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Úvodník 
Pohladenie slnka

Tak už je to konečne tu! Slnečné 
lúče získali na sile a ich blahodarný 
vplyv cítiť všade! Ako jeden brat po-
vedal, už sa nevie dočkať na teplé 
jarné lúče. Keď je celý deň zavretý v 
práci a večer príde domov a opäť sa 
len zavrie za dverami, priam sa mu 
žiada vyjsť von na čerstvý vzduch 
a nechať si tvár pohladiť teplými 
slnečnými lúčmi.

Jar prináša aj iné svetlo. Svetlo 
Božej lásky. Tá sa prejavila v kríži 
Božieho Syna. „Veď tak Boh miloval 
svet, že svojho jednorodeného Syna 
dal, aby nezahynul, ale večný život 
mal každý, kto verí v Neho!“ (Ján 3, 
16) Chce pohladiť každého, kto túži 
po láske. Chce priniesť teplo lásky 
a odpustenia všade, kde sa život 
ocitol na bode mrazu. Roztápa ľady 
vzťahov a prebúdza k životu.

Mnohí si však na zimu zvykli. Ani 
nevedia, že sú na bode mrazu. Je 
preto úlohou nás, kresťanov, ktorí 
sme spoznali veľkosť tejto lásky, aby 
z  nás samých sálalo vôkol jej teplo. 

Prajem Vám požehnané prežitie 
veľkonočných sviatkov. Nezabudni-
te, že Pán Ježiš sa kvôli  nám vydal 
ľuďom do rúk. Kvôli našim hriechom  
bol pribitý na kríž, aby nám boli od-
pustené. Kvôli nám zomrel, aby po-
choval našu smrteľnosť. Kvôli nám 
vstal z mŕtvych, aby nám otvoril ces-
tu do večnej budúcnosti v Božom 
kráľovstve a naplnil nás touto nád-
hernou nádejou.

-pt-
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Pri takej veľkej oslave 
ani hŕstka neprekáža

Duchovný úvod ku kňazskej správe, ktorá odznela na tohtoročnom výročnom 
konvente 12. februára 2017 v evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne.

„25 Vtedy žil v Jeruzaleme človek menom Simeon, muž spravodlivý a bohabojný, 
ktorý očakával útechu Izraela, a Duch Svätý bol v ňom; 26 tomuto oznámil Duch 
Svätý, že neuvidí smrť skôr, ako by videl Pomazaného Pánovho. 27 Vedený Duchom 
prišiel teda do chrámu; a keď rodičia priniesli dieťatko Ježiša, aby vykonali všet-
ko podľa obyčaje, predpísanej zákonom, 28 vzal Ho aj on na ramená, chválil Boha 
a povedal: 29 Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, 
30 lebo moje oči videli Tvoje spasenie.“

(Evanjelium podľa Lukáša 2, 25 – 30)
Príležitosť je tu! Čo robiť?

Žijeme v čase 500. výročia refor-
mácie. Do tohto veľkého obdobia sme 
vstúpili už v minulom roku, keď sme 
mali niekoľko podujatí súvisiacich 
s týmto výročím. V máji sme na pozem-
ku pred kostolom pri Pamätníku padlým 
vysadili Strom reformácie, ktorý má ši-
rokej verejnosti a aj nasledujúcim gene-
ráciám pripomínať význam tejto uda-
losti. Pripomínali sme si na slávnostných 
službách Božích Pamiatku reformácie, 
A taktiež aj v tomto roku máme plány. 
Cítime, že je to výnimočný čas, ktorý si 
zaslúži, aby bol naplnený našou pre-
menou, obnovením, rastom našej viery, 
našej zbožnosti. Cítime, že by bolo pre-
mrhaním veľkej príležitosti, keby sme sa 
zo všetkých síl nesnažili, aby to bol čas 
požehnaný pre nás, pre každého osob-
ne i pre celý cirkevný zbor.

Simeon má kľúč
Preto som za základ tejto kňazskej 

správy vybral úryvok z Božieho slova, 
ktorý hovorí o Simeonovi. Tento muž 
totiž zažil to, po čom tak veľmi túžime. 
Zažil to najkrajšie, čo sa mu mohlo stať: 
stretol svojho Spasiteľa. Sám vyznával: 
„Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služob-
níka podľa svojho slova v pokoji, lebo 
moje oči videli Tvoje spasenie.“ 

Z čoho sa to vlastne tešil Simeon? 
Tešil sa z toho, že v Pánovi Ježišovi Kris-
tovi prišlo víťazstvo nad smrťou. Preto 
vedel, že ak má teraz umrieť, to už nie 
je pre neho koniec všetkých nádejí, ale 
práve naopak,  je to stretnutie s Bohom 
Otcom. Preto mohol už v pokoji odísť 
k svojmu Pánovi.

Ďalej vedel, že prišla útecha Izraela. 
Izraelský národ stáročia čakal na Poma-
zaného Pánovho, Mesiáša, Kráľa, kto-
rý by zachránil Izrael z moci všetkých 
nepriateľov a dal im vytúženú slobo-
du. A  veru, tu prichádza Ten, ktorý ni-
elen Izrael, ale celý svet môže zachrániť 
z moci Diabla, smrti a hriechu. Je tu Ten, 
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ktorý prinesie pokoj a zmierenie tam, 
kde vládlo nepriateľstvo, a ktorý bude 
vládnuť naveky. 

Preto tomuto sa chceme učiť a najmä 
toto považujeme za dôležité v tomto ob-
dobí. V chráme v kázňach, na biblických 
hodinách ale aj pri iných stretávaniach 
chceme počúvať jasné slovo evanjelia 
o záchrane v Pánovi Ježišovi Kristovi. 
Aj v uplynulom roku bolo toto slovo 
zvestované, a to na hlavných službách 

Božích, filiálnych službách Božích, ale 
i v strede týždňa v zborovej miestnosti 
či na pôstnych a adventných večierňach. 
O víťazstve nad smrťou sme počúvali 
pri pohreboch. Konali sa biblické hodiny 
v Podturni i biblické hodiny mužov. Ale 
volali sme k tejto pravde i deti a mládež 
na detskej besiedke a na stretnutí mlá-
deže, na detskom tábore i na Kluboch 
dobrej zvesti v Podturni a pri mnohých 
ďalších príležitostiach.



5

Dôležitý je dobrý učiteľ
Uvedomujeme si, aké je to ťažké zís-

kavať srdcia ľudí. Najľahšie je napláno-
vať nejakú akciu, ťažšie potom osloviť 
ľudí, aby na ňu prišli, ale to, čo vôbec 
nie je v našej moci, je osloviť srdcia ľudí, 
aby sa otvorili pre prijatie Pána Ježiša 
ako Spasiteľa a Pána. Ale v tomto nám 
pomáha opäť náš text. Vidíme celkom 
jasne, že všetko, čo Simeon prežil, bolo 
pod vedením Ducha Svätého. Duch 
Svätý bol v Simeonovi, Duch svätý mu 
oznámil, že neuvidí smrť skôr, ako by 
videl Pomazaného Pánovho, Duch Svätý 
ho viedol do chrámu. A aj inde v Písme 
môžeme vidieť, že všetko týkajúce sa 
spásy je len pod vedením Ducha Sväté-
ho. Z Ducha Svätého sa počal Pán Ježiš. 
Duch Svätý viedol Petra k jeho veľkému 
vyznaniu o Pánovi Ježišovi. A Duch Svätý 
nám bol prisľúbený ako ten Učiteľ, kto-
rý nás poučí o všetkom potom, ako Pán 
Ježiš vstúpil  na nebo.

Preto si uvedomujeme, ako veľmi 
nám treba prosiť o dar Ducha Svätého 
a o Božiu pomoc a požehnanie tohto 
roka. Treba nám modliť sa na službách 
Božích, ale aj pri všetkých ostatných 
príležitostiach. Preto sme zaviedli in-
formačné listy a v nich stranu venovanú 
500 dňom modlitieb. Túžba je, aby nás 
tieto modlitebné námety viedli k pravi-
delným modlitbám a boli ich súčasťou. 
Preto sa modlíme aj so spolupracovník-
mi na detskej besiedke o požehnanie 
práce s deťmi. Modlíme sa na spevoko-
loch, pri všetkých ďalších podujatiach. 
A stále uvažujeme, či by bolo možné 
mať v cirkevnom zbore modlitebné spo-

ločenstvo, v ktorom by sme takto zápa-
sili za tento cirkevný zbor a za spásu ľudí 
na jeho území.

Veľkosť nie je v počte
Pán Boh zasľubuje, že vypočuje 

úprimné modlitby a že svojím dá dobré 
veci, o ktoré ho prosia, najmä že im dá 
Ducha Svätého. Týmto uistením sme po-
vzbudení k modlitbám. Áno, Boh vypo-
čúva modlitby a svoje zasľúbenia plní na 
100 % a vždy tým prekoná všetky pred-
stavy a očakávania. Pritom sa však môže 
stať, že niekto bude mať iné predstavy 
o realizácii toho všetkého. Tak aj o Kris-
tovi mali ľudia snáď iné predstavy. Veď 
či by nebolo podľa ľudských predstáv 
vhodné, aby predstavenie Pána pánov 
a Kráľa kráľov v chráme bolo sprevádza-
né veľkou pom péznosťou a sledované 
tisíckami divákov a vznešených osob-
ností? V chráme nie je zhromaždený celý 
Izrael, ktorý by sa prišiel pozrieť na takú 
významnú udalosť predstavenia Pána. 
Nie sú tu vysokí vládni činitelia, nie je 
tu vrcholná inteligencia či predstavitelia 
cirkvi. Je tu jeden bohabojný muž Sime-
on a ten sa raduje z narodenia Pánovho. 
A práve tak ani my sa nenechajme po-
mýliť, že nás je pri týchto oslavách hŕst-
ka. Ale dosah toho všetkého je pre celý 
svet. V tomto svete je Božia sláva zatiaľ 
skrytá a zjavuje sa len tomu zraku, ktorý 
je Duchom Svätým otvorený, aby videl. 
Ale raz každé oko uvidí a každé koleno 
sa pokloní pred slávou Pánovou. Vtedy 
bude sláva, nad akú niet. Na ňu sa teší-
me k nej sa pripravujeme. Amen.

Peter Taját, ev. a. v. farár
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Vzácny rok Pánov
Mal som tú česť byť kazateľom na tohtoročnom seniorálnom konvente, ktorý 

sa konal 8. apríla 2017 v Dovalove. Preto prinášam aj vám túto kázeň, ktorou som 
sa prihovoril konventuálom.
Duchu Boží, žehnaj našej kázni, 
ohňom viery srdcia naše zažni, 
nechže vzklíči slovo sväté, 
v duše naše rozosiate – 
Ty buď jeho strážny! 
Nechže myseľ naša na ňom stála, 
vďačná za to, čo od Teba vzala, 
posvätí sa pravdou Tvojou! 
Tak za pomoc v zhone bojov 
buď Ti, Bože, chvála! 
Amen.

(RÁZUS, M.: Suspíriá. Tranoscius, L. 
Mikuláš 2013. Str. 9n)

„18 Duch Pánov nado mnou; lebo po-
mazal ma zvestovať chudobným evan-
jelium, [uzdravovať skrúšených srdcom] 
poslal ma hlásať zajatým prepustenie 
a slepým navrátenie zraku, utláčaným 
oslobodenie, 19 a zvestovať vzácny rok 
Pánov.“

(Evanjelium podľa Lukáša 4, 18 – 19)

Dôstojný brat biskup, milé predsed-
níctvo seniorátu, vznešený seniorálny 
konvent, bratia a sestry!

Pri príležitosti 500. výročia reformá-
cie, tohto nádherného a vznešeného ju-
bilea, sa chceme dnes pýtať, čo urobiť 
preto, aby sme toto výročie nepremárni-
li, nepremrhali, ale aby sme naplno vyu-
žili túto nádhernú príležitosť. Celkom na 
úvod chcem upozorniť predovšetkým 
na to slovíčko jubileum. Toto slovo nám 
možno znie latinsky a mnohí sa nazdá-
vajú, že ono pochádza z latinčiny. Ale 
nie je tomu tak. I Rimania toto slovo len 

prevzali od Izraela, ktorý ho nachádza 
napísaný v 3M. Tu v 25. kapitole sa spo-
mína zvláštne ustanovenie o jubilejnom 
roku, roku 50., po hebr. Júbal.: „V deň 
zmierenia daj trúbiť na rohu po celej 
svojej krajine; tak posväťte päťdesiaty 
rok a vyhláste v krajine oslobodenie pre 
všetkých obyvateľov. Nech vám je to ju-
bilejným rokom, keď každý z vás má sa 
vrátiť k svojmu vlastníctvu a každý má 
sa vrátiť ku svojej čeľadi. Tento päťde-
siaty rok nech vám je jubilejným rokom: 
nesejte a nezožnite, čo vám samo vy-
rástlo, a neoberajte svoju neobrobenú 
vinicu. Lebo je to jubilejný rok; nech vám 
je svätý; živte sa z úrody poľa.“  Teda 
oslobodenie všetkých otrokov a väzňov, 
návrat vlastníctva a oddych aj pre pôdu.

Neúspešné jubileá
Je smutné, že nikde v SZ nie je zmi-

enka o tom, že by sa podarilo takýto 
jubilejný rok zasvätiť. Je niekoľko zmie-
nok o pokusoch. U Jer 34 sa spomína na 
pokus zachovať tzv. 7. rok, čo je kratšia 
obdoba jubilea. Izraelci sa rozhodli, že 
prepustia svojich otrokov na slobodu. 
Ale Jeremiáš s hrôzou konštatuje: (Jer 
34,16n) „Teraz ste však znova znesvätili 
moje meno, keď si každý svojvoľne vzal 
späť svojho otroka a svoju otrokyňu, 
ktorých ste prepustili na slobodu, a zno-
va ste ich ujarmili ako otrokov a otro-
kyne. Preto takto vraví Hospodin: Vy ste 
ma neposlúchli, i keď ste vyhlásili, že 
prepustíte každý svojho brata a blížne-
ho. Teraz vám ja vyhlasujem prepustenie 
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na slobodu  znie výrok Hospodinov  
takže prepadnete meču, moru a hladu 
a urobím z vás príklad vzbudzujúci úžas 
vo všetkých kráľovstvách zeme.“ 

Za Nehemiáša sa spomína ďalší po-
kus o jeho obnovu. Ale opäť i tu po čase 
Izraelci prestali konať spravodlivosť.

I zo súčasnosti môžeme dať jeden 
príklad. Rok 2017 nie je rokom jubilej-
ným len pre protestantov. Izraelský ná-
rod tento rok tiež veľkolepo oslavuje.  
Pred 50 rokmi v roku 1967 došlo k zjed-
noteniu Jeruzalema, ktoré bolo výsled-
kom Šesťdennej vojny medzi Izraelom 
a jeho arabskými susedmi. Táto udalosť 
sa stala štátnym i  náboženským sviat-
kom v Izraeli. Pripravujú sa jej oslavy. 
Iróniou je, že zdanlivo zjednotené mes-
to je dnes rozdelené neviditeľnou barié-
rou Židia dnes do východnej časti mesta 

vôbec nechodia, a tiež Arabi sa vyhýbajú 
západu. 

Desí nás táto neschopnosť zachovať 
jubilejný rok, vzácny rok Pánov. A keďže 
sami si uvedomujeme, v akých nepokoj-
ných a pre cirkev vôbec nie priaznivých 
časoch žijeme, pýtame sa: čo robiť, ak 
chceme využiť správne toto Jubileum?

Pravý ohlasovateľ jubilea
„Duch Pánov nado mnou, lebo po-

mazal ma… zvestovať vzácny rok Pá-
nov.“ Tu máme pravého Ohlasovateľa 
Jubilea – Spasiteľa a Pána Ježiša. On 
ohlasuje vzácny rok Pánov, rok milosti, 
záchrany a obnovenia. Týmito slovami 
Pán Ježiš v Nazarete medzi svojimi ro-
dákmi ohlásil dielo milosti, ktoré skrze 
Neho priniesol Boh svetu. A Nazaretskí 
mohli byť nesmierne šťastní. Veď počuli 
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tieto slová od samotného Spasiteľa. Na-
miesto toho vidíme, že to dopadá veľmi 
podobne ako skôr spomenuté príleži-
tosti. Ako je to možné? Kde spravili chy-
bu a v čom sa môžeme poučiť?

Prvá chyba Nazaretských – nepo-
chopili Ježiša

Prvá chyba nastala, keď sa Naza-
retskí urazili na tom, za koho sa PJ vy-
hlasoval. Dobre bolo dovtedy, pokým 
v Ňom videli toho Jozefovho syna, ktorý 
navyše dokázal robiť také zvláštne divy, 
že uzdravil mnohých ľudí. ALE POZOR! 
Ježiš nie je len akýmsi chlapčekom, kto-
rého môžem odsunúť nabok, kekď ma 
to už prestane baviť! Ježiš je Boží Syn 
a Spasiteľ! „A nieto spasenia v nikom 
inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné 
meno pod nebom, v ktorom by sme 
mali dôjsť spasenia.“ (Sk 4,12) Ježiš sám 
je zmyslom a náplňou toho vzácneho 
roku Pánovho! Tam, kde je Ježiš, tam sa 
deje náprava, odpustenie a oslobode-
nie! 

Ó, ako sa tragicky mýlia tí, ktorí sa 
bijú do pŕs, že sú evanjelici, hrdo sa hlá-
sia k Lutherovi a k reformácii, ale pritom 
tvrdia: Ale Ježiša až tak nepotrebujem! 
S Ježišom máme všetko, ale bez Neho 
nemáme nič! 

Preto v tomto roku si máme zno-
vu pripomínať, naplno uvedomovať 
a z toho dôsledky vzťahovať, že Ježiš je 
pravý Boh, Spasiteľ a Pán, že skutočne 
trpel strašným spôsobom za naše hrie-
chy, ale že aj skutočne vstal z mŕtvych. 
Je mocný a živý Boh.

Jubilejný rok nás volá ku Kristovi! 
Jeho hľadajte, Jeho hlas počúvajte, Jeho 
nasledujte! Áno, iste, Jubilejný rok je 
aj o osobnostiach reformácie – Martin 
Luther, jeho vzácna manželka, Filip Me-

lanchton, Leonard Stöckel a ďalší. Ale 
oni len preto, lebo zo všetkých síl uka-
zovali na Krista! 

Druhá chyba Nazaretských: nepo-
chopili seba

Druhý omyl, ktorého sa dopustili Na-
zaretskí, bol, že sa urazili, keď ich Pán 
prirovnal k minulým generáciám, ku ge-
neráciám, ktoré zabudli na Hospodina 
a nasledovali baala. Oni majú byť takíto 
hriešnici? Oni, ktorí sa zišli v synagóge 
ako vzorní členovia židovského národa? 
A že by sme my boli nejakí hriešnici, my, 
ktorí nielen že nechýbame v chrámoch, 
ale ešte i na seniorálny konvent príde-
me? Nie je to známka dokonalosti? 

Ó, pozrite sa na seba, hriešnici – áno, 
žobráci, ako to vystihuje náš reformá-
tor. Pozrite sa, ba pozrime sa na seba, 
akí sme hriešni. Ako kritizujeme mladú 
generáciu, že chýba v chráme, ale či tam 
sú naše deti, či sme im svedčili o Bohu 
a o Kristovi? Pozrite sa, ako sa divíme, 
keď sa iným rozpadávajú manželstvá, 
a robíme z toho aféry, ale sami sa málo 
snažíme o odpustenie a lásku v našich 
rodinách. Pozrite sa, ako iných voláme 
k Písmu a sami to Písmo málo otvárame, 
veď to má byť výsada len duchovných – 
kdeže Písmo do rúk evanjelikom, to čo 
hlásal náš reformátor. To jej predsa sek-
társke. Písmo len pre kňazov. A tí často 
popri všetkých povinnostiach majú naň 
tak málo času.

Ó, veru, ak si to správne uvážime, 
vidíme, ako nesmierne potrebuje-
me Krista. Ako potrebujeme to, čo On 
nám ponúka: „chudobným evanjelium“ 
 veru, sme takí chudobní. Nie v majet-
ku, hoci si to myslíme a málo pre cirkev 
obetujeme. Ale vo viere a láske. Ponúka 
„uzdravovať skrúšených srdcom“  keď 
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si dokážeme uvedomiť svoj pravý stav, 
potom musíme byť skutočne skrúšení. 
„Poslal ma hlásať zajatým prepustenie“ 
 ó, keby nám tak niekto pomohol z na-
šich zlozvykov, slabostí a nedokonalos-
tí. „A slepým navrátenie zraku“  ó, bo-
daj by som videl tú veľkú Božiu milosť, 
a mal svetlo, ktoré by mi svietilo na ces-
tách života. 

Kristus nám to ponúka. On nás volá 
k sebe! Volá  nás k tomu, aby sme pred 
Ním úprimne vyznávali hriechy a počuli 
Jeho nádherné slová oslobodenia,, tie 
nádherná slová vzácneho roku Pánovho. 
Sme vďační PB za toto vrcholiace pôst-
ne obdobie, ktoré nám dáva príležitosť 
k tomu, aby prichádzali k spovedi a Ve-
čeri Pánovej. Len aby sa pre nás nestala 
i spoveď a Večera Pánova formalitou, 
lacnou milosťou, niečím samozrejmým, 
k čomu stačí, ak poznám poriadok a po-
užijem správne slová a gestá. Nie slová 
a gestá, ale úprimné poznanie vlastnej 
nedostatočnosti a pokorné spoľahnutie 
sa na Pána! 

Kedysi bývalo zvykom pripravovať 
sa v domácnostiach k spovedi. Prečo 
by sme toto neobnovili? Na Veľký pia-
tok si vyznajme hriechy medzi najbližší-
mi a poprosme o odpustenie! To bude 
dobrá cesta k tomu správnemu zacho-
vaniu Jubilea.

Tretia chyba Nazaretských: nepo-
chopili Božiu milosť

Posledný omyl Nazaretských, ktorý 
ich však privádzal k najväčšiemu hnevu 
bol ten, že sa urazili, keď Ježiš povedal, 
že Boh má milosť aj pre pohanov. Žiad-
ny prorok nie je vzácny vo svojej otčine, 
a takisto Eliáš uzdravil len ženuvdovu 
v pohanskej Sarepte Sidonskej a Elízeus 
zase sýrskeho generála Naamána. 

Pán Ježiš je ten prvý ohlasovateľ toh-
to vzácneho roku Pánovho, tejto milosti, 
ktorú dáva a ktorá môže priniesť ľuďom 
toľko šťastia, radosti a vykúpenia, toľko 
nádeje do budúcnosti a večnosť s Bo-
hom. Ale Pán Ježiš potom pokračuje ďa-
lej. Vyberá si dvanástich, aby šli a hlásali. 
Neskôr i sedemdesiatich. A nakoniec si 
vyberá milióny a milióny zo všetkých 
národov, keď im hovorí: „Choďte teda, 
čiňte mi učeníkmi všetky národy.“ Ne-
hovorí: farári choďte! Hovorí to všetkým 
učeníkom, všetkým, ktorí sú ochotní po-
čuť Jeho hlas!

Preto, ak túžime zasvätiť pravé refor-
mačné jubileum ako vzácny rok Pánov, 
potom sa pozrime každý okolo seba. 
Nemáme aj my okolo seba ľudí chu-
dobných, nezamestnaných, zadĺžených, 
ale i bezdomovcov? Že takých netreba 
v cirkvi? Naopak, sme k nim poslaní, 
lebo pre nich máme radostnú správu 
evanjelia o záchrane v Kristovi – iste ni-
elen slovom, ale aj skutkom. Nemáme 
okolo seba väzňov, ľudí v putách? Mys-
lím tých skutočných, ale i tých neviditeľ-
ných – v moci alkoholu, drog, rôznych 
závislostí, vášní a spútaností. K nim sme 
poslaní. Či nemáme okolo seba ľudí sle-
pých – nielen tým telesným zrakom, ale 
ľudí blúdiacich, hľadajúcich, túžiacich po 
svetle – len keby im ho mal kto priniesť. 
Na našich sídliskách, na filiálkach, často 
v tých vzdialených častiach cirkevných 
zborov – kde sa nám až tak nechce a čo 
sa nám zdá skôr ako taký prílepok cir-
kevných zborov, zbytočné časti, kde sa 
nedá nič robiť. Tam treba hlásať evanje-
lium, tam potrebujú ľudia svetlo spásy. 
A čo naši najbližší? Pán Ježiš prišiel ohla-
sovať tú najväčšiu radosť – vzácny rok 
Pánov, rok milosti, odpustenia, vyslobo-
denia od hriechu a smrti pre večný život 
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a spasenie. Vedia o tom tvoji najbližší? 
Nie je nikto prorokom doma, ale nie je 
to pre nás len výhovorka a znak, že si 
sami veľkosť spásy dosť neuvedomuje-
me, nevážime a sami jej dosť neveríme? 
Či nechceme, aby aj naši najbližší prišli 
do Božieho kráľovstva?

Lebo i nás posiela Pán, aby sme hlá-
sali: „chudobným evanjelium, uzdrave-
nie skrúšených srdcom, zajatým pre-
pustenie a slepým navrátenie zraku, 
utláčaným oslobodenie, a zvestovať 
vzácny rok Pánov.“ Amen.

Pomodlime sa…
Pane Ježiši, Spasiteľu náš, Ty si ten 

veľký Učiteľ, ktorý si od Boha prišiel, 
a najlepší Lekár, ktorý si slepým vrátil 
zrak, chromých uzdravil, malomocných 
očistil a mŕtvych oživil a chudobným 
evanjelium zvestoval. Ach, milý Pane 
Bože, my sme chudobní, obohať nás 
a spas nás skrze svoju chudobu – aby 
sme boli bohatí v Tvojej milosti a sami 
obohacovali iných a štedro podporovali 
Tvoju svätú cirkev. My sme mŕtvi v hrie-
choch, obživ nás skrze Tvoju smrť a na-
plň nás radosťou a horlivosťou. My sme 
hluchí k počúvaniu Tvojho slova. Otvor 

naše uši, aby sme počuli, čo náš Boh 
hovorí každému jednému z nás osobne 
i nám ako spoločenstvu. My sme nečistí 
a malomocní vo svojich hriechoch. Očis-
ti nás svojou svätou a predrahou krvou 
a daj nám silu bojovať s našimi slabos-
ťami a s rozličnými pokušeniami, ktoré 
tak ťažko dorážajú. My sme chromí. 
Ach, postav nás, Pane na nohy a daj nám 
sily, aby sme kráčali po cestách spra-
vodlivých, aby sme šli za Tvojím hlasom 
a aby naše kroky neobchádzali všetkých 
tých, ktorí potrebujú počuť Tvoje evan-
jelium. Sme slepí, Pane, osvieť naše oči, 
aby videli Tvoju dobrotu a lásku a aby 
stále mali pred sebou nádej radostnej, 
večnej budúcnosti v Tvojom kráľovstve.

Prosíme Ťa, drahý Pane, aby si v tejto 
svojej milosti prišiel i medzi nás tu, na 
tento konvent. Napĺňaj nás duchom po-
kory, lásky, viery, horlivosti. Pomôž, aby 
i tento konvent tak rokoval, aby sme 
mohli dobre osláviť Jubileum reformá-
cie ako vzácny rok Pánov. Prosíme Ťa 
za naše rodiny, za naše cirkevné zbory, 
za túto cirkev – ach, Pane, príď k nám! 
Nech tu znie Tvoj mocný hlas a šíri sa 
Tvoja milosť a spása. Amen.

Peter Taját, ev. a. v. farár
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Farári sa stretli 
v Podturni

Podtureň 9. januára 2017 – Zasad-
nutie Združenia evanjelických duchov-
ných Liptovskooravského seniorátu – 
Pravidelné mesačné stretnutie farárov 
z nášho seniorátu sa v januári konalo 
v našom cirkevnom zbore. Prebiehalo 
v Kultúrnom dome v Podturni, kde vďaka 
pomoci ochotných sestier sa podarilo 
vytvoriť príjemnú atmosféru s chutným 
občerstvením. Ďakujeme aj starostovi 
Mariánovi Vojtíkovi za umožnenie toh-
to stretnutia, ako aj akciovej spoločnosti 
Agria za zabezpečenie obeda.

-pt-
Nová novoročná 
akadémia

Liptovský Ján 14. januára 2017 – 
Tohtoročná Novoročná akadémia sa 
konala v obnovených priestoroch Kul-

túrneho domu v Liptovskom Jáne. Na 
pódiu tu postupne vystúpili rôzne zložky 
cirkevného zboru v programe, ktorý ko-
píroval zvesť o príchode Spasiteľa Ježiša 
Krista. Nechýbali ženský a mužský spe-
vokol, ktoré spoločne stretnutie otvorili 
i zakončili piesňou. Taktiež detský spe-
vokol prispel tromi piesňami. Deti z det-
skej besiedky nám v scénke Anjelské 
Vianoce ukázali, akú radosť majú anjeli 
v nebi z narodenia Spasiteľa. Tri koledy 
zahrala na husliach Simonka Kompišová. 
Mládež vystúpila so scénkou Ruky a po-
licajný duchovný Ján Paciga z duchov-
ným slovom.

-pt-
Som k tebe 
nespravodlivý?

Liptovský Ján 3. marca 2017 – Opäť 
sa evanjelici s katolíkmi stretli pri spo-
ločnej bohoslužbe pri príležitosti Sve-
tového dňa modlitieb. Stretnutie viedli 
sestry z Evanjelického cirkevného zboru 
i Rímskokatolíckej farnosti sv. Jána Krs-
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titeľa. Piesne doprevádzali Anička Raká-
rová na husliach a zborový farár Peter 
Taját na gitare. Ten sa aj prihovoril slo-
vom Božím.

Témy tohtoročného stretnutia pripra-
vili ženy z Filipín. Táto kresťanská krajina 
má taktiež svoje problémy, na ktoré je 
potrebné myslieť v modlitbách: domáce 
násilie, obchodovanie so sexom, cesto-

vanie za prácou doma i do zahraničia 
a katastrofy, ktoré zasahujú ľudí citovo 
i ekonomicky. Za kľúčový biblický text si 
zvolili Podobenstvo o pracovníkoch na 
vinici a heslo „Som k tebe nespravod-
livý?“. Výťažok z tohto stretnutia bol 
zaslaný organizácii na podporu filipín-
skych migrantiek KAAGAPAY.

-pt-

Recepty z Filipín

Empanda
Rozpočet pre 6 osôb:

1 kg múky, 2 kypriace prášky do pečiva, 2 PL cukru, 250 ml slnečnicového oleja, 
150 ml vody, štipka soli, 500 g mletého mäsa alebo zeleniny, červená paprika nakrá-
janá na pásiky, 2 veľké cibule, 3 veľké zemiaky, 2 – 3 bielka, 3 strúčiky cesnaku
Príprava:

Opražíme na troške oleja cesnak. Z múky, kypriaceho prášku do pečiva, cukru, 
soli, vody a oleja vypracujeme krehké cesto a necháme 30 minút v chlade.

Papriku, cibuľu, zemiaky nakrájame na kocky. Mleté mäso opražíme na oleji 
s cesnakom. Cesnak potom vyberieme. Pridáme papriku, cibuľu a zemiaky a spolu 
popražíme. Dochutíme soľou a korením. Cesto rozvaľkáme a vykrajujeme kruhy 
s priemerom cca 15 cm, na ktoré lyžicou kladieme vychladnutú masu. Okraje po-
trieme bielkom zriedeným vodou (na 2 – 3 bielka 3 – 4 PL vody). Preložíme na 
polovicu a dobre pritlačíme okraje. Poukladáme na plech s papierom na pečenie 
a pečieme na 150 °C cca 15 minút.
Pansit bihon

Rozpočet pre 4 osoby
Potrebujeme:

1 kg kuracích pŕs, 250 g ryžových rezancov, 2 mrkvy, 250 g zelenej fazuľky, 250 g 
zeleru, 240 ml zeleninového vývaru, 2 PL sójovej omáčky, soľ, korenie, olej
Príprava:

Mäso nakrájame na rezance, zeleninu na pásiky, rezance prelejeme vriacou vo-
dou – podľa návodu. Mäso rýchlo opečieme na oleji, zalejeme vývarom a vyberi-
eme ho. Do základu vložíme zeleninu, pridáme soľ, korenie, sójovú omáčku. Pre-
miešame, pridáme mäso a rezance a ešte  spolu cca 10 minút opekáme. Jemne 
premiešavame. 

Spolu s biblickými témami k Svetovému dňu modlitieb sme dostali aj kuchárs-
ke recepty z Filipín. Ázijská kuchyňa je obľúbená a známa. A tak vám na inšpiráciu 
v tomto veľkonočnom čase prinášame niekoľko z nich.
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Adobo
Rozpočet pre 8 – 10 osôb

Potrebujeme:
1,5 kg kuracích pŕs, 700 g bravčového prerasteného mäsa – podbrušniny, 2 

strúčiky cesnaku, 6 cibúľ, 6 – 8 PL balzamikového octu, 4 paradajky, 4 PL sójovej 
omáčky, 4 bobkové listy, soľ, korenie
Príprava:

Mäsá sa pripravujú osobitne, preto je potrebné si ingrediencie rozdeliť. 
Mäso, cibuľu, cesnak nakrájame na malé kocky, paradajky na štvrtky. Mäso opra-

žíme na oleji spolu s cibuľou a cesnakom. Pridáme ocot, sójovú omáčku, paradajky 
a bobkový list a dusíme pol hodinu. Pridáme soľ a korenie. Spojíme tieto dve mäsá 
a podusíme ešte cca 5 minút. Podávame s ryžou.
Bilingka – zákusok

Rozpočet – do tortovej formy s polomerom cca 26 cm
Potrebujeme:

4 vajíčka, 200 g práškového cukru, 1 vrecúško vanilkového cukru, 200 g masla, 
400 g ryžovej múky, 1 kypriaci prášok do pečiva, 400 ml kokosového mlieka, koko-
sovú múčku na posypanie
Príprava:

Vajíčka, vanilkový cukor a cukor vyšľaháme do peny, primiešame maslo. Múku 
rozmiešame s práškom do pečiva a po lyžiciach pridávame spolu s mliekom. Vypra-
cujeme hladké cesto. Vylejeme do vymastenej a múkou vysypanej formy a pečieme 
na 160 °C cca 45 minút. Hotové  posypeme kokosovou múčkou.

Čo očakávaš od dobrého spoločenstva?

Liptovský Mikuláš 18. marca 2017 
– Človek potrebuje mať spoločenstvo. 
Nikomu nie je dobre samému, a o tom 
svojou pútavou prednáškou hovoril brat 
Emanuel Lippuner na spoločnej mládeži, 
ktorá sa stretla v Liptovskom Mikuláši, 

v sobotu 18. marca 2017. Témou tejto 
spoločnej mládeže bol „Život v spolo-
čenstve“. Zúčastnili sa jej aj konfirmandi 
a mládež z nášho cirkevného zboru.

Skupina mladých ľudí si pripravila 
scénku, v ktorej predviedli, ako fungu-
je dnešné spoločenstvo. Mladí ľudia sa 
stretnú, no neraz len ťukajú do mobilov, 
či notebookov a vravia si ako ich spo-
ločenstvo funguje. A keď príde niekto 
starší medzi nich a chce tvoriť spoločen-
stvo s nimi, tak ho vysmejú. Na začiatku 
stretnutia všetkých brat Emanuel Lip
puner rozdelil na štyri skupiny a položil 
otázku: „Čo očakávaš od dobrého spo-
ločenstva?“ Každá skupina mala na túto 
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otázku uviesť odpovede. Počas ďalšieho 
výkladu poukazoval na to, že to, čo je 
pre mladých ľudí dôležité a čo oni sami 
uviedli: dôvera, úprimnosť, láska, opo-
ra, sa nedá vybudovať cez facebook, 
twitter, whatsapp, či iné sociálne siete. 
Jediný, na kom sa dajú zakladať a budo-
vať vzťahy a dobré spoločenstvo je Pán 
Boh. Ak sa človek na Neho spolieha, On 
sám pomôže a tvorí dobré vzťahy medzi 
nami.

V závere dve dievčatá hovorili o ná-
prave vzťahov, ktoré prežili každá vo 
svojich životoch. Hovorili o tom, ako im 
Pán Boh ukázal cestu k náprave. Jedna 
z nich povedala, že neraz sa podobá-
me kameňom, ktoré do seba narážajú 
a spôsobujú si iba bolesť. Podobne ako 
kamene, aj my máme ostré hrany, ktorý-
mi sa zraňujeme. Pán Boh nám pomáha 

okresať naše hrany a budovať pekné 
vzájomne vzťahy založené na Jeho lás-
ke. Tak ako čítame v 1. liste Petra v 2. 
kapitole:  Pristupujte k Nemu, živému 
kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bo-
hom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy 
sami ako živé kamene budujte sa na 
duchovný dom. Pán Boh poslal svojho 
Syna medzi nás, aby sme s Ním a skrze 
Neho budovali vzájomné vzťahy. Poslal 
Ho, aby sme mohli prísť k Otcovi, ale aj 
k sebe navzájom. On urobil preto všet-
ko, dajme sa Ním viesť.

Stretnutie bolo požehnané, nie len 
pri téme, ale aj pri piesňach, modlitbách, 
rozhovoroch a hrách. Vďaka Pánu Bohu, 
že môžeme takéto spoločenstva budo-
vať vo svojich cirkevných zboroch, ale aj 
spoločne v Liptove.

Jana Ilčisková, seniorálna kaplánka



15

Zaslúžil by si tiež pamätnú tabuľu

Narodil sa 6. 1. 1832, teda pred 185 
rokmi v Liptovskom Mikuláši a zomrel 
12. 6. 1899 v Novom Sade v Srbsku. Vy-
študoval evanjelickú teológiu a právo. 
Po smrti Janka Čajaka si cirkevný zbor na 
konvente dňa 17. 2. 1867 zvolil nového 
farára Jána Nemešániho, ktorý mal vte-
dy 35 rokov. Pôsobil, ako učiteľ na cir-
kevnej evanjelickej škole v Liptovskom 
Mikuláši. Odporúčala ho rodina Sentivá-
niovcov, ktorej bol politickým sympati-
zantom. 

V roku 1869 bol menovaný vládou za 
kráľovského školského radcu, a tak pre 
služobný postup odstúpil z funkcie zbo-
rového farára. 

Zaoberal sa obsahovou náplňou 
elementárnych a nedeľných škôl, me-
todikou vyučovania, postavením a prí-
pravou učiteľov, pre ktoré požadoval 
čiastočné vysokoškolské vzdelanie, mo-
derné učebnice, najmä obsah učiva so 
zameraním na praktický život. Články 
so školskou problematikou uverejňoval 
v periodikách Priateľ školy a literatúry 
(1859 – 1861), Evanjelik (1862 – 1864), 
Listy národných učiteľov (1869), Ná-
rodné noviny (1873) a v Bobulových 
Slovenských novinách (1868 – 1869). V 
roku 1873 sa neúspešne pokúsil o vydá-
vanie  pedagogického časopisu Národ-
ná škola, prispieval aj do  maďarských 
odborných periodík Néptanoda, H. Pes-
talozzi a Néptanitók Lapja. Po roku 1870 
sa venoval charitatívnej a prekladateľs-
kej  činnosti, založil 17 materských škôl, 
9 stálych a 14 letných útulkov, z maďar-
činy do slovenčiny prekladal čítanky, 

učebnice, metodiky. Je autor prác z his-
tórie evanjelickej cirkvi a článkov o súve-
kých pomeroch v nej. Politickou aktivi-
tou a verejnou činnosťou  sa podieľal na 
formovaní Novej školy slovenskej, bol 
zástanca národnostného dorozumenia 
medzi Slovákmi a Maďarmi, odporca 
oficiálnej politiky Viedne. V roku1859 
viedol kampaň proti Michalovi Milosla-
vovi Hodžovi, v roku 1861 sa zúčastnil 
memorandového  zhromaždenia v Mar-
tine, kde podporovaný najmä skupinou 
J. Palárika predniesol opozičný program 
proti radikálnemu memorandu, v kto-
rom ostro kritizoval požiadavku Okolia 
a obmedzil sa iba na rečové (úradný ja-
zyk v slovenských stoliciach slovenčina) 
a školské otázky (založenie slovenskej 
právnickej fakulty, zriadenie katedry slo-
venského jazyka a literatúry na univer-
zite v Pešti a dvoch učiteľských ústavov 
na Slovensku). Článkom Slovo k šľachte 
slovenskej (1861) a na príklade M. Sen-
tivániho sa pokúsil prizvať slovenské 
zemianstvo do národného hnutia. Po 
Rakúskomaďarskom vyrovnaní sa po-
stupne prestal angažovať v slovenskej 
otázke, prešiel na renegátske pozície, 
v službách uhorskej vlády prispieval 
článkami proti panslavizmu do Egyetér-
tés a Pesti Napló.

Na našej fare máme dve pamätné ta-
bule: Čajakovcom a Jankovi Kalinčiakovi. 
Tretiu by si určite zaslúžil aj Ján Neme-
šáni ako významná slovenská historická 
osobnosť. 

Ing. Ján Paciga, PhD., 
kronikár cirkevného zboru

Pôsobil v Liptovskom Jáne pomerne krátko, len 2 roky, ale bol významnou 
osobnosťou , ktorá sa zapísala do dejín cirkevných aj politických v rokoch pre slo-
venský národ ťažkých, najmä po Rakúskomaďarskom vyrovnaní – Ján Nemešáni, 
evanjelický farár v Liptovskom Jáne v rokoch 1867 – 1869.
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Úryvky z Motýľa
Milka Halušková poskytla redakcii Svätojánskeho chlebíka básne z nepubliko-

vanej zbierky Motýľ od Evy Dudášovej. Je to jej priateľka a súhlasila s ich uverejne-
ním v našom zborovom časopise.

Pán Boh si používa 
všetko
Chce sa mi volať 
do všetkých končín sveta: 
Pán Boh si používa všetko.

Napríklad uhasnuté spomienky, 
ktoré prednedávnom boleli 
a teraz iným 
otvárajú oči 
a varujú pred zbytočným spálením.

Pán Boh si naozaj používa všetko? 
A ak Mu všetko slobodne 
odovzdáme, 
aj nám otvára oči 
a my vidíme.

Plodné debaty
Viete čo, ľudia? 
Je úžasné viesť 
rozhovory, 
ktoré obohatia 
mňa i človeka, 
s ktorým sa rozprávam. 
Môžme si povedať 
o vnútorných komôrkach 
srdca, 
o rôznych cestičkách 
nášho života 
a vždy sú to debaty 
plodné, 
lebo prinášajú 
 
šťavnaté ovocie Ducha.

Vlasy mojej mamky
Aké nádherné sú 
vlasy mojej mamky, 
popretkávané striebristou 
farbou starostí 
o mňa, 
z ktorých vyčítam 
ochraňujúcu lásku, 
ktorá odpúšťa, 
radí a pomáha.

Ako dobre, 
že mám ruky, ktorými 
môžem 
pohladiť mamkine vlasy.

Eva Dudášová
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Ahoj, kamaráti! 
Prinášame vám niekoľko veľkonočných úloh. Ak ich správne vyriešite a doručíte na 
farský úrad, môžete aj niečo vyhrať.
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Úspešné riešenia úloh zo Svätojánskeho chlebíka 3/2016 doručila Sonička Ko-
reňová. Odmeníme ju hodnotnou knihou.

Riešenia nových úloh môžete priniesť alebo zaslať na adresu: Ev. a. v. farský 
úrad, Starojánska 127, 032 03 Liptovský Ján. Z úspešných riešiteľov opäť vyžrebu-
jeme troch výhercov, ktorí dostanú hodnotné odmeny.
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Matrika 
od 20. 12. 2016 do 12. 4. 2017
V nádeji vzkriesenia sme sa lúčili
20. 1. 2017 ...... Božena Lukášiková, rod. Kusková ...............................Liptovský Ján 
23. 1. 2017 ...... Anna Zollerová, rod. Pritoková ....................................Liptovský Ján
28. 1. 2017 ...... Emília Račková, rod. Lazišťanová ................................Beňadiková 
23. 2. 2017 ...... Anna Žiaranová, rod. Šimkurátová .............................Beňadiková 
6. 3. 2017 ........ Oľga Kapitáňová, rod. Forgáčová ...............................Podtureň
5. 4. 2017 ........ Elena Mlynarčíková, rod. Koreňová ............................Podtureň
7. 4. 2017 ........ Samuel Ján Macek ............................................................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)
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