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Úvodník 
Supermesiac

Na oblohe zažiaril supermesiac. 
Hovorili o tom v rádiu, hovorili o 
tom v televízii. Mesiac sa po mno
hých rokoch dostal najbližšie k zemi 
práve vo chvíli, keď sa nachádzal v 
splne, takže sa javil omnoho väčší a 
jasnejší ako zvyčajne. Ešte že máme 
takéto javy, o ktorých nás informu
jú médiá. Zodvihli by sme inak hla
vy obťažené starosťami a upútané 
napínavým televíznym programom, 
aby sme si všimli svet okolo nás a 
svet nad nami? 

O starom gréckom filozovi Thále
sovi je známe, že raz pozoroval hviez
dy a díval sa na oblohu, keď pritom 
spadol do studne. Posmievala sa mu 
vtipná a duchaplná thrácka žena, že 
chce vedieť, čo je na nebi, ale zostáva 
mu skryté, čo je pred jeho nohami. 
Iste mala z istého pohľadu pravdu. 
Ale tajomstvá vesmíru môže spoznať 
len ten, kto pozdvihne hlavu a pozrie 
sa na svet nad sebou. 

A práve tak otázky duchovného 
života, otázky zmyslu bytia a hľada
nia Božej vôle môže zodpovedať len 
ten, kto sa zase zastaví v behu života 
a zloží ruky k modlitbe, otvorí strán
ky Biblie či zasadne v lavici kostola a 
započúva sa do Božieho slova a hľa
dá Božiu tvár. Pretože život nie je len 
o jedení a pití, ani len o chodení do 
práce a zhromažďovaní majetku. Ži
vot je Boží dar ako závdavok toho, 
čo má prísť. Nie je to len plytká mlá
ka, ale hlboký oceán, ktorý čaká, že 
sa doňho naplno ponoríme a spo
známe bohatstvá, ktoré ná Boh pri
pravil. Preto nežime len povrchne, 
ale do hĺbky.

pt
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Domáce služby Božie 
pri štedrovečernom stole 2016
(Pred večerou, pred preberaním darčekov, pod vianočným stromčekom  vedie hlava rodiny)

Úvod
V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Milá moja rodinka, z Božej milosti sme prežili ďalší rok. Nebol ľahký. Počúvali sme mno
hé znepokojujúce správy, boli sme svedkami mnohých smutných alebo desivých uda
lostí, prežívali sme nepokoj, ktorý vládne svetom a napĺňa srdce neistotou až strachom 
z budúcnosti. Do tohto nepokoja prichádza Boží Syn, ktorý prináša nebeské hodnoty 
– lásku, radosť a pokoj. Jeho dary sú o to vzácnejšie, o čo viac chýbajú vo svete, Božia 
láska, dokázaná v Jeho príchode, je o to potešujúcejšia, o čo viac sa človeka zmocňuje 
strach. Áno, sami by sme svojou ľudskou silou len ťažko zmenili tento svet, ťažko by 
sme unikli tomu, čo v ňom je a čo sa nás dotýka. No prichádza Boží Syn, ktorý premohol 
hriech i smrť, ktorý má v rukách zem i nebo, ktorý má moc zvrátiť beh dejín i naplniť 
ľudské srdce pokojom a radosťou. Preto aj po tom neľahkom roku potešme sa dnes a 
zaspievajme
z úprimného srdca na Jeho slávu pieseň o radosti.

Čas radosti, veselosti
1. Čas radosti, veselosti / nastal požehnaný, / keď Spasiteľ, Vykupiteľ / narodil sa z Pan
ny; / v mestečku Betleme / v jasličkách na slame / leží malé Pacholiatko na zime, / leží 
malé Pacholiatko na zime.
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2. Čo sme všetci ľudia hriešni / túžobne čakali, / to anjeli pre svet celý / mocne zves
tovali; / a preto plesajme, / spolu sa radujme. / Pacholiatko – Nemluvniatko vítajme, / 
Pacholiatko – Nemluvniatko vítajme.
3. Spasiteľu, nebies Kráľu, / Pane náš Ježiši, / z čistej Panny narodený, / Poklad náš naj
drahší, / Kriste náš, Pane náš, / skloň sa k nám ako Pán, / a z milosti do radosti uveď nás! 
A z milosti do radosti uveď nás!

Evanjelium podľa Lukáša 2. kapitola, verše 2-14
„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol 
vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý 
do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta 
Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa 
dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam 
boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho 
plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. A boli v tom 
kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil 
sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: 
Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil 
sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude zna
mením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa 
zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach 
Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“

Apoštolské vierovyznanie
Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne 
slovami Apoštolského vierovyznania.

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, 
narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný 
bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici 
Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov

Obrázok Betlehema, 
ktorý vytvorili deti 

na detskej besiedke
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odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.
 
Báseň
Deti môžu predniesť básničku alebo modlitbičku. Napr:

V mestečku Betleme,
v jasličkách na slame

leží to dieťatko,
na ktoré čakáme,
Anjeli bez krídel,

Boží i človečí,
nikto Ho nevidel,

každý Ho dosvedčí,
darček Mu prinášam tam.

A ja Mu do diaľky
srdiečko posielam,
namiesto hrkálky.

Milan Rúfus

Modlitba
Láskavý náš Pane Bože, nebeský Otče, ďakujeme Ti za lásku, ktorou miluješ tento svet 
a napriek jeho hriešnosti si ho ešte stále nezavrhol, ale, naopak, obdaril tým najväčším 
darom, keď si poslal svojho Syna, aby ho zachránil. My túžime byť zachránení, chceme 
večne žiť v radosti a pokoji s Tebou, preto Tvojho Syna vítame ako svojho Záchrancu a 
ďakujeme Ti za Neho. Prosíme Ťa, daj, aby aj tento zmätený svet spoznal veľkosť Tvojej 
lásky a milosti, pochopil nezmyselnosť hádok a konfliktov i pominuteľnosť slávy a bo
hatstva a spoznal, že len Ty si pôvodcom i darcom večnosti. Kiež tak všetci ľudia túžia 
po Tebe a daroch, ktoré nám aj v dnešný svätý večer dávaš. Amen.
Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa 
Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám 
viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav 
nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.
Sláva Bohu: Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždy, na veky 
vekov. Amen.

Tichá noc
1. Tichá noc, svätá noc. / Usnula zem celá, / dvaja len bdejú v Betleheme; / v jasliach 
Dieťa tam utešené / tíško, spokojne spí, / tíško, spokojne spí.
2. Tichá noc, svätá noc. / Anjeli priniesli / najprv pastierom radostnú zvesť, / z nej teší sa 
i dnes celý svet: / Prišiel Spasiteľ k vám! / Prišiel Spasiteľ k vám!
3. Tichá noc, svätá noc. / V JežišiDieťati / Boh sa láskavo usmieva nám, / anjel zvestuje: 
Buď pokoj vám! / Kristus je daný nám. / Kristus je daný nám.

Záver
A teraz už milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého 
so všetkými nami. Amen.
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Záver školského roka

Liptovský Ján 26. júna 2016 – Na 
záver školského roka si uvedomujeme 
(vyjadrené slovami apoštola Pavla), že 
jeden sadí, iný polieva, ale Boh je ten, 
ktorý dáva vzrast. Preto sme sa v po
slednú nedeľu školského roka zhromaž
dili v chráme Božom s úmyslom Pánu 
Bohu ďakovať za všetky vykonané práce 
v školách či v cirkevnom zbore a prosiť 
Ho, aby pridal k naučenému svoje po
žehnanie a chránil nás aj počas prázd
nin.

Kázeň bola založená na slovách z Lu
kášovho evanjelia, 13. kapitoly: „Potom 
hovoril: Čomu je podobné kráľovstvo 
Božie a k čomu ho prirovnám? Podob
né je horčičnému zrnu, ktoré človek 
vzal a zasial si ho do záhrady; vyrástlo 
a bolo veľkým stromom a nebeskí vtáci 

hniezdili na jeho ratolestiach.“ Tieto slo
vá hovoria o tej najdôležitejšej výchov
novzdelávacej činnosti, ktorej cieľom je 
prebúdzanie viery a nádeje na večnosť. 
To je to zrnko, ktoré ako kresťania seje
me v deťoch, v našich blízkych, v rodi
nách, v školách i v cirkevnom zbore. 

Po kázni nasledovalo požehnanie 
detí, rodičov i učiteľov a v modlitbách 
sme ďakovali Pánu Bohu a odovzdáva
li sa do Jeho rúk v čase prichádzajúcich 
prázdnin.

pt
Rôznymi jazykmi 
radostne

Liptovský Ján 26. júna 2016 – 
K trom domácim spevokolom, mužské
mu, ženskému a detskému, sa pridali 
tri spevokoly spoza hraníc cirkevného 
zboru, aby prispeli do programu tohto
ročného Koncertu spevokolov Liptova. 
Smrečany, Liptovský Trnovec a Liptov
ská Kokava merali k nám cestu, aby spo
lu s nami predstavili plejádu piesní rôz
nych štýlov i rôznych jazykov: obľúbenú 
spevníkovú Smieť žiť pre Krista, vrúcne 
prosby Aby nás Pán Boh miloval, Príď do 
srdca môjho, ale i cudzojazyčné Pie Jesu, 
Puer natus či Signore delle cime. Vkus
ným spôsobom program moderovali 
Blanka Špačková a Janko Paciga. Keďže 
v tomto roku si pripomíname 380 rokov 
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spevníka Cithara sanctorum (Tranosci
us), zaspievali sme si spoločne z neho 
pieseň č. 1006 Vímť já jediný stromeček.

pt
Medzi evanjelikmi 
na Dolnej zemi

Békešská Čaba a Budapešť 6. – 10. 
júla 2016 – V období od 6. – 10. júla 
2016 sa konalo Medzinárodné stretnu
tie kresťanov. Tohto podujatia sa zú
častnil aj Liptovskooravský seniorát, 
ktorého súčasťou sme boli aj my: Iveta 
Lukáčová a Ada Nikitinová z nášho cir
kevného zboru Liptovský Ján. Pár vetami 
vám chceme priblížiť čo sme tam zažili 
a čo sme videli.

Prvé dva dni sme boli v Békešskej 
Čabe v Maďarsku, kde sa zišli na V. 
evanjelických cirkevných dňoch Slováci 
z Česka, Rumunska, Chorvátska, Maďar
ska, Srbska a samozrejme zo Slovenska. 
Organizátorom bol Generálny biskup
ský úrad z Bratislavy.

Bol pripravený bohatý program, 
počas ktorého sme mohli navštevovať 
kostoly, chváliť, vzývať a velebiť Ježiša 
Krista, modliť sa ale aj porozprávať so 
Slovákmi inej krajiny. Hlavný program sa 
konal vo Veľkom evanjelickom chráme 
Božom, ktorý je najväčší chrám v stred
nej Európe a pojme 3600 ľudí.

Program v stredu sa začal otvára
cími službami Božími, ktoré liturgoval 
generálny biskup M. Klátik a iní biskupi 
a farári. Nasledovalo stretnutie pri du
chovnej piesni – spievali sme pesničky 
z evanjelického spevníka a medzitým 
Juraj Sarvaš recitoval básne od Martina 
Rázusa, Milana Rúfusa, Andreja Sládko
viča a spievali rôzne spevokoly (napr. 
z CZ Vranov nad Topľou, CZ Merník, CZ 
Michalovce a Pozdišovce, CZ Veľký Krtíš 
a ďalší). V diskusii o evanjelizácii zazneli 
osobné svedectvá vojenských, policaj
ných a väzenských duchovných, o ich 
práci a skúsenostiach doma i v zahra
ničných misiách.

Vo štvrtok sme mali Večeru Pánovu 
a potom slávnostné služby Božie, ktoré 
boli vysielané aj našou televíziou. Vyda
vateľstvo Tranoscius ponúkalo bohatý 
výber kresťanských kníh. Vystúpenie 
skupín ľudovej piesne nám spríjemňo
vali chvíle oddychu počas obeda

Diskusné fóra a prednášky:
• diskusia s hosťami gen. biskupa
• diskusné fórum Tranoscia „Slovo 

z dlane nevyčítaš“
• prednáška a diskusia na tému: „Re

formácia a národné povedomie“
• „Mužská spiritualita medzi vojakmi“
• Prezentácia slovenských evanjelikov 

žijúcich v zahraničí
• Stretnutie pri pamätníku znovuosíd

lenia
• Divadelné predstavenie „Pevec Boží“
• Koncerty kresťanskej hudby

Všetci tu boli milí a srdeční. Ďakujem 
Pánu Bohu, že som sa mohla zúčastniť 
týchto cirkevných dní ktoré sa končili 
rannou pobožnosťou a presúvali sme sa 
autobusom do Budapešti, kde sa konalo 
X. stretnutie kresťanov.

Iveta Lukáčová, zborová dozorkyňa
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Objavy, ktoré zmenili 
svet

Liptovský Ján 18. – 22. júla 2016 – 
Evanjelium je radostná správa o tom, že 
Pán Boh nás má rád a v Pánovi Ježišo
vi Kristovi nám pripravil cestu záchrany 
do Božieho kráľovstva. Táto správa nie 
je určená len niektorým ľuďom. Skutoč
ne každý ju môže prijať a radovať sa z 
nej. Niekto si myslí, že je určená len pre 
ľudí starších. Iný sa zase nazdáva, že len 
ľudia menej učení jej môžu veriť. Opak 
je však pravdou. V Biblii máme mnoho 
príkladov, že i ľudia vzdelaní, vysokopo
stavení patrili k tým, ktorí uverili v Pána 
Boha. Stačí spomenúť zo Starej zmluvy 
princa Mojžiša, kráľovského pohárnika 
Nehemiáša či najmúdrejšieho zo všet
kých kráľov kráľa Šalamúna. V Novej 
zmluve k takým ľuďom patril napr. apo
štol Pavel, o ktorom Písmo sväté svedčí, 
že patril k veľmi vzdelaným ľuďom.

Deti na dennom detskom tábore, 
ktorý sa konal v evanjelickom cirkevnom 
zbore v dňoch 18. – 22. júla, sa mohli 
naučiť, že nielen biblické postavy, ale 
aj ľudia z moderných čias smú v Pána 
Ježiša uveriť a byť zachránení pre več
ný život. Patria k nim dokonca aj ľudia 
vzdelaní a známi, ako napr. vedci a vy
nálezci. Konkrétne štyroch vynálezcov 
si deti všimli podrobnejšie: nemecké
ho astronóma Johannesa Keplera, kto
rý odhalil dôležité zákonitosti pohybu 
planét, anglického fyzika a chemika Mi
chaela Faradaya, ktorý skúmal elektrinu 
a magnetizmus, amerického vynálezcu 
Samuela F. B. Morseho, ktorý vynašiel 
telegraf, a amerického prírodovedca 
Georga Carvera, ktorý objavil 300 spô
sobov využitia arašidov. Nie nadarmo 
sa však tábor volal Objavy, ktoré zmenili 
svet. Deti totiž zistili, že ten najväčší ob
jav, ktorý tieto osobnosti našli, bol objav 
spasenia. Všetci to boli úprimne veriaci 
ľudia, ktorých Pánom a Spasiteľom bol 
Ježiš Kristus.

Keďže to bol denný tábor, deti sa 
stretli vždy ráno o ôsmej hodine a boli 
spolu do pol štvrtej. Na začiatku kaž
dého dňa bola téma, ktorá predstavila 
nielen vedca, ale aj ten veľký objav spá
sy, ktorý každý z nich spoznal. Potom 
dopoludnia ešte nasledovali tvorivé 
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aktivity, v ktorých si deti vyrábali napr. 
lietadlá, maľované črepníky, zápisníky či 
zaujímavou „lepidlovou“ technikou ro
bené obrazy. Pred obedom sa ešte deti 
spoločne zahrali. Popoludní už nasledo
vala vždy veľká hra, každý deň iná. V je
den deň putovali po planétach Slnečnej 
sústavy, v ďalší lúštili hľadali tajný kód 
po vytýčených stanovštiach. Na Dubci 
lúštili správu napísanú morzeovkou. V 
posledný táborový deň to bola tábo
rová olympiáda, kde si vyskúšali rôzne 
zručnosti.

Štvrtok a piatok boli výnimočné dni. 
Štvrtok preto, že deti sa vybrali na výlet 
do Liptovského Mikuláša, kde navštívili 
Jaskyniarske múzeum. Múzeum, ktoré 
bolo pred časom zrekonštruované, ich 
zaujalo bohatými expozíciami a najmä 
tým, že niektorých exponátov sa smeli 
aj dotknúť, mohli vojsť do jaskyne či do 
medvedieho brlohu a nakoniec sa moh
li aj zahrať či niečo si nakresliť. Piatok 
zase bol deň záverečný a ako inak, kon
čil detskými službami Božími. Na tieto 
služby Božie prišli aj rodičia i členovia 
cirkevného zboru. Spoločne spieva
li piesne, ktoré sa deti učili na tábore, 
a počuli zvesť slova Božieho o tom, čo 
je tým pravým pokladom a tou pravou 
perlou, ktoré smieme objaviť. Nakoniec 
deti boli odmenené za svoju usilovnosť 
na tábore diplomom Doktor táborových 

vied. Ten taktiež dostali všetci spolupra
covníci, ktorí pomohli k zdarnému prie
behu tábora. Bez nich by jeho organi
zácia nebola mysliteľná. Veď detí bolo 
spolu 38 a tých starších, ktorí nejakým 
spôsobom pomáhali, bolo 14. Bohu 
vďaka za všetko.

pt
Špinavé ruky

Liptovský Ján júl a august 2016 
– Z iniciatívy Slávky Markušovej sa 
počas letných prázdnin v areáli fary 
niekoľkokrát konalo podujatie pre deti 
a rodičov Špinavé ruky. Podujatie bolo 
určené pre deti od 0 do 5 rokov v sprie
vode dospelej osoby. Deti sa na stretnu
tí mohli ušpiniť pri hre s rôznymi druhmi 
materiálov. Senzorická hra deťom po
máha rozvíjať hmat, koordináciu, jemnú 
motoriku, kreativitu a sociálne zručnosti. 

pt
Kluby dobrej zvesti

Podtureň august 2016 – V druhej 
polovici prázdnin sa počas niekoľkých 
sobôt konali v Podturni medzi bytovka
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mi tzv. Kluby dobrej zvesti. Išlo o jeden 
a pol hodinové programy pre deti nap
lnené biblickou lekciou, piesňami, hrami 
a súťažami. Podujatia, ktoré sa odohrá
vali pod holým nebom, zaujali viacero 
detí, takže na posledných stretnutiach 
ich bolo už štrnásť. Modlíme sa, aby si aj 
tieto deti našli cestu k Pánu Bohu.

pt
Evanjelium pre deti

Liptovský Ján 11. septembra 2016 
– Druhá septembrová nedeľa bola opäť 
príležitosťou pre stretnutie rodiny cir
kevného zboru v rámci zborového dňa. 
Najprv služby Božie, na ktorých zaznel 
kázňový text: „Keď sa ťa zajtra opýta 
syn: Aký význam majú svedectvá, usta
novenia a právne predpisy, ktoré vám 
prikázal Hospodin, náš Boh? odpovedz 
svojmu synovi...“ Už tento text naznačil 
tému zborového dňa: potrebu priniesť 
evanjelium deťom. Blahoslavení rodičia, 
ktorí svojím životom, svojím príkladom, 
výchovou vedú deti k otázkam o Pánu 
Bohu a ktorí im na tieto otázky aj dávajú 

správne odpovede.
Počas služieb Božích bola aj detská 

besiedka. Tentoraz ju však viedli pracov
níci Detskej misie, ktorí k nám zavítali na 
zborový deň. Predstavili biblickú lekciu 
o zázračnom lovení rýb.

Tentoraz, na rozdiel od minulého 
roka, nám počasie prialo, takže sme sa 
po službách Božích a detskej besied
ke presunuli do farskej záhrady. Téma 
zborového dňa tu pokračovala slovom 
pracovníka Detskej misie Ľuboša Mar
hofera. Predstavil činnosť Detskej misie, 
ktorú založil v roku 1937 J. I. Overhol
zer. Ten zvykol hovoriť: „Tak rád by som 
Krista poznal skôr! Keby som bol stre
tol niekoho, kto by mi ukázal cestu!“ Na 
Slovensku bola Detská misia založená 
v roku 1990. Povedal tiež, prečo je dobré 
deti viesť ku Pánovi Ježišovi.

Opäť zaspievali spevokoly: mužský 
spevokol Svätojánsky prameň, ženský 
spevokol i detský spevokol Svätoján
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sky prameň. Vladimír Kubovčík priniesol 
dávku poézie. Nechýbali ani zábavné 
aktivity pre mladých telom i duchom. 
A samozrejme, po celej záhrade rozvo
niaval guláš, ktorý tentoraz so svojimi 
pomocníkmi varil Pavol Kráľ.

pt
Sláva šľachetným

Liptovský Mikuláš 23. – 25. sep-
tember 2016 – Spolok Martina Rá
zusa v dňoch od 23. do 25. septembra 
zorganizoval vedeckopopularizačnú 
konferenciu ako štvrté pokračovanie 
cyklu Sláva šľachetným s názvom Osu
dy kapitánov slovenských dobrovoľní
kov 1848/49 a vojenských duchovných. 
Odbornými garantmi boli Historický 
ústav SAV, Ústav slovenskej literatúry 
a Ozbrojené zbory Slovenskej republiky.

Prvý blok: „Bojovníci, naša úloha je 
pekná, veľká, národ z biedy a ničo-
ty vytrhnúť a priviesť ku slobode.“

V. Segeš sa venoval slovenskému po
vstaniu meruôsmeho roku v jeho prvej 
etape, podmienkam vzniku, zabezpeče
niu výzbroje, rituálu prísahy, symbolike 
vlajky ako aj zásahom dobrovoľníkov do 
vojenských operácií v hornouhorských 
stoliciach, čiže na území dnešného Slo
venska. Na pamiatku bitky pri Brezovej 
pod Bradlom bol 22. september vyhlá
sený za deň Armády Slovenskej repub
liky.

Osudom dvoch výrazných postáv 
štúrovskej generácie tohto obdobia 
Janka Kráľa a Jána Francisciho sa veno
vali D. Fiačanová a D. Kodajová. Duchov
nými autoritami v komunite slovenských 
národovcov – kňazmi Ctiborom Zochom 
a Jánom Lehotským sa zaoberali R. Stan
ček a S. Žiška. Zdôraznili ich prácu, ktorú 
vykonávali ešte pred revolúciou, ako aj 
ich nezlomnosť.

M. Kovačka erudovane prezentoval 
svoj záujem o dobrovoľníckych kapitá
nov J. Kučeru, M. M. Bakulínyho, J. Je
senskéhoGašparé, D. Borika a poručíka 
J. Langsfelda.

Druhý blok: „Zo dňa na deň poču-
jem rudý smiech smrti.“

Prednášatelia prezentovali unikátne 
materiály o živote a práci armádnych 
duchovných v 1. a 2. svetovej vojne i po
čas SNP. Zaujímavý obraz ich pôsobenia 
priniesli informácie o ich publikačnej, 
literárnej a spolkovej činnosti. D. Ko
dajová sa venovala prítomnosti kňazov 
v panovníckych armádach. O inštitúcii 
kuráta možno hovoriť až v novodobých 
dejinách. Kňazi vo veku mobilizačnej 
povinnosti sa vo vojne mohli prihlásiť 
za jednoročných dobrovoľníkov. Zma
povala vplyv vojenských duchovných aj 
v poľných nemocniciach a medzi civil
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ným obyvateľstvom.
Pôsobenie vojenských kňazov A. 

Bolvanského a B. Ružiaka v rakúskou
horskej armáde spracoval S. Žiška. Hoci 
obidvaja prežili svoj život mimo územia 
Slovenska, podporovali aj Maticu slo
venskú a publikačnú činnosť na Sloven
sku. M. Bodolló uviedol postupné kroky, 
ktoré viedli po rozpade RakúskoUhor
ska k zriadeniu duchovnej správy v ar
máde medzivojnovej Československej 
republiky. Po 2. svetovej vojne museli 
kňazi opustiť armádne štruktúry a stali 
sa objektom prenasledovania.

O. Rišiaň sa venoval duchovnej služ
be kuráta D. Kováča,  ktorý sa zapojil do 
odboja, po vojne bol prenasledovaný 
režimom. Rehabilitovaný a vyznamena
ný bol až In memoriam. 

Pri tejto príležitosti vyšla aj kolektívna 
monografia, ktorá výberom tém osciluje 
medzi vojenskými a cirkevnými dejinami 
v prepojení na národné hnutie v podmi
enkach Habsburskej ríše, Českosloven
skej republiky, vojnového Slovenského 
štátu i najnovších dejín duchovnej služ
by v armáde Slovenskej republiky.

Hodnotný epilóg
Obidva dni boli večer ukončené hod

notným kultúrnym programom. V piatok 
v Dome kultúry to bola divadelná hra J. 
Podhradského Holuby a Šulek a koncert 

Vojenskej hudby z Banskej Bystrice.
V sobotu v evanjelickom kostole na 

Tranovského ulici odznelo hudobno
literárne pásmo Apokalypsa a zno
vuzrodenie. Na organe hral M. Bako a 
recitoval J. Sarvaš.

Celé podujatie ukončili v nedeľu spo
mienkové služby Božie v evanjelickom 
kostole na Tranovského ulici za účasti vi
acerých prednášateľov a veľkého počtu 
členov cirkevného zboru v Liptovskom 
Mikuláši.

Adela Nikitinová
Hovorili o misii 
a o Kristíne Royovej

Liptovský Peter 25. septembra 
2016 – Kristína Royová je najpreklada
nejšou slovenskou spisovateľkou, jej 
diela preložili do 36 jazykov.  Svoju prvú 
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knižku Bez Boha na svete napísala vraj 
za jednu noc pri sviečke a v roku 1929 
vyšla aj v Číne. Bol to prvý preklad slo
venského literárneho diela do čínštiny. 
V poslednú septembrovú sobotu spomí
nali na Kristínu Royovú v evanjelickom 
kostole v Liptovskom Petre na Dni Lip
tovskooravského seniorátu (LOS). Bol 
venovaný nielen tejto výnimočnej žene, 
ktorej 80. výročie úmrtia si pripomeni
eme v decembri, ale aj misii. Zaznela 
na ňom aj najznámejšia pieseň Kristíny 
Royovej Smieť žiť pre Krista, ktorá bola 
mottom celého podujatia. 

Kristína Royová sa narodila 18. augu
sta 1860 v Starej Turej. Jej otec August 
Roy bol evanjelický farár, osobný priateľ 
J. M. Hurbana. Vyrastala v kresťanskom 
a národne uvedomelom prostredí. Roz
hodla sa „položiť svoj život na oltár Kris
tov“ a dvíhať slovenský národ predov
šetkým po mravnej stránke. So sestrou 
Máriou vyhlásili boj alkoholu a založili 
abstinentský spolok Modrý kríž, starali 
sa o opustené deti, založili sirotinec zva
ný Chalúpka, malú nemocnicu aj staro
binec nazvaný Domov bielych hláv. Celý 
svoj život zasvätili sestry Royové službe 
Bohu a svojim blížnym. Kristína Royová 
napísala asi 50 kníh pre deti aj dospelých 
(Bez Boha na svete, V slnečnej krajine, 
Za vysokú cenu, Ako kvapôčka putovala 
a iné). Spolu so sestrou Máriou je spo
luautorkou spevníka duchovných piesní 
známych pod menom Piesne Sionské. 
Zomrela 27. decembra 1936 v Starej Tu
rej, kde má hrob aj pamätnú izbu.

Malá vzrastom, veľká duchom 
Dielo a odkaz sestier Royových pri

blížil v kostole staroturiansky evanjelický 
farár Radomír Vařák a o tom, ako dielo 
K. Royovej ovplyvnilo životy mnohých 

ľudí na celom svete, hovoril Czeslaw Ba
ssara. Narodil sa v roku 1948 v Poľsku 
blízko Osvienčimu, vyštudoval teológiu 
vo Varšave, absolvoval vzdelávací in
štitút pre vedúcich pracovníkov v službe 
medzi deťmi vo Švajčiarsku aj postgra
duálne štúdium v odbore systematickej 
teológie v Belgicku. Spoločne s manžel
kou pôsobil ako riaditeľ Detskej misie 
pre strednú a východnú Európu. Ako 
biblický učiteľ cestuje po celom sve
te a venuje sa biblickému vyučovaniu 
na školeniach a konferenciách. Navští
vil viac ako 60 krajín, napísal niekoľko 
kníh. Často pôsobil v Rusku,na Ukraji
ne, v Gruzínsku, ale bol aj na Jamajke, 
v Honkongu, Malaizii či v africkom Bur
kina Faso, kde žije asi 90 % moslimov. Po 
mohutnom zemetrasení v roku 2000 bol 
napríklad aj na Haiti, kde sa po prírodnej 
katastrofe šírila cholera a videl veľa zra



14

nených, chorých, zúbožených, hladných 
a nešťastných ľudí. V roku 2008 založil 
medzinárodnú službu biblického vyučo
vania Proclaming the World  Hlásanie 
Slova, ktorej cieľom je, aby sa čo najviac 
ľudí stretlo s Božím slovom a mohli ho 
čítať v svojom rodnom jazyku. Sám ich 
ovláda päť, okrem iných aj esperanto.

Czeslaw Bassara povedal, že K. Royo
vá bola síce žena drobná vzrastom, ale 
čo sa týka duchovného vzrastu, bola 
obor. Jej kniha Bez Boha na svete bola 
prvá, ktorú v živote prečítal a ovplyvni
la celý jeho život. Vo viacerých krajinách 
vyšla pod názvom Martinko, tak sa volá 
jej hlavný hrdina. Minulý rok si ju pri
niesol z Číny. „V Číne nepoznajú spiso
vateľov, pochádzajúcich zo Slovenska, 
ale poznajú Kristínu Royovú. Nepozna
jú slovenské mená, ale poznajú meno 
Martinko... Kamkoľvek na svete idem, 
aj v Afrike a Ázii, všade je táto kniha 
známa. Pred mesiacom som bol v Kir
gizstane na konferencii, na ktorej boli 
ľudia, ktorí predtým boli moslimovia. 
Každý z nich prijal Krista a dnes v svo
jich krajinách zvestujú evanjelium novej 
generácii. Keď som sa ich spýtal, aká je 
ich najobľúbenejšia kniha, povedali: Bez 
Boha na svete. Kristína Royová a jej sest
ra Mária sú darom nielen pre Slovensko, 
ale veľa iných krajín.“

Nechcel byť kresťanom, vyrobil 
bombu

C. Bassara prezradil aj čoto zo svojho 
života. Priznal sa, že keď bol v tínedžer
skom veku, hoci vyrastal v kresťanskej 
rodine, nechcel mať nič spoločné s kres
ťanstvom ani Bohom.

Raz keď v noci prišiel domov a po
čul matku, ako sa za neho nahlas modlí 
namiesto toho, aby spala, povedal jej: 

„Stačí. Už sa za mňa nemodli. Ja nikdy 
nebudem kresťan.“ Ona mu položila 
ruku na plece a povedala: „Kým mi bude 
srdce v hrudi biť, budem sa za teba 
modliť.“ Nepáčilo sa mu ani správanie 
otca. „Pozval do nášho domu spoločen
stvo, vôbec sa nepýtal, či s tým súhla
sím, a každý štvrtok a nedeľu sa mod
lili, čítali Bibliu a spievali piesne v mojej 
izbe. Kazili moju komunistickú kariéru, 
lebo keby môj šéf vedel, že sa u nás 
číta Biblia, vyhodili by ma zo zväzu so
cialistickej mládeže. Čo narobíš s taký
mi rodičmi? Jeden sa modlí, druhý číta 
Bibliu a ja som nevedel, čo mám robiť. 
Jedného dňa, inšpirovaný samotným 
diablom, som vyrobil bombu. Vymyslel 
som ju práve preto, aby som informoval 
tých veriacich ľudí, že ja som ich k nám 
nevolal. Keď boli dnu, ja som bol von
ku – a naraz bomba vybuchla... „V ten 
večer prišla za mnou mama a poveda
la: Drahý syn, modlím sa za teba... A pol 
roka po bombe som už dlhšie nemohol 
odmietať Pána Ježiša. Potom, čo som sa 
obrátil, mi mama často pripomínala, že 
toto všetko sa stalo v tieni koncentrač
ného tábora Osvienčim. Mal som tri ses
try, všetky zomreli v čase vojny. A mama 
mi hovorila, aby som mal rád Nemcov. 
Otec, na ktorého strieľali Rusi, mi ho
voril: Maj rád Rusov. Nedokázal som to 
pochopiť...“ Ale Božie Slovo a Božia lás
ka robia divy, a vďaka nemu, ale aj dielu 
Kristíny Royovej, mnohí pochopili...

Skutočné príbehy malých princov...
Jozef Kováč, riaditeľ Detskej misie 

na Slovensku, predstavil knihu Skutoč
né príbehy malých princov a princezien, 
ktorú vydali pri príležitosti 25. výročia 
pôsobenia Detskej misie na Slovensku. 
Kniha obsahuje 20 skutočných príbe
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hov detí s rôznymi osudmi – veselými 
i smutnými. Napríklad o stratenej Dian
ke, ktorá dnes končí štúdium na vyso
kej škole, ale aj o Miškovi, ktorý sa ako 
predškolák naučil písať a tlačenými pís
menami vypĺňal biblický korešpondenč
ný kvíz Vidieť a byť. Do školy chodil len 
dva týždne, zomrel na leukémiu... 

Detská misia je súčasťou celosve
tovej rodiny detského evanjelizačného 
spoločenstva a pôsobí v 198 krajinách 
sveta. Jej cieľom je priniesť evanjelium 
čo najväčšiemu počtu detí.

J. Kováč sa venoval deťom aj v kultúr
nom dome, kde pre ne pripravili pestrý 
program. Porozprával im príbeh Kristíny 
Royovej o tom, Ako kvapôčka putovala, 
deti súťažili, zahrali sa s balónmi a všet
ky dostali sladkú odmenu aj knižočku 
Ako prišli lastovičky domov.

Čo je podstatou misie
Záverečné slovo patrilo seniorke 

LOS Kataríne Hudákovej. Okrem iného 
povedala, že sestry Royové dali seba 
ako pero do Božej ruky, dali sa ním vie
sť a stali sa Božími nástrojmi. Vyzvala, 
aby sme sa aj my stali Božími nástrojmi 
a konali misiu. A čo podľa nej slovo zna
mená? „Misia je niesť evanjelium Pána 
Ježiša do sŕdc druhých ľudí. Robíme ju 
rôznym spôsobom, nikto z ľudí ju ne
dokáže robiť dokonale. Martin Luther 

pred smrťou povedal: Všetci sme žobrá
ci. A je to pravda. Misia je to, keď povie 
žobrák druhému žobrákovi, kde mu dali 
chleba. Viera je činná v láske, idú v ruke. 
Teoretická láska neexistuje, láska je len 
praktická. Lebo keď niekoho milujete 
a vidíte, že je hladný, tak mu nebudete 
rozprávať evanjelium, ale dáte mu chle
ba. Ale keď sa nasýti, poviem mu: Ten 
chlieb som ti dala preto, lebo Ježiš učí 
milovať, aj toho, kto je nepriateľ. A toto 
je našou úlohou. Keď viem, čo Pán Ježiš 
pre mňa urobil, povedať druhému, že aj 
pre neho to urobil. To, čo drží môj život, 
má držať aj toho druhého. To je skutoč
ná láska, nie?“

Svetlo do tmy a pamätná svieca 
K. Hudáková odovzdala C. Bassarovi 

pamätnú sviecu k 500. výročiu Luthe
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rovej reformácie, ktorú si evanjelická 
cirkev augsurského vyznania pripome
nie na budúci rok a poznamenala, že ju 
vyrobili v Krakove. Priblížila aj projekt 
Svetlo do tmy, ktorého myšlienka vyšla 
z Liptovskooravského seniorátu, kon
krétne z cirkevného zboru v Partizánskej 
Ľupči. V tejto obci majú totiž zvyk, že na 
sviatok Pamiatky reformácie 31. októbra 
(31. októbra 1517 Martin Luther pribil 
na dvere zámockého chrámu vo Wit
tenbergu 95 výpovedí proti predávaniu 
odpustkov a proti bludom v cirkvi) už 
ráno o 5. hodine zvonia zvony, v evan
jelických domácnostiach zapália sviecu 
a majú spoločnú rodinnú pobožnosť. 
„K 500. výročiu reformácie by sme tento 
zvyk chceli do celej našej cirkvi a pamät
né reformačné sviece budú  svietiť aj na 
oltároch v kostoloch.“

Na záver seniorka poďakovala cir
kevnému zboru v Liptovskom Petre za 
pohostinnosť a otvorené dvere a všet
kým, ktorí sa na Dni LOS podieľali a zú
častnili. 

Program v kostole obohatili svo
jím vystúpením dychové kvarteto z Ol
dřichovíc zo Sliezska, piesne Kristíny 
Royovej zaspievali farári z Liptovskoo
ravského seniorátu a spevokol horného 
Liptova, zaspievali aj deti a detský spe
vokol Zvonček z Hýb, báseň zarecitovala 
Zdenka Matejková. Celý program mo

derovali evanjelickí farári Janka Ďura
nová z cirkevného zboru v Liptovskom 
Mikuláši – Palúdzke a Ján Gallo z Jase
novej. Pred kostolom bolo pripravené 
občerstvenie, ženy z domáceho cirkev
ného zboru napiekli koláče, uvarili čaj 
i kávu a návštevníci si mohli vybrať aj 
z bohatej ponuky kníh Kristíny Royovej. 
Najväčší záujem bol o knihu Bez Boha 
na svete, ktorá bola čoskoro vypredaná. 

Beáta Chrenková 
Zdroj: My Liptov

Nezabudni poďakovať

Liptovský Ján 16. októbra 2016 – 
Chrám vyzdobený ukážkami z úrod opäť 
privítal účastníkov služieb Božích pri prí
ležitosti Poďakovania za úrody zeme. 
Zaspieval ženský spevokol. Zvesť slova 
Božieho vychádzala z príbehu o desia
tich malomocných, z ktorých sa Pánovi 
Ježišovi za uzdravenie prišiel poďakovať 
iba jeden jediný.

pt
Prečo by sme 
neodpustili?

Liptovský Ján 23. októbra 2016 – 
Rodinné služby Božie v 22. nedeľu po 
Svätej Trojici boli venované téme Od
pustenie. Na základe podobenstva o 
Dvoch dlžníkoch sme mohli pochopiť, 
že vôbec nemáme dôvod neodpúšťať 
ľuďom okolo nás. Keď nám Boh od
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púšťa našu neveru, urážky, zábudlivosť. 
O to skôr máme my iným odpúšťať, keď 
sú nám neverní, keď nás urážajú alebo 
na nás zabúdajú. Zdôraznili to aj kon
firmandi v scénke O dvoch dlžníkoch a 
Svätojánske mušky vo svojich piesňach.

pt
Stretnutia mládeže

Beňadiková 29. októbra a 11. no-
vembra 2016 – V poslednú októbrovú 
sobotu sme opäť na mládeži v Beňadi
kovej privítali mládežníkov z Liptovské
ho Hrádku pod vedením mládežníckeho 
pracovníka Petra Soukupa. 18 mladých 
ľudí prišlo k nám s programom plným 
Božieho slova, svedectiev, piesní a hier. 
Na oplátku sme sa my zúčastnili stret
nutia dorastu, ktoré sa konalo v Priby
line 11. novembra. Opäť ho organizo
vali Hrádočania a okrem nás tu prišli 
mládežníci z Hýb a Liptovskej Kokavy. 
Zborová miestnosť pribylinského cir
kevného zboru bola naplnená doslova 
do prasknutia.

pt

Zvuk kladiva počuť stále

Liptovský Ján 31. októbra 2016 – 
Službami Božími na Pamiatku reformá
cie sme vstúpili do Roka reformácie. O 
rok to bude predsa už 500 rokov od tej 
chvíle, keď Dr. Martin Luther pribil na 
dvere zámockého kostola vo Wittenber
gu 95 výpovedí proti odpustkom a tým 
spustil vlnu obnovy cirkvi. Aj v tomto 
roku sa ozvali údery kladiva na dvere 
kostola. To brat kurátor pribíjal symbo
licky plagát s 95 výpoveďami na dvere 
nášho chrámu. Potom už začali služby 
Božie, na ktorých znelo slovo Božie – vý
klad 46. žalmu, ktorý sa stal základom 
evanjelickej hymny, Lutherovej piesne 
Hrad prepevný. Pieseň To Tvoja vec je, 
Pane náš zaspieval mužský spevokol 
Svätojánsky prameň.

Súčasťou služieb Božích bolo aj 
predstavenie konfirmandov. V prvom 
ročníku je deväť konfirmandov: Samuel 
Daňo, Soňa Koreňová, Matúš Kováč, Ši
mon Kováč, Jakub Kubány, Barbora Ku
bányová, Jana Straková, Lenka Šimčeko
vá a Adriana Štetková. Tí z nich, ktorí 
prišli na služby Božie, dostali k svojmu 
začínajúcemu konfirmačnému štúdiu 
dar od cirkevného zboru: Bibliu. Prajeme 
všetkým, aby im Pán Boh dával úprimnú 
vieru a ochotu učiť sa.

pt
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Pamiatka zosnulých

Beňadiková, Uhorská Ves, Liptov-
ský Ján, Podtureň 1. novembra 2016 
– Opäť na všetkých cintorínoch v rám
ci cirkevného zboru bolo možné po
čuť povzbudzujúce slová Biblie o Božej 
moci nad životom a smrťou a o nádeji 
večného života. 1. novembra (deň pred 
Pamiatkou zosnulých), kedy väčšina ľudí 
využíva sviatočný deň, aby prišla k hro
bom svojich blízkych, sa tu opäť kona
li každoročné evanjelické pobožnosti. 
V Liptovskom Jáne si veriaci pripomenu
li aj osobnosti cirkevného zboru, ktoré 
sú pochované na tunajšom cintoríne, 
zapálením sviečky.

pt
Koncert na Nižnej Boci

Nižná Boca 5. novembra 2016 – Na 
pozvanie starostky Nižnej Boce Silvie 
Skusilovej a cirkevného zboru Kráľo

vá Lehota vybrali sa mužský spevokol 
Svätojánsky prameň a ženský spevokol 
na stretnutie starších v Nižnej Boci. Stret
nutie sa konalo v evanjelickom kostole. 
Prítomných privítala domáca farárka Vi
era Mosná a pani starostka. Naše spe
vokoly zaspievali niekoľko pies ní spre
vádzaných slovom Janky Pacigovej. Po 
podujatí nasledovalo príjemné občerst
venie spojené s rozhovormi s domácimi 
bratmi a sestrami.

pt
Stretnutia starších

V novembri a decembri sme opäť 
prejavili našu úctu a vďačnosť starším 
bratom a sestrám. Prvé zo série stretnutí 
starších v tomto roku sa konalo v Beňa
dikovej. Slovo Božie, piesne, modlitby, 
rozhovory, občerstvenie, ale i darček 
od cirkevného zboru v podobe vlastné
ho stolového kalendára na budúci rok. 
To všetko bolo náplňou tohtoročného 
stretnutia. Nechýbali ani deti, ktoré sa 
paralelne stretli na detskej besiedke.
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Vestibul Kultúrneho domu v Uhors
kej Vsi poslúžil dobre ako miesto stret
nutia starších v Uhorskej Vsi. Brat farár 
sa prihovoril slovami Písma a básňou. 
Potom prítomných oslovila sestra do
zorkyňa a nasledovali rozhovory pri 
chutnom občerstvení zakončené mod
litbou a piesňou.

Podturnianske stretnutie starších vy
nikalo podobne ako v minulých rokoch 
pestrosťou programu. Po duchovnom 
úvode zaspieval ženský spevokol i det
ský spevokol Svätojánske mušky. V tej
to časti cirkevného zboru ako v jedinej 
sa stretnutia zúčastnil i starosta Marián 
Vojtík.

Stretnutie v Liptovskom Jáne uzatvo
rilo sériu stretnutí starších v cirkevnom 
zbore. Nepriazeň počasia spôsobila, že 
sa nás nezišlo toľko ako inokedy. Príjem
nú atmosféru však vytvorilo Božie slovo, 
duchovné piesne i spomínanie prítom
ných, obzvlášť Vladimíra Kubovčíka.

pt

Aj kňaz potrebuje od-
pustenie hriechov

Liptovský Ján 27. novembra 2016 
– Aj kňaz potrebuje povzbudenie, du
chovné posilnenie i odpustenie hrie
chov, aby to mohol prinášať iným. Preto 
sa kňazi a ich príbuzní stretli v 1. advent
nú nedeľu na kňazskej Večeri Pánovej v 
chráme v Liptovskom Jáne. Spovedným 
príhovorom poslúžil domáci farár Peter 
Taját, keď si za jeho základ zvolil slová 
zo Zjavenia Jánovho: „Blahoslavení, ktorí 
si perú oblek, aby mali právo na strom 
života a vošli bránami do mesta! Von 
zostanú psi, traviči, smilníci, vrahovia, 
modloslužobníci, všetci milovníci a pá
chatelia lži.“ Liturgiou poslúžili Jana Il
čisková a Ján Molčan. Po Večeri Pánovej 
sa prítomní zišli v hoteli Štart aj na veče
ri, kde im príjemnú atmosféru vytvorila 
hudobná skupina „Seniorbend“ z Lip
tovského Jána. 

pt
Voľba zborového farára

Liptovský Ján 4. decembra 2016 – 
V druhú adventnú nedeľu sa v našom 
cirkevnom zbore konala voľba zborové
ho farára. Keďže mi uplynulo desaťroč
né volebné obdobie, prebehli potrebné 
kroky k tomu, aby táto voľba prebehla. 
Na úvod prítomných pozdravila sestra 
seniorka Liptovskooravského seniorátu 
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Katarína Hudáková a seniorálny dozorca 
Peter Gärtner. Potom už pristúpili k sa
motnému volebnému konventu. V rám
ci volebného konventu sa cirkevný zbor 
vyslovil za doterajšieho svojho slova 
Božieho kazateľa. Touto cestou ďakujem 
zborovému presbyterstvu i cirkevnému 
zboru za mne prejavenú dôveru. Pro
sím Pána Boha, aby mi pomáhal v mojej 
službe, upevňoval moju vieru a napĺňal 
Duchom horlivosti a lásky.

pt
Pochlapsky z Biblie

Závažná Poruba 7. decembra 2016 
– Muži zo štyroch cirkevných zborov sa 
stretli 7. decembra 2016 v zborovej mie
stnosti na Ev. fare v Závažnej Porube na 
biblickej hodine mužov. Pod vedením 

domáceho farára Vladimíra Pavlíka ot
vorili stránky Markovho evanjelia a vy
počuli si výklad k ďalším jeho pasážam 
z 9. kapitoly. Potešili sa aj pripravenému 
občerstveniu.

Na biblickej hodine mužov sa stretá
vajú muži zo štyroch cirkevných zborov: 
Liptovského Jána, Liptovského Ondreja, 
Smrečian a Závažnej Poruby. Koná sa 
vždy prvú stredu v mesiaci postupne 
v jednotlivých cirkevných zboroch.

pt

Vianočná párty

Beňadiková 10. decembra 2016 – 
Od mládeži sa môžeme učiť, ako sa pri
pravovať na sviatky Božieho narodenia 
 nie zhon, ale radosť, zábava a počúva
nie Božieho slova. Tak tomu bolo  na 
Vianočnej párty, ktorá sa konala v rámci 
stretávania mládeže v Kultúrnom dome 
v Beňadikovej. Trinásť mladých ľudí 
z rôznych častí cirkevného zboru sa za
pojilo do súťaží, ktoré vychádzali z pro
roctiev predpovedajúcich narodenie 
Pána Ježiša.

Prvé proroctvo: „Vtedy riekol Hos-
podin Boh hadovi: Položím nepria-
teľstvo medzi teba a ženu, medzi tvo-
je potomstvo a jej potomstvo; ono ti 
rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš 
pätu.“ (1. Mojžišova 3, 14 - 15) Tieto 
slová povedal Hospodin ako trest pre 
hada, v podobe ktorého prišiel k prvým 
ľuďom v raji Pokušiteľ. V nich zasľúbil, 
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že z potomstva ženy príde Ten, kto
rý bude mariť skutky Diablove, a to je 
predsa Pán Ježiš.

Pri tomto proroctve sa deti zahrali na 
hadov. V skupinách sa postavili za seba 
a vytvorili hadov. Hlava každého hada sa 
pokúšala chytiť chvost iného hada.

Druhé proroctvo: „Preto vám sám 
Pán dá znamenie: Ajhľa, panna poč-
ne, porodí syna a dá mu meno Imma-
nuel.“ (Izaiáš 7, 14) Toto proroctvo sa 
naplnilo v zázračnom narodení Pána 
Ježiša z Márie, ktorá bola panna. Meno 
Immanuel znamená Boh s nami a sku
točne v Pánovi Ježišovi k nám prichádza 
sám Boh.

Z tohto proroctva vychádzala hra Čas 
k jedlu. Každá skupina si vybrala dvoji
cu, v ktorej jeden bol mamičkou a druhý 
dieťatkom. Dvojica vybehla na povel zo 
štartu k miestu, kde si mamička sadla 
a dieťatko si kľaklo pred ňu. Mamička 
mu uviazala podbradník a potom ho kŕ
mila z pripravenej fľašky. Vyhrala skupi
na, ktorá to dokázala najrýchlejšie.

Tretie proroctvo: „Ale ty, Betlehem 
Efrata, hoci si najmenší medzi judský-
mi čeľaďami, z teba mi vyjde ten, kto-
rý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod 
je v praveku, v časoch večnosti.“ (Mi-
cheáš 5, 1) Známe proroctvo, ktoré ci
tovali aj zákononíci, keď sa ich Herodes 
pýtal, kdeže sa má narodiť Mesiáš. Udi
vuje nás, s akou presnosťou sa plnia 
Božie proroctvá. Zarážajúce je, že ani 
Herodes ani zákonníci nebežali poklo
niť sa Ježišovi, hoci o tomto proroctve 
vedeli. Zrejme si neuvodomovali, aké sú 
Božie proroctvá pravdivé a aká závažná 
vec pre nich bola narodenie Spasiteľa.

Súťažiaci hľadali cestu kk Betlehemu. 
Z každej skupiny sa postavil jeden súťa
žiaci, ktorý si vzal do ruky dlhý povrázok, 
na konci ktorého bola ceduľka s nápi
som Betlehem. Jeho úlohou bolo čo na

jrýchlejšie povrázok namotať na tenkú 
paličku a tak sa dostať k Betlehemu.

Štvrté proroctvo: „Ľud, ktorý cho-
dí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad 
tými, ktorí bývajú v temnej krajine, 
zažiari svetlo. Lebo dieťa sa nám na-
rodilo, syn nám je daný; na jeho ple-
ciach spočinie kniežatstvo, jeho meno 
bude: Predivný radca, Mocný Boh, 
Otec večnosti, Knieža pokoja.“ (Izaiáš 
9, 1 a 5) Tieto slová popisujú význam 
Pána Ježiša pre každého človeka. Nebu
de svetským vladárom, bude skutočným 
Pánom a Spasiteľom. Prinesie svetlo do 
temnôt tohto sveta.

Každá skupina si vybrala jedného 
súťažiaceho, ktorý mal zaviazané oči. 
Za stanovený čas mal za úlohu hmatom 
rozoznávať geometrické tvary a rozdeliť 
ich na kôpky.

Piate proroctvo: „Takto vraví Hos-
podin: Čuj! V Ráme počuť nárek, pre-
horký plač. Ráchel oplakáva svojich 
synov, nechce sa dať potešiť pre svo-
jich synov, lebo ich niet.“ (Jere miáš 
31, 15) Toto proroctvo predpovedá 
vraždenie neviniatok v Betleheme a jeho 
okolí kráľom Herodesom, keď sa snažil 
zavraždiť narodeného Ježiša. Boh však 
Máriu a Jozefa predtým varoval, takže 
ušli do Egypta.

O Egypte bola ďalšia hra. Skupiny 
robili akési ľudské pyramídy. Každá sku
pina dostala jeden novinový papier, na 
ktorý sa mala celá skupina postaviť. Po
tom sa papier preložil na polovicu a sku
pina mala rovnakú úlohu. Potom zase na 
polovicu atď.

Nakoniec mali skupiny za úlohu jed
ného svojho člena ozdobiť ako vianoč
ný stromček. Potom už všetci pristúpili 
k vrecu, kde každého čakal drobný dar
ček. spolu s bratom farárom sa na záver 
pomodlili.

pt
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Pozor na horlivých kníhkupcov
Pred obchodným domom v Liptov

skom Mikuláši ma oslovil mladý muž:
– Pane, rád čítate?“
– Áno, – odpovedal som a tušil som, 

čo bude nasledovať, keďže som zahlia
dol, akú knihu drží v ruke. 

– Mám pre vás takúto knihu, ktorá 
poskytuje všeobecné duchovné pozna
nie, – odpovedal mladý muž.

– Ďakujem, ale ja som kresťan a ja 
nachádzam duchovné poznanie v Biblii, 
– odpovedal som.

– Hare Krišna, – pozdravil sa mladý 
muž a obrátil sa na ďalších ľudí pre
chádzajúcich okolo.

Išlo o horlivého propagátora du
chovného hnutia Hare Krišna.

O čo ide?
Hare Krišna, oficiálne Medzinárodné 

spoločenstvo pre uvedomovanie si Kriš
nu, je hnutie pochádzajúce z hinduizmu. 
Toto hnutie považuje za najvyššie bož
stvo Krišnu, v ktorom sú vraj obsiahnu
tí všetci dovtedajší bohovia. Uctievanie 

Krišnu má korene v 16. storočí, keď sa 
v Indii istý muž Čaitanja Maháprabhu 
pokúsil oživiť dovtedajšie náboženstvo 
názorom, že s bohom možno vstúpiť 
do osobného kontaktu (na rozdiel od 
pôvodného hinduizmu, ktorý pozná len 
neosobných bohov). Krišnovské hnutie 
bolo potom obnovené až v polovici 20. 
storočia prostredníctvom hinduistické
ho mnícha Prabhupáda, ktorý v roku 
1965 prišiel z Indie do Ameriky, kde 
o rok neskôr v New Yorku vybudoval 
chrám zasvätený Krišnovi.

Stúpenci Hare Krišna žijú spoločne 
v osobitých komunitách. Aby sa mohli 
stať skutočnými Krišnovými vyznávačmi, 
musia zachovávať štyri pravidlá: nejesť 
mäso, vyhýbať sa nedovoleného po
hlavnému styku, nehrať hazardné hry a 
neopíjať sa. Ak človek takto žije a aspoň 
niekoľkokrát denne zaspieva harekriš
novskú oslavnú hymnu, stáva sa „ha
rekrišnovou osobou“. Vyznávači Hare 
Krišnu veria v prevteľovanie. Podľa nich 
sa každý po smrti znovu narodí do živo
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ta, a to vo forme závislej od terajšieho 
života. Ak niekto teraz žije dobrým ži
votom, narodí sa vo vyššom postavení 
ako teraz. Ak však človek nezachováva 
spomenuté pravidlá, narodí sa napr. 
ako tiger. Zvláštnosťou Hare Krišna je aj 
uctievanie modiel. Prívrženci hnutia im 
obetujú niekoľkokrát denne jedlo. Sami 
to potom jedia v presvedčení, že tým 
nasýtili samotného Krišnu.

Čo na to my kresťania?
My veríme v Trojjediného Boha: 

Otca, Syna a Ducha Svätého.
Neveríme v prevteľovanie, ale 

podľa biblického svedectva máme jeden 
život, ktorý smrťou tu na zemi končí. Po 
nej očakávame vzkriesenie z mŕtvych, 
ktoré nastane, keď Pán Ježiš druhýkrát 
príde na túto zem. Bude nasledovať 
posledný súd, v ktorom sa každý bude 
zodpovedať za svoj život. Do večného 
života prejdú len tí, ktorým boli hriechy 
odpustené pre vykupiteľskú obeť Pána 
Ježiša Krista.

Neuctievame modly, lebo to nám 

vyslovene zakazuje prvé Božie prikáza
nie.

Dostatočným zdrojom duchovné-
ho poznania pre kresťanov je Písmo 
Sväté, Biblia. „Lebo nikdy z ľudskej vôle 
nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svä
tým vedení hovorili svätí ľudia Boží.“ (2. 
Petra 1, 21) „Ale toto je napísané, aby 
ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a – 
veriac – aby ste mali život v Jeho mene.“ 
(Ján 20, 31)

Z povedaného vidíme, že hnutie 
Hare Krišna ponúka úplne inú koncep
ciu viery ako kresťanstvo. Pán Ježiš jasne 
povedal: „Ja som cesta i pravda i život. 
Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skr
ze mňa.“ (Ján 14, 6) Preto pre nás platí 
výzva apoštola: „Milovaní, neverte kaž
dému duchovi, ale skúmajte duchov, či 
sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci 
vyšli do sveta.“ (1. Jána 4, 1)

Viac o kresťanskom pohľade na toto 
hnutie ako aj o iných duchovných hnu
tiach a sektách je možné prečítať si na 
www.sekty.sk.

pt

Klimovci: 
podporovatelia cirkevného zboru

Na svätojánskom cintoríne, napravo od szentiványovskej krypty stoja vedľa 
seba tri rovnaké čierne mramorové náhrobné kamene. Pod nimi odpočívajú Kli
movci: Michal, Samuel a Emma – ľudia, ktorí milovali evanjelickú cirkev, evanjelický 
zbor, všemožne mu pomáhali a darovali mu aj svoje majetky.

V knihe „Hornoliptovský panteón“ od 
B. Chomu čítame: „Klimovci boli reme
selníckoučiteľská rodina v Liptovskom 
Jáne, pôvodom z českých pobielohor
ských exulantov. Spočiatku v Liptov
skom Jáne slúžili Svätojánskovcom ako 

kuchári, krajčíri a postupne sa z nich 
vypracovávali národne uvedomelí učite
lia, kňazi, roľníci, keď sa zmohli, kúpili si 
szentiványovskú kúriu. V matičných ro
koch pôsobili ako národní buditelia, or
ganizujúci a hrávajúci divadlá, večierky 



24

s recitáciami básní.
Z ich rodu sa v roku 1880 hlásil Sa

muel Klimo a v roku1908 jeho brat Jozef 
Klimo za prenajímateľa pohostinských 
szentiványovských budov na Štrbskom 
plese a neskoršie krásna Anna Klimová 
ako manželka Jozefa SzentiványhoGe
merského, posledného významného 
reprezentanta svätojánskeho rodu, kto
rého otec Jozef v rokoch 1905 – 1906 
postavil nádherný hostinec „so štyridsi
atimi izbami na Štrbskom plese (neskor
ší Hviezdoslav) a tým vybudoval pevný 
základ na rozvoj tohto miesta“.

Vráťme sa však teraz k tým, čo od
počívajú na našom cintoríne. Manželia 
Samuel a Emma boli bezdetní. Po čase 
sa k nim nasťahoval aj slobodný brat 
Michal, ktorý predtým pôsobil v hote
lierskych službách v Karlových Varoch. 
V Liptovskom Jáne obhospodarovali 
spoločne svoje polia a gazdovstvo. Žili 

skromne, slušne a pobožne. V roku 1922 
sa spoločne rozhodli, že venujú časť 
svojich majetkov (nehnuteľnosti) nášmu 
cirkevnému zboru.

O tomto ich ušľachtilom čine máme 
svedectvo aj v Cirkevných listoch z roku 
1922, kde sa píše: „Svätý Ján: Popri 
smutných udalostiach, ktoré zaľahli na 
našu cirkev v poslednom čase, máme aj 
radostné zvesti. Dňa 9. januára odbýva
ný konvent s potešením vzal v známosť 
darujúcu listinu famílie Klimovskej zo 
Svätého Jána, dľa ktorej celocirkvi da
ruje takzvaný Štajnovský intravilán“, 
v Svätom Jáne sa nachádzajúci. Podin
špektor cirkve, pán Samuel Klimo, jeho 
manželka Emma rod. Ferjenčík a pán 
Michal Klimo, aby aj tým dokázali lás
ku k cirkvi pridŕžania sa tejto a nezme
niteľnú vernosť k nej, čoho zapotrebné 
cítia najmä dnes, keď cirkve mnohoná
sobne sú odkázané na vždy ochotnú 
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obetavosť svojich veriacich. Konvent cir
kevný vyslovuje vďaku pánovi Samuelo
vi Klimovi, jeho manželke Emme a pánu 
Michalovi Klimovi za obetavosť túto 
v dnešných časoch páru nemajúcu, že 
dar tento prijíma a rozhodnej výslovnej 
žiadosti darujúcich urobí, aby pozemok 
tento a budovy stal sa vlastníctvom celo
cirkve ev. a. v. svätojánskej a upotrebe
ný bol výlučne len k cieľom cirkevným. 
Veľmi húfne navštívený konvent správu 
túto s veľkou radosťou prijal. Darcom 
za ich dobročinnosť sa poďakoval. Ten
to pozemok tri jutrá prvotriednej pôdy 
a veľké stavisko, dobre nám pomôže 
k tým snahám, ktoré máme v najbližšej 
budúcnosti uskutočniť. Očakáva nás 
stavba fary, ktorú na tomto grunte mi
enime postaviť.“

Od vtedy ubehlo veľa rokov. Aj doba 
sa zmenila. Darované pozemky museli 
byť lacno odpredané pod hotel Polud

nica a pre celoobecné záujmy výstavby. 
V majetku cirkevného zboru ostal len 
pozemok, kde stojí pamätník padlým. 
Aspoň takto symbolicky v úcte k pad
lým ostalo z tohto pozemku sväte mies
to. Na Svätodušnú nedeľu sme na tom
to pozemku zasadili „Strom reformácie“, 
pri blížiacom sa 500. výročí reformácie.

Začiatkom leta tohto roku sa obci 
Liptovský Ján podarilo bývalý kaštieľ 
Klimovcov, ktorý po II. svetovej vojne 
získala obec a slúžil ako Kultúrny dom, 
zrekonštruovať a tak znovu sfunkčniť aj 
ako Informačné stredisko obce a Jánskej 
doliny. Keď vojdete do tohto kaštieľa, 
spomeňte si na Klimovcov, ktorí tu žili. 
Milí bratia a sestry a keď pôjdete na cin
torín, zastavte sa pri hroboch Michala, 
Samuela a Emmy, pri hroboch tých, ktorí 
milovali svoju cirkev a jej aj pomáhali. 

Ing. Ján Paciga, PhD., 
kronikár cirkevného zboru
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Bola som prekvapená: mala úsmev 
dievčaťa, stála pevne oboma nohami 
na zemi a bola celkom milá a úplne 
normálna, príjemná, srdečná... Jemná 
útla žienka.

Podľa Ivany Havranovej, autorky 
knihy, ktorá viedla s ňou rozhovor, 
Jarmila vyrastala v romantickom pro
stredí na kopaniciach. Vyrastala aj so 
starými rodičmi, pri robote na poliach, 
vedela podojiť do hrnčeka kozu. Sta
rých rodičov sobášil Martin Rázus, kto
rý bol evanjelickým kňazom v Morav
skom Lieskovom. Celá rodina aj veľa 
známych ľudí v jej okolí boli evanjelik
mi. Starí rodičia ju viedli k tomu, že má 
byť na to hrdá.

A som, tvrdí pani LajčákováHarga
šová. V ťažkých chvíľach si hovorí, že 
nič sa nedeje náhodou, že všetko zlé 
je pre náš život prínosom. Má skvelú 
rodinu a priateľov. 

Vaše deti chodia do evanjelické-
ho gymnázia. V čom myslíte, že je 
to iné? Prečo ste doň dali dcéry?

Staršia dcéra Vanesa je absolvent
kou tohto gymnázia. Keď tam začala 
chodiť, celá rodina jej vravela, že je 
tam tabuľa významných absolven
tov. Je na to patrične hrdá. Študenti 
Evanjelického gymnázia sú jazykovo 
zdatne vybavení, vďaka množstvu ka
nadských a amerických lektorov. Naše 

dcéry tu stretli aj veľa hodnotných 
a zanietených ľudí, ktorí dali našim 
deťom dobrý základ do života. Mlad
šia dcéra Laura sa narodila v Srbsku. 
Vojvodinskí Slováci sú väčšinou evan
jelici, ktorí si zachovali svoju identitu, 
vďaka kostolu, kde slúžia slovenské 
bohoslužby. Lauru sme pokrstili v Báč
skom Petrovci a dodnes spomíname 
na krásny zážitok.

Čo pre Vás znamená Boh.
Obrovskú pokoru aj silu vždy vstať 

a ísť ďalej.
Z knihy Ivany Havranovej 

LUTERÁNI vybrala Mgr. Jana Pivková

Moju babičku sobášil Martin Rázus
Nedávno som sa s našimi seniormi zúčastnila podujatia, ktoré bolo pripra

vené pre seniorov celého Slovenska s názvom Integrácia v Poprade. Bolo tam 
asi dvetisícpäťsto ľudí. Usporiadatelia pripravili krásny program, na ktorom 
vystupovali známi herci a speváci. Program moderovala  pani  Jarmila Lajčáko
váHargašová. Práve o tejto pani manželke nášho ministra zahraničných vecí 
chcem niečo napísať. 
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Tranoscius 
k 500. výročiu reformácie

500. výročie reformácie si pripomenie aj vydavateľstvo 
Tranoscius, ktoré do edičného plánu na reformačný rok za
radilo viaceré tituly týkajúce sa osobností a udalostí refor
mácie. V duchu výročia sa ponesie celá kalendárová tvorba 
– Nástenný kalendár na rok 2017 Luther – muž reformácie 
s maľbami Stana Lajdu, podobne Evanjelický stolový kalen
dár a rovnako Tranovský evanjelický kalendár 2017, ktorého 
zostavovania sa ujal generálny biskup Miloš Klátik.
Prvou lastovičkou v knižnej produkcii bude preklad biogra

fie od Jamesa M. Kittelsona: Reformátor Martin Luther (Fortress 
Press, USA), o ktorý sa postarala teologička a pedagogička Miro
slava Hodáňová. Knižka veľmi pútavým spôsobom a s použitím 
ilustrácií a fotografií nasvecuje život Dr. Luthera od kolísky až po 
hrob. Fakty jeho života dáva do súvislostí, čím nám pred očami 
vyvstáva Dr. Luther nie ako nadpozemská ikona, ale ako človek 
z mäsa a kostí, ktorý sa k svojmu presvedčeniu: Tu stojím, inak 
nemôžem, dopracoval cez mnohé pochybnosti, bolestné hľada
nie a masívne prenasledovanie. Knižka obsahuje aj citácie z jeho 

najvýznamnejších diel, z Písma svätého, podrobné kalendárium jeho života a diela, 
zoznam Lutherových diel, množstvo fotografického a ilustračného materiálu a do
konca mapy, ktoré zobrazujú pôsobenie a cesty Luthera a mapu Európy začiatkom 
16. storočia. Ako na prebal knihy napísal lektor slovenského prekladu, teológ a his
torik Andrej Žitňan: „Kniha zaujme všetkých, ktorí sa zaujímajú o fundovane podané 
historické diela so spoľahlivými informáciami z archívov, rovnako ako tých, ktorí 
obľubujú životopisy plné napätia, dobrodružstva a nečakaných zvratov.“

Ďalším titulom, ktorý by mal na začiatku reformačného kruhu 
uzrieť svetlo sveta, je kniha z domácej proveniencie od osved
čenej autorky Daniely Hroncovej Faklovej Musel som byť kací
rom. Kniha s podtitulom Konrád Cordatus – posol Lutherovej 
reformácie beletristickou formou rekonštruuje príbeh života a 
diela nášmu evanjelikovi nie známeho reformátora nemeckých 
banských miest Konráda Cordata. O tomto pozoruhodnom 
dejateľovi sa v našich archívoch nezachovalo veľa dokumentov, 
hoci pôsobil v Kremnici, Banskej Štiavnici i Bystrici, preto čerpala 
autorka z maďarskej a nemeckej literatúry. V románe sa spolu s 

Cordatom pozrieme aj do domácnosti Lutherovcov a prisadneme si k stolu, kde sa 
viedli „reči pri stole“. Nezapisoval ich nik iný, ako práve Konrád Cordatus.

Ďalší prekladový titul je venovaný významnej osobe v reformátorovom živote 



28

Sviece k roku reformácie
Na lampový olej. Môžu 
veľmi dobre poslúžiť ako 
pripomienka veľkého vý
ročia reformácie a zároveň 
majú svietiť v našich ok
nách na Pamiatku refor
mácie 2017 v rámci akcie 
Svetlo do temnôt.

Cena väčšej sviece 24, €, menšej 16, €

Ev. stolový kalendár 2017 – Tranoscius

Klasický stolový kalendár tentokrát ve
novaný 500. výročiu reformácie.
3, €

Evanjelický stolový kalendár 2017 
– cirkevný zbor L. Ján

NOVINKA! Prvý zborový stolový kalen
dár. Obsahuje všetky cirkevné i štátne 
sviatky, mená, ale i dôležité zborové ak
cie a fotografie z našich podujatí.
3, €

Tranovského ev. kalendár 2017
Venovaný reformač
nému jubileu. V prvej 
časti podáva články 
na tému Október 31, 
1517 – Deň, ktorý 
zmenil svet. Ďalej sa 
venuje významným 
historickým udalos
tiam. Podáva obraz 
významných osob

ností histórie: Filipa Melanchtona, Juraja 
Tranovského, Martina Rázusa a ďalších. 
Nechýba časť na oddych.
3,50 €

Nástenný kalendár 2017 – Luther
Pekný nástenný ka
lendár z produkcie 
vydavateľstva Tra
noscius venovaný ju
bileu reformácie.
3,99 €

– jeho manželke Kataríne. Preklad z nemčiny od Martina Treua Katarína von Bora 
pripravujú Milica Jozafová spolu s Máriou Hroboňovou. Neveľká brožúrka ponúka 
zaujímavý pohľad na ženu, ktorá vôbec nebola v tieni svojho manžela. Bude takisto 
obohatená o fotografie a vyjsť by mala začiatkom budúceho roka.

Pre deti vychádza maľovanka od Barbory Vitálišovej Život Luthera, no napríklad 
aj preklad Malého katechizmu Dr. M. Luthera s výkladom od Jerguša Olejára či 
Lutherov spis Ako sa modliť. 

Naďa Kubányová

Ďalšia ponuka
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Tesnou bránou 2017
Kniha, ktorá by ne
mala chýbať v žiadnej 
evanjelickej domác
nosti. Je pomôckou 
pre každodenné čí
tanie Biblie. Na každý 
deň prináša úryvky z 
Písma, ktoré nás za 
štyri roky prevedú 
celou Bibliu. K tomu 

je vždy zamyslenie na každý deň.
3, €

Knihy z vydavateľstva Porta libri
V predvianočnom čase je tu opäť po

nuka z vydavateľstva Porta libri: knihy 
s duchovnou tematikou pre deti i pre 
dospelých za zvýhodnené ceny. Zo všet
kých kníh sú len ukážky, ktoré sú vysta
vené pri bočnom východe z kostola. Je 
potrebné sa zapísať do zoznamu. Knihy 
budú objednané a následne rozdistribu
ované záujemcom.

Život je Boží dar
(Ev. funebrál 63)

1. Život je Boží dar daný nám o vena. 
Pri smrti poznáme, aká jeho cena! 

Ó, Pane, nauč nás počítať naše dni, 
skôr než sa zvečerí a príde posledný.

3. Daj nám vyjsť v ústrety s múdrymi pannami 
Tebe, ženíchovi, s jasnými lampami. 

Vlej oleja viery do našich sŕdc, Pane, 
aby v našich lampách nevyhasol plameň.

2. Ty si nám povedal: Bdejte, modlite sa, 
kým sú otvorené milosti nebesá! 
Blahoslavíš sluhu, ktorý múdro žije, 
on v Tvojom pokoji tíško odpočinie.

4. Skloň sa ku nám aj dnes a mocne uisti,
že nič nevytrhne nás z Tvojej milosti. 
Tvoja láska s nami naveky zostane 
a cez smrť prevedie ku nebeskej bráne.
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Týka sa obdobia, keď som sa sta
rala o svojho svokra, nášho starého 
ocka, ako sme ho všetci volali. Pred
tým som sa stretla s touto piesňou 
viackrát. Bola pre mňa v kategórii po
hrebných piesní. V pamäti som z nej 
mala iba názov a kúsok melódie.

V čase, keď som bola psychicky 
na tom veľmi zle, mi zrazu začala be
hať po rozume. Keďže piesňoterapiu 
pre seba úspešne používam oddáv
na napriek svojim slabým speváckym 
schopnostiam, najprv ma to nepre
kvapilo a pospevovala som si iné pie
sne. Lenže Život je Boží dar mi znelo 
v ušiach stále. Bolo to až dotieravé. 
Chcejúc urobiť tomuto koniec som si 
po niekoľkých dňoch  túto pieseň na
listovala. Bola som užasnutá, dojatá k 
slzám, lebo cez tú pieseň náš dobrý a 
verný Boh reagoval presne na moje 
potreby. Nemohla som inak, len sa ju 
naučiť naspamäť. To je prvá časť prí
behu s touto piesňou.

Druhá sa odohrala v závere po
zemského putovania nášho starého 
ocka. Nevládal vstať ani rozprávať a 
mal silné bolesti. Už skôr som počas 
jeho ťažkých nocí zistila, že keď sedím 
pri ňom a spievam mu, vie sa ľahšie 
upokojiť a zaspí. Preto som si bez stra
chu z toho, že ešte zväčším jeho súže
nie, pri ňom spievala aj v tomto čase. 

Zrazu, keď som spievala Život je Boží 
dar, bolestivé vzdychanie ustalo, svaly 
sa mu uvoľnili, mohla som ho v kľu
de prebaliť, ošetriť rany. Skúšala som 
veľa iných piesní, žiadna iná takto ne
zaberala.

Sú v nej tieto fakty o Bohu:
1. Dáva život ako dar
2. Chce, aby sme boli bdelí a mod

lili sa
3. Boží sluha môže, má výsadu od

počívať v Jeho pokoji
4. Božia láska je večná a prevedie 

nás cez všetky úskalia
5. Potrebujeme stále Jeho milosť:

• aby sme mohli zmysluplne 
využívať dni

• odpočívať, mať pokoj
• prísť k Nemu
• mať vieru
• mať istotu, pôdu pod nohami

Fakty o Bohu sú prepletené s mod
litbami autora. Autor prosí Pána:

1. Nauč nás počítať naše dni, keď 
sme ešte učeniaschopní

2. Daj nám vyjsť v ústrety Ženícho
vi s jasnými lampami

3. Vlej oleja viery, aby sme nevy
hasli

4. Skloň sa ku nám aj dnes a pevne 
uisti, že nič nevytrhne nás z Tvo
jej milosti

Emília Halušková

Dva zázraky v jednej piesni
V tomto príspevku sa chcem s vami podeliť s tým, čo pred niekoľkými rok

mi urobil pre mňa presne na mieru náš starostlivý Boh. Je o piesni Život je Boží 
dar a je pre mňa 2 v 1. Dva zázraky v jednej piesni.
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Zbierka na materskú školu
Seniorálny konvent Liptovskoo ravského seniorátu na svojom zasadnutí 28. 

marca 2015 schválil kúpu budovy v areáli pri Evanjelickej spojenej škole v Lip
tovskom Mikuláši od Mesta Liptovský Mikuláš, a to za 2, €. V tejto budove 
má byť zriadené Misijné centrum seniorátu, súčasťou ktorého bude aj cirkevná 
materská škola. 

Za pol roka odvtedy sa vykonal kus práce. Časť budovy už bola zrekonštru
ovaná a prenajatá pre Evanjelickú spojenú školu na školský klub. Väčšia výzva 
však ešte stále stojí pred nami. V školskom roku 2017/2018 má byť v tejto bu
dove otvorená evanjelická materská škola. Keďže projekt je finančne náročný, 
i tu je nesmierne potrebná naša pomoc.

K pravidelnej podpore tohto projektu sa zaviazali presbyteri z väčšiny cirkev
ných zborov seniorátu, aj z toho nášho. Zároveň sa obraciame i na vás. Hľadáme 
ochotných ľudí, ktorí by boli ochotní 
podporovať tento projekt pravidel
ným mesačným príspevkom na účet 
seniorátu. Výška príspevku je ľubo
voľná. 

Údaje k podpore misijného centra
IBAN: SK89 0200 0000 0029 6741 2354
VS: 3333
Do správy pre prijímateľa uveďte meno 
a priezvisko.
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Ahoj, kamaráti! 
Pastieri boli prví, ktorí počuli od anjelov zvesť o narodení Božieho Syna – Pána Ježi
ša. Utekali, čo im sily stačili, aby Ho mohli uvidieť a pokloniť sa Mu. 

1. Nájdite 12 rozdielov na obrázkoch s utekajúcimi pastiermi.

2. Narodenie Pána Ježiša predpovedali mnohí proroci, medzi nimi aj pro-
rok Izaiáš. Zo slov v doplňovačke a voľných slov vytvorte dvojice a písme-
no pri slove vpíšte do doplňovačky. Dostanete chýbajúce slovo (opakuje 
sa vo verši dvakrát) vo výroku proroka Izaiáša (9. kapitola, 1. verš): 

„Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké ..............,  nad tými, ktorí bývajú v temnej kra
jine zažiari ...........  .“

V     tesár
O     kráľ                                 
T      hviezda                                     
E      mesto
L      dieťa
S      ovečky

1. 
pastieri

2. 
Jozef

3. 
Betlehem

4. 
mudrci

5. 
Mária

6. 
Herodes
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3. Aký význam má a čo znamená meno „Ježiš“, zistíte v tajničke.
1. Máriu navštívil anjel...
2. Kráľ, ktorý chcel zahubiť Ježiša
3. Viedla mudrcov do Betlehema
4. Mesto, odkiaľ pochádzal Jozef 
5. Mudrci priniesli tri...
6. Iný názov pre Betlehem (2 slová)
7. Zlato, kadidlo a...
8. Matka Jána Krstiteľa  
9.  24 hodín tvorí ......
10.  Krajina, odkiaľ pochádzal Ježiš
11.  Kolíska Pána Ježiša
12. Oznámili pastierom narodenie 
Božieho Syna

4. Pomôžte nájsť cestu pastierom i mudrcom k jasličkám. Začiatok aj ko-
niec cesty označuje hviezdička. 

Pripravila Janka Daňová

Výhercovia
Z úspešných riešiteľov úloh 

zo Svätojánskeho chlebíka 
2/2016 sme vyžrebovali týchto 
výhercov:

1. Samuel Daňo
2. Lenka Šimčeková
3. Anna Daňová
Dňa 13. novembra 2016 sa 

v Podturni konalo Stretnutie 
starších, kde sa stretli aj deti a 
riešili úlohy týkajúce sa výročia 
reformácie. Z úspešných rieši
teľov úloh sme vyžrebovali tých
to výhercov:

1. Jakub Ľubeľan
2. Michaela Vallová
3. Soňa Koreňová
Riešenia nových úloh môžete 

priniesť alebo zaslať na adresu: 
Ev. a. v. farský úrad, Staroján
ska 127, 032 03 Liptovský Ján. 
Z úspešných riešiteľov opäť vy
žrebujeme troch výhercov, ktorí 
dostanú hodnotné odmeny.
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Matrika od 1. 1. do 19. 12. 2016
V meno Trojjediného Boha boli pokrstení a členmi cirkevného zboru sa 
stali
10. 1. 2016 ...... Klára Janovčíková ..............................................................Beňadiková
2. 7. 2016 ........ Diana Fronková ..................................................................Banská Bystrica
17. 9. 2016 ...... Viktor Drežík .......................................................................Podtureň
17. 7. 2016 ...... Mia Tarageľová ...................................................................Liptovský Ján
15. 10. 2016 ... Alžbeta Kičinová ................................................................Uhorská Ves
„Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.“ (Galatským 3, 27)

Konfirmovaní boli a kresťanskú dospelosť tak dosiahli
22. 5. 2016 ...... Martin Baláž ........................................................................Liptovský Peter 
22. 5. 2016 ...... Michaela Balcová ...............................................................Liptovský Ján 
22. 5. 2016 ...... Andrea Kováčiková ...........................................................Beňadiková 
22. 5. 2016 ...... Terézia Kubová ...................................................................Liptovský Ján 
22. 5. 2016 ...... Oliver Špaček ......................................................................Liptovský Ján 
„Buď verný až o smrti a dám ti veniec života!“ (Zjavenie 2, 10)

Manželstvo uzavreli
6. 8. 2016 ........ Ľubomír Drahovský z Uhorskej Vsi a Romana Murínová, rod. 
Kubíková z Liptovského Mikuláša
20. 8. 2016 ...... Peter Bolvanský z Liptovského Mikuláša a Zuzana Polóniová 
z Podturne
„Manželstvo všetci majte v úcte.“ (Židom 13, 4)

V nádeji vzkriesenia sme sa lúčili
17. 2. 2016 ...... Mária Garabášová, rod. Čurná .....................................Liptovský Ján 
22. 2. 2016 ...... Dušan Kasanický ................................................................Podtureň
24. 3. 2016 ...... Ľubomír Kováč....................................................................Beňadiková 
24. 5. 2016 ...... Oľga Kráľová, rod. Urbanová ........................................Uhorská Ves 
21. 6. 2016 ...... Bohumír Filo ........................................................................Liptovský Ján
29. 6. 2016 ...... Anna Niňajová, rod. Dúbravcová ................................Liptovský Ján
27. 7. 2016 ...... Anna Forgáčová, rod. Forgáčová ................................Podtureň
21. 9. 2016 ...... Daniel Multáň .....................................................................Uhorská Ves
2. 10. 2016 ...... Janka Zlejšia, rod. Čepíková ..........................................Beňadiková
18. 10. 2016 ... Darina Čajková, rod. Plchová ........................................Podtureň
4. 11. 2016 ...... Želmíra Sousedíková, rod. Mlynarčíková .................Podtureň
„Ježiš riekol: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, 
a nik neumrienaveky, kto žije a verí vo mňa.“ (Ján 11, 25)





Príležitosť L. Ján Beňadiková Uh. Ves Podtureň
25.12.2016, 1. slávnosť 
vianočná

9,00 Slávn. 
sl. B.

26.12.2016, 2. slávnosť 
vianočná

9,00 Slávn. 
sl. B.

31.12.2016, Záver obč. roka 17,00 Sl. B.
1.1.2017, Nový rok 9,00 Sl. B.
6.1.2017, Zjavenie 9,00 Sl. B.
8.1.2017, 1. ned. po Zjavení 9,00 Sl. B. 

s VP
13,30 Sl. B.

15.1.2017, 2. ned. po Zjav. 9,00 Sl. B. 13,30 Sl. B. 14,30 Sl. B.
22.1.2017, 3. ned. po Zjav. 9,00 Sl. B.
29.1.2017, 4. ned. po Zjav. 9,00 Sl. B.
5.2.2017, 5. ned. po Zjavení 9,00 Sl. B. 

s VP
13,30 Sl. B.

12.2.2017, Deviatnik 9,00 Sl. B. 13,30 Sl. B. 14,30 Sl. B.
19.2.2017, Po Deviatniku 9,00 Sl. B.  

Nár. týždeň 
manželstva

26.2.2017, Predpôstna ned. 9,00 Sl. B.
1.3.2017, Popolcová streda 15,30 Sl. B. 16,30 Sl. B.
5.3.2017, 1. pôstna ned. 9,00 Sl. B. 

s VP
13,30 Sl. B.

12.3.2017, 2. pôstna ned. 9,00 Sl. B. 13,30 Sl. B. 14,30 Sl. B.
15.3.2017, streda 16,30 Sl. B.
19.3.2017, 3. pôstna ned. 9,00 Sl. B.
22.3.2017, streda 16,30 Sl. B.
26.3.2017, 4. pôstna ned. 9,00 Sl. B. 

s VP
29.3.2017, streda 15,30 Sl. B. 16,30 Sl. B.
2.4.2017, 5. pôstna ned. 9,00 Sl. B. 

s VP
13,30 Sl. B. 
s VP

9.4.2017, 6. pôstna ned. 9,00 Sl. B 
s VP

13,30 Sl. B. 
s VP

14,30 Sl. B. 
s VP

13.4.2017, Zelený štvrtok 17,00 Sl. B. 
s VP

14.4.2017, Veľký piatok 9,00 Sl. B. 
s VP


