobou
ukazuje,  že  svetlo  spásy,  svetlo  evanjelia
nemožno a neslobodno skrývať, pretože je
určené pre každého. Podobenstvo o rastú-
com  zrne  zase  hovorí,  že  šírenie  tejto
správy nemožno zastaviť, pretože je to Boh
sám, ktorý pôsobí jej šírenie a rast. To je na
jednej  strane  upozornenie,  že  bez  Pána
Boha to nejde. Zároveň je to potešenie pre
všetkých namáhajúcich sa Božích služobní-
kov, že Pán Boh sa postará o rast. Podoben-
stvo o horčičnom zrne zase ukazuje na roz-
diel medzi počiatkami diela spásy a tým, čo
má prísť. Teraz je to všetko nepatrné a ne-
slávne,  ale  budúcnosť  bude  nesmierna  a
slávna, takže sa jej nič nevyrovná.

Budeme  veľmi  radi,  ak  sa  k  nám  na
ďalších stretnutiach pridajú aj ďalší bratia.
Veď  je  napísané:  "Chcem  teda,  aby  sa
mužovia  modlili  na  každom mieste,  sväté
ruky pozdvihujúc bez hnevu a sváru." (1. Ti-
moteovi 2, 8) A tiež: "Slovo Kristovo nech
prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti
učte a napomínajte sa žalmami, hymnami,

duchovnými piesňami a vďačne spievajte v
srdciach Bohu!" (Kolosenským 3, 16)

-pt-

Svetový deň
modlitieb

Liptovský Ján 18. marca 2016 – Iste je
to  predovšetkým  túžba  po  lepšej  budúc-
nosti, ktorá viedla ženy-kresťanky z Kuby k
zvoleniu  témy  tohtoročného  Svetového
dňa  modlitieb  „Kto  prijíma  dieťa,  prijíma
mňa.“ Situácia na Kube nie je v súčasnosti
ľahká. Politická situácia i hospodárske em-
bargo spôsobujú veľké škody, ale najväčšie
škody spôsobuje fakt, že je aj tým najmlad-
ším bránené poznať svojho Boha a svojho
láskavého Spasiteľa Ježiša Krista. Preto sme
radi pridali svoj hlas k týmto modlitbám za
lepšiu budúcnosť tejto ostrovnej krajiny. V
piatok  pred  Tichým  týždňom  tak  urobili
spoločne evanjelici s katolíkmi v Evanjelic-
kom kostole.
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Pripravený  materiál  si  rozdelili  sestry
z oboch cirkví. Za evanjelickú cirkev modlit-
by  a  texty  čítali  zborová  dozorkyňa  Iveta
Lukáčová,  Darina  Meňhartová  a  Blanka
Špačková. Za rímskokatolícku cirkev to boli
Jaroslava  Grísniková,  Renáta  Hurajová
a Anna Hanáková. Bohoslužba bola doplne-
ná  sviežimi  kubánskymi  piesňami,  ktoré
spolu s týmito sestrami hral a spieval evan-
jelický farár Peter Taját.

Tohto  modlitebného  stretnutia  sa
prvýkrát  zúčastnil  aj  nový  rímskokatolícky
farár  v  Liptovskom Jáne  František  Čureja.
Pôvodne  sa  zdráhal  aktívne  zapojiť  do

stretnutia,  keďže  ho  nepoznal.  V  závere
stretnutia sa však nakoniec prihovoril. Zdô-
raznil, aké je nesmierne potrebné nielen na
Kube, ale aj  na Slovensku a v Liptovskom
Jáne  viesť  deti  k  Pánovi  Ježišovi.  Ocenil,
koľko hodnotných myšlienok z tohto stret-
nutia sám prijal.

Skutočne,  bolo  čo  prijať.  V  závere
stretnutia zazneli napríklad tieto slová: „Vy-
dajme sa do sveta so srdcom prekypujúcim
láskou k deťom a nádejou v Božie kráľov-
stvo a pamätajme si, že: „Kto prijíma dieťa,
prijíma mňa.“

-pt-

Zo seniorálneho konventu

V sobotu 19. marca 2016 sa v Kraľova-
noch  konal  seniorálny  konvent.  Z  nášho
cirkevného zboru sa ho zúčastnili Peter Ta-
ját, zborový farár, Iveta Lukáčová, zborová
dozorkyňa  a  zvolení  delegáti:  Eva  Re-
pčeková a Vladimír Mlynček.

Kazateľ  na  úvodných  službách  Božích
bol, Vladimír Ferenčík, farár z Liptovského
Mikuláša.  Výnimočný  bol  tým,  že  hoci  je
v senioráte  už  25  rokov,  predsa  na  se-
niorátnom konvente kázal prvýkrát. Za káz-
ňový text si vybral Izaiášovu Pieseň o vinici
(Iz 5, 1 – 7). Povedal: „I my máme dôvod
dnes  sa  pýtať,  čo  sme  neurobili.  A  bolo
toho iste mnoho. Ale Boh nečaká na naše
otázky,  čaká na naše ovocie.“  Pripomenul
veľkú Božiu lásku, a to napriek našej hrieš-
nosti:  „V piesni  trikrát  zaznelo:  Môj milý!
Taký je Boh! Z lásky k nám dal svojho Syna
na kríž!“

Sestra seniorka vo svojej správe pripo-
menula vzácne výročie,  ktoré si  pripome-
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nieme v  budúcom roku.  Nie 500.  výročie
reformácie,  hoci  ono bude v  ohnisku po-
zornosti, ale 100. výročie Evanjelického si-
rotinca  v  Liptovskom  Mikuláši.  Fungoval
len 33 rokov, ale jeho existencia je pre nás
dodnes príkladom toho, čo potrebujú všet-
ky ľudské deti, a to je Božia láska.

O Liptovskom Jáne povedala: v CZ za-
znamenali  pokles  v  návštevnosti  na  služ-
bách Božích, ale zvýšil sa počet komunikan-
tov pri VP. V CZ je bohatá vnútornomisijná
práca  najmä vďaka horlivosti brata zboro-
vého farára, ktorý sa venuje deťom aj mlá-
deži  aj  starším  a  hľadá  spôsoby  na
oslovenie  všetkých  členov  v  CZ.  Na  sláv-
nostných  službách  Božích  si  pripomenuli
230.  výročie  posvätenia  chrámu  Božieho.
Slávnostným kazateľom bol brat biskup VD
Slavomír Sabol. Nezabudli ani na pestova-
nie  partnerstva  s  CZ  Cisownica  v  Poľsku.
Vydali dve čísla zborového časopisu Sväto-
jánsky  chlebík.  Pre  prácu  v  CZ,  ktorá  sa
koná na viacerých miestach, bolo dôležité
zakúpenie  nového sedemmiestneho auta.
Trápi ich aj stále evidovaná požiadavka zo

strany generálnej cirkvi na splatenie pôžič-
ky,ktorú dostal CZ, keď mal problémy.

Predseda  vnútromisijného  výboru
Daniel Hanko o nás povedal: Od septembra
začali  s  vyučovaním  detskej  besiedky  aj
v Uhorskej  Vsi.  Spoločne  v  spolupráci
s L. Ondrejom podporujú projekt Deti Afri-
ky. V Beňadikovej sa stretávali deti, dorast
a  mládež  na  spoločnom  stretnutí.  Žiaľ,
dorast samostatne v CZ nefunguje. V CZ sa
stretávali  tri  spevokoly.  Činnosť  detského
spevokolu  začala  fungovať  aj  na  pôde  ZŠ
formou  krúžku.  Starším  a  nemocným  ro-
znášajú  nahrávky  kázni  zo  Služieb  Božích
priamo domov. Zaviedli Filmový klub. Zor-
ganizovali Národný týždeň manželstva.

Hovorilo  sa  aj  o  pamätníkoch  k 500.
výročiu  reformácie  a  Misijnom  centre  M.
Luthera v Liptovskom Mikuláši.  Liptovsko-
oravský seniorát sa rozhodol vziať si na ten-
to  účel  pôžičku  vo  výške  100 000,- €.
Cirkevné zbory boli vyzvané, aby podporo-
vali tieto projekty zbierkami a vyzývali svo-
jich členov k podpore.

-pt-
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Dve zbierky – dôstojné oslavy výročia 
reformácie a misijné centrum
ABY SME DÔSTOJNE OSLÁVILI VÝROČIE

31.  október  1517  je  pre  všetkých
evanjelikov nesmierne dôležitým dátu-
mom. V tento deň dr. Martin Luther pri-
bil na dvere zámockého kostola vo Wit-
tenbergu 95 výpovedí proti odpustkom.
Táto udalosť je považovaná za začiatok
reformácie  stredovekej  cirkvi.  Vďaka
tomu mohlo opäť mocne zaznieť, že od
hriechov a smrti sme zachránení jedine
z Božej milosti Pánom Ježišom Kristom,
a to keď v Neho úprimne veríme.

O dva roky preto bude cirkev sláviť
významné výročie – 500 rokov reformá-
cie.  Keďže toto výročie považujeme za
veľmi dôležité, seniorálne presbyterstvo
Liptovsko-oravského  seniorátu  sa  roz-
hodlo,  že  k  tejto  príležitosti  vyhotoví
pamätníky.  Bola  ustanovená  komisia,

12

Digitálny návrh pamätníka pri evan-
jelickom kostole v Hybiach

Takto by to malo vyzerať 
v Partizánskej Ľupči

Takto vyzerá návrh pamätníka 
v Dolnom Kubíne



ktorá  po  stránke  historickej,  výtvarnej,
stavebnej celú vec rieši.

Preskúmali sa možnosti, kde tieto pa-
mätníky majú stáť. Za najvhodnejšie sa ur-
čili  tri  miesta:  Hybe,  Partizánska  Ľupča
a Dolný Kubín. Rozhodujúci bol ich historic-
ký význam pre reformáciu v Liptove i súčas-
ný  duchovný  život  v týchto  cirkevných
zboroch.

Keďže príprava
týchto  pamätníkov
je  nákladná,  je  na
nás,  členoch  seni-
orátu, aby sme ten-
to projekt podpori-

li. Preto vás oslovu-jeme, aby ste sa pridali
k  tejto  zbierke.  Chceme si  vziať  príklad  z
našich predkov, ktorí v ťažkých časoch 30.
rokov 20. storočia vedeli pripraviť dôstojné
oslavy  300.  výročia  Tranovského  kanci-
onála. Do zbierky môžeme prispieť priamo
v  našom  chráme  do  pripravenej  krabičky
alebo darom na seniorátne číslo účtu.

MISIJNÉ CENTRUM A CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA

Seniorálny  konvent  Liptovsko-oravské-
ho seniorátu na svojom zasadnutí 28. mar-
ca 2015 schválil  kúpu budovy v areáli  pri
Evanjelickej  spojenej  škole  v  Liptovskom

Mikuláši  od  Mesta  Lip-
tovský  Mikuláš,  a  to  za
2,- €. V tejto budove má
byť  zriadené  Misijné
centrum  seniorátu,
súčasťou  ktorého  bude
aj  cirkevná  materská
škola. Radujeme sa z tej-
to  možnosti.  Uvedomu-
jeme si, že misia v našej
blízkosti a najmä v mes-
tách  je  nesmierne  dô-
ležitá. 

Keďže  projekt  je  fi-
nančne  náročný,  i  tu  je

nesmierne potrebná naša pomoc. Na pod-
poru  tohto  projektu  seniorát  zriadil  Zá-
kladinu Misijného centra LOS ECAV.

-pt-

Na tento projekt je možné prispievať v našom chráme do pripravenej pokladničky
alebo príspevkom na seniorátny účet:

Doterajší tvar čísla účtu: 2967412354/0200
Nový tvar čísla účtu (IBAN): SK89 0200 0000 0029 6741 2354
Do poznámky treba uviesť MENO DARCU a heslo MISIJNÉ CENTRUM.
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Pamätníky k 500. výročiu informácie môžeme podporiť prís-
pevkom do pripravenej krabičky v našom chráme alebo darom na 
seniorátny účet.

Doterajší tvar čísla účtu: 2967412354/0200
Nový tvar čísla účtu (IBAN): SK89 0200 0000 0029 6741 2354
Do poznámky treba uviesť MENO DARCU a heslo PAMÄTNÍKY.



Zbierka
na opravu interiéru kostola

V roku 2010 Pán Boh požehnal v na-
šom cirkevnom zbore veľké dielo: podari-
lo  sa  opraviť  fasádu  nášho kostola.  Po-
stupom času sa však ukazuje,  že je  po-
trebné  pamätať  aj   na  jeho  interiér.
Z toho dôvodu zborový konvent schválil
konanie  Zbierky  na  opravu  interiéru

kostola v našom cirkevnom zbore. Preto
vás, bratia a sestry, prosíme, aby ste na
to  pamätali.  Rozhorlime  sa  v  našej
dobročinnosti  a  podporme  aj  tento
bohumilý účel našimi milodarmi.

-pt-
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Svätojánska evanjelická 
jednota má nové číslo účtu

Občianske združenie Svätojánska evanjelická jednota má nové číslo účtu:
IBAN: SK25 0200 0000 0035 9873 9558
BIC: SUBASKBX
Na  tento  účet  môžete  prispievať  svojimi  milodarmi,  a  tak  podporiť  šírenie

kresťanských hodnôt, kultúry a vzdelanosti. Ďakujeme!

Dve percentá
Dovoľujeme si Vás osloviť v čase, kedy

je možné rozhodnúť o tom, koho podporí-
te 2 % dane z príjmu. Evanjelická cirkev od-
dávna prinášala duchovné a kultúrne hod-
noty.

Takisto  i  v  súčasnosti  Cirkevný  zbor
ECAV na Slovensku Liptovský Ján vyvíja čin-
nosť,  ktorou vedie deti,  mládež strednú i
najstaršiu  generáciu  k  duchovným  hod-
notám,  k mravnosti  a  k  zmysluplnému  a
hodnotnému tráveniu voľného času a prežívaniu života.

V uplynulom roku sa aj vďaka tejto forme podpory podarilo zorganizovať denný
detský tábor, opraviť organ, konať stretnutia starších a vyvíjať mnohú ďalšiu činnosť.

Preto sa na Vás obraciame s prosbou, aby ste podporili šírenie kresťanských hod-
nôt, kultúry, a vzdelanosti, a to prostredníctvom občianskeho združenia Svätojánska
evanjelická jednota. Potrebujete k tomu nasledovné údaje:

Názov: Svätojánska evanjelická jednota
Sídlo: Starojánska 127, 032 03 Liptovský Ján
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42071437
Zároveň touto cestou ďakujem všetkým Vám, ktorí ste aj v uplynulom roku touto

formou podporili prácu občianskeho združenia cirkevného zboru.
-pt-
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Orechová roláda s tvarohom
POTREBUJEME:

Na cesto:
● 4 vajcia
● 4 PL kryštálového cukru
● 1 vanilku
● 5 dkg mletých vl. orechov
Na plnku:
● Tučný hrudkovitý tvaroh Babička 250g
● Práškový cukor podľa chuti
● 1 vanilka
● 2 vrchovaté PL kyslej smotany

POSTUP:
Štyri bielky vyšľaháme na tuhý sneh. Počas šľahania pridáme kryštálový cukor a vanil-

ku.  Pridáme žĺtky a ľahko vmiešame mleté orechy.  Pečieme na papieri  na pečenie pri
180°C 10 – 15 minút. Upečené cesto zrolujeme a zabalíme na 5 minút do vlhkej utierky
(aby sa nám lepšie odlepil papier). 

Z prísad ušľaháme hladký krém. Natrieme na vychladnuté cesto. Zrolujeme, zasype-
me práškovým cukrom. Necháme mierne vychladiť v chladničke (cca 2 hod). Nakrájame
a podávame. 

Ľubica Rakárová

Modlitba
Jar  je,  nielen  pre  mňa,  vždy  osobitým

časom. Hlavne teraz, keď už mnohí nemusí-
me  vstávať  zavčasu  do  práce,  máme  viac
času na vnímanie striedania ročných období.

Po dlhej zime, akejsi inej ako za mladých
čias,  keď  zima  zimou  bola,  túžime  po  ze-
lených  lúkach,  kvitnúcich  kvetoch,  povetrí
nasýtenom novým životom. Nielen oči chcú
vidieť pestré  farby, ale aj  uši  chcú počúvať
štebot vtákov, šelest lístia na stromoch, bzu-
kot  včielok  zbierajúcich  peľ.  Chceme  cítiť
teplo,  ktorým slnečné lúče zohrievajú naše
stuhnuté telo a zatrpknuté duše.

Vnútro človeka cez zimu akoby sa načas
ponorilo do temnoty. No jar prináša do na-
šich duší  svetlo. Ukazuje, že spiaca príroda

sa pomaly  prebúdza,  lebo   život  je  silnejší
ako smrť. Na Veľkú noc si pripomíname Kris-
tovo  zmŕtvychvstanie  a s ním  vstávame  aj
my k novému životu.

Pane  Bože,  požehnaj  túto  jar.  Prosíme
Ťa, naplň naše srdcia teplom a svetlom. Ra-
dosťou z nového života. Vlej nám do žíl silu,
nech sme schopní z nej rozdávať tým, čo ju
viac  potrebujú. Dopraj nám veľa teplých sl-
nečných dní,  poteš naše oči  sýtou modrou
oblohou  a voď  nás  po  mäkkom  zelenom
koberci  šťavnatej  trávy.  Naplň  naše  duše
teplým vánkom, ktorý roztancuje naše nohy
a rozospieva  naše  hrdlá  nežnou  melódiou
oslavujúcou nový život. 

Mgr. Jana Pivková
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Štúrov Liptov
Hoci minulý rok bol rokom Ľudovíta Štúra, predsa

ešte začiatok tohto roku nám pripomenul tohto nášho
významného  rodáka,  evanjelika,  najvýznamnejšieho
predstaviteľa  a  vedúcej  osobnosti  slovenského
národného života v polovici 19. storočia. 12. januára
1856 Ľudovít Štúr dokonal v Modre vo veku 40 rokov.

Mal rád Liptov. Mnohokrát ho navštívil, nachádzal
tu ľudí, ktorí mu boli srdcom blízki a spolupracovali s
ním pri obrode slovenského národa. Tento svoj vzťah
vyjadril aj v básni Nezabudky. Spomína v nej aj Svätý
Ján.

Ľudovít Štúr: Nezabudky
Ešte raz prenesiem
po vás, kraje, oči,
abych vás tam schvátil,
kde sa Dunaj točí;
jak ste celé, strany,
z kraja vy dokraja
poletíte so mnou
na brehy Dunaja.

Dolina obdlžná,
po nej Váh sa roní,
na brehu mestečko
k dedine sa kloní;
s plťmi dolu letia
bystré Váhu vody,
a po brehoch žijú
pracovité rody.

Nad dolmi ozorné
vrchy hlbokými,
a nad nimi Kriváň
strie sa nad všetkými;

kolom jeho hlavy
mrákavy sa snujú,
po nich hrajú hromy
a blesky križujú.

Jaké i ty, mračnom
krytá Poludnica,
vystieraš hrozivé
ponad Liptov líca?
I keď zduníš v hromoch,
pozor na končiny,
kde žije ten našej
miláček rodiny.

A ešte sa ozvi,
Svätojanská veža,
nech tvoje ohlasy
až sem ku mne bežia,
odo mňa nech ďalej
koldokola letia,
čo nám odvetili,
nech všetkým odvetia.

Pripravila: Anna Lubelanová
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Ahoj kamaráti! 
Máte chuť riešiť veľkonočné úlohy? Máme ich pre vás pripravené štyri.

1. Z dvoch slabík vytvor slovo. Ale pozor – slabiky môžu byť v riadku poprehadzované.
Jedna slabika je navyše. Vpíš ju do tajničky podľa čísla a dostaneš názov židovského
sviatku – Veľkej noci. 

1. TER SLÁV PE
2. RA VIE NOS
3. ŽE TI NY
4. NE KOS TOL
5. O KVA DEV
6. NO VÍ SE
7. NÝCH HÚT KO
8. MA PAL CHLE
9. BOV KA MEŇ

   
         

2. Vyrieš tajničku a dozvieš sa radostnú správu, ktorú počuli ženy pri prázdnom Ježišo-
vom hrobe. 

1.   Jedlo
2.   Brat Kaina
3.   Muž, ktorý staval koráb
4.   Pánovi Ježišovi dali vojaci na hlavu .............z tŕnia
5.   Muž – vojak, ktorý pod krížom uveril v Pána Ježiša
6.   Sudcovský odev
7.   Bytosť, ktorá stála pri hrobe Pána Ježiša (Matúš 28,5)
8.   Jeden z evanjelistov, povolaním lekár
9.   Spolu s Pánom Ježišom boli ukrižovaní aj dvaja ...............
10. Pán Boh
11. Jedno s pomenovaní Ducha Svätého (Ján 14,16)
12. Vrch v Izraeli, chodil sa tam modliť Pána Ježiš.
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13.  Názov mesta, kde Pána Ježiša pomazala žena drahocennou masťou (Matúš 26,6)
14. Nasledovníci Pána Ježiša 

1.      
2.     
3.    

4.       
5.        
6.      
7.      
8.      

9.         

10.         
11.      
12.        
13.        
14.        

3.  Kto  som? Podľa  indícií,  ktoré  o sebe povedali  jednotlivé  postavy,  zisti  o koho sa
jedná. Sú to biblické postavy z veľkonočných udalostí.

a) Bol som veľkňazom v tom roku, keď  Ježiša odsúdili na smrť. Kto som? ...........................

b) Zradil som Pána Ježiša za 30 strieborných. Poznáš ma? .....................................

c) Tri krát som zaprel Pána Ježiša pri ohni, veľmi som sa bál.  Ako sa volám?  ......................

d) Na znak nesúhlasu s odsúdením Ježiša som si umyl ruky.  Vieš moje meno? ....................

e) Bol som prepustený z väzenia namiesto Pána Ježiša. Aké je moje meno?  ........................

f) Niesol som kríž za Pánom Ježišom. Vojaci mi kríž položili na plecia, keď som sa vracal z poľa.

Kto som? ......................................

g) Som radca. Od vládcu som si vyžiadal telo Pána Ježiša. Uložil som ho do hrobu, v ktorom

ešte nikto nikdy neležal. Ten hrob patril mne. Vieš ako sa volám? ......................................

h)  Išli  sme pomazať  telo  Pána  Ježiša.  Keď  sme prišli  k hrobu,  telo  sme tam nenašli.  Kto

sme? ..............................

i) Som jeden z učeníkov. Nechcel som uveriť, že Pán Ježiš bol vzkriesený. Až keď som uvidel

jeho rany na rukách a nohách, uveril som. Poznáš moje meno?  .............................
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4. Pomôž nájsť deťom s palmovými ratolesťami cestu k Pánovi Ježišovi.

Pripravila Janka Daňová

20

Správne riešenia úloh z Chlebíka č. 2/2015:
1.úloha: HUSINEC, 2. úloha: 1412, 3. úloha: ŽIGMUND, 4. úloha: RÝN, 5. úloha: PRAVDU.
Zo súťažiacich, ktorí nám poslali správne odpovede, sme vyžrebovali výhercov:

1. miesto: Filip Krajčí
2. miesto: Michaela Balcová
3. miesto: Kristína Macková

Správne riešenia prinášajte na faru alebo zasielajte na adresu farského úradu čo najskôr.
Traja úspešní riešitelia budú odmenení vecnými odmenami.



Matrika od 27. 11. 2015 do 23. 3. 2016
V meno Trojjediného Boha boli pokrstení a členmi cirkevného zboru sa stali
28. 11. 2015 Adrián Filo Liptovský Ján
10. 1. 2016 Klára Janovčíková Beňadiková
„Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.“ (Galatským 3, 27)

V nádeji vzkriesenia sme sa lúčili
22. 12. 2015 Ján Marko Beňadiková
17. 2. 2016 Mária Garabášová, rod. Čurná Liptovský Ján
22. 2. 2016 Dušan Kasanický Podtureň
„Ježiš riekol: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik ne-
umrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ (Ján 11, 25)
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