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Úvodník 
Zopár sviatoč-
ných postrehov

V známej slovenskej kolede sa 
spieva: „Pastieri, pastieri, hore vstaň-
te, do Betlehema sa ponáhľajte.“ 
Pri týchto slovách som si uvedomil, 
že už pred dvetisíc rokmi boli ľudia 
uponáhľaní. Rozdiel je len v tom, za 
čím sa človek ženie. Dôvodom pre 
náhlenie sa môže byť totiž to, či 
stihneme zohnať všetky darčeky, za-
bezpečiť preplnené stoly a pripraviť 
všetky veci na sviatky. Ale môže byť 
aj druhý dôvod: ponáhľať sa, aby 
sme nezmeškali vidieť narodeného 
Spasiteľa.

Pred pár dňami som počul sťa-
žovanie jedného dievčaťa: „Už zase 
budeme cez sviatky len (slušnejšie 
povedané) jesť…“ Z tohto povzdy-
chu bolo cítiť nechuť z konzumného 
prežívania sviatkov, pocit prázdnoty, 
nedostatku hlbšieho zmyslu sviat-
kov.

Zase od istého muža som počul 
povzdych: „No, hádam len bude 
snehu na Vianoce. Aby sa nám rá-
tali...“ Cítiť z neho presvedčenie, že 
správne prežitie Vianoc môže byť 
spojené len so snehom. 

Čo na všetky tieto skúsenosti po-
vedať? Cítiť z nich, že v stredobode 
sviatkov je množstvo jedla, darčekov 
a snehu. Niet divu, že takéto vníma-
nie sviatkov vyvoláva u ľudí nechuť 
alebo radosť, ktorá je taká krehká, 
že prináša skôr rozčarovanie.

Navrhujem: poďme hľadať Ježi-
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ša. Vezmime si príklad z pastierov, ktorí 
počuli radostnú zvesť o narodení Spasi-
teľa sveta a ponáhľali sa vidieť Ho. Pán 
Boh nám dáva toľko príležitostí, kde 
sa nám Božie slovo zvestuje a kde On 
k nám prichádza. V chráme, v spolo-

čenstve svojho ľudu, pri čítaní Božieho 
slova, pri modlitbe, pri speve duchovnej 
piesne. A možno sa pritom stane, že do-
staneš ten najväčší dar Vianoc: že sa Pán 
Ježiš narodí v tvojom srdci

-pt-

Domáce služby Božie 
pri štedrovečernom stole 2017
(Pred večerou, pred preberaním darčekov, pod vianočným stromčekom – vedie 
hlava rodiny)

Úvod
V mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Milá moja rodinka, zasa prišli Vianoce. Tie sviatky, ktoré sa nazývajú sviatkami 

lásky a počas ktorých chce byť zrazu každý lepší a milší. Nech by sme však boli ho-
cijako milí a láskaví, nikdy sa nevyrovnáme láske nášho dobrého nebeského Otca, 
ktorý nás nemiluje iba na Vianoce, ale po celý rok, a ktorý nám dáva ten najvzácnejší 
dar – svojho Syna. Jeho láska nás sprevádzala v uplynulých mesiacoch, neopúšťala 
nás, keď sme mali ťažkosti, ba ani vtedy, keď sme na Pána Boha zabúdali a robili si 
po svojom. Pán Boh vo svojej láske zostáva verný a dnes, vo sviatočný vianočný ve-
čer, nám daruje nádej nového života, ktorý smieme získať skrze Jeho Syna. Je to ten 
najkrajší dar a ten najväčší dôvod na radosť. Preto s touto radosťou a vďačnosťou 
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vstúpme i do týchto Vianoc a zaspievajme spolu pieseň o radosti, ktorá neplynie 
z pozemských pôžitkov, ale z daru nášho láskavého nebeského Otca. Nech je Jeho 
meno oslávené počas týchto Vianoc i po celý rok.

Čas radosti, veselosti
1. Čas radosti, veselosti / nastal požehnaný, / keď Spasiteľ, Vykupiteľ / narodil 

sa z Panny; / v mestečku Betleme / v jasličkách na slame / leží malé Pacholiatko na 
zime, / leží malé Pacholiatko na zime.

2. Čo sme všetci ľudia hriešni / túžobne čakali, / to anjeli pre svet celý / mocne 
zvestovali; / 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 najdrahší, / Kriste náš, Pane náš, / skloň  sa k nám ako Pán, / a z milosti do ra-
dosti uveď nás, / a z milosti do radosti uveď nás!

Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, verše 2 – 14
Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všet-

ci, 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 po žehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I po-
rodila 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 Pá-
nova 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 znamením: ná-
jdete 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!

Vyznanie viery
Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju 

spoločne slovami Apoštolského vierovyznania:
Verím v Boha Otca všemohúce, 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 Boa Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov, 
odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

Báseň
Deti môžu predniesť básničku alebo modlitbičku. Napr.:
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Zima prišla, vietor duje, 
vonku sniežik poletuje. 
Cez oblok sa tlačí mráz, 
Vianoce už sú tu zas.

Deti v očiach iskru majú, 
svetielko ňou zažínajú. 
Teplom svojho srdiečka 
zohrejú aj Ježiška.

Sniežik ešte padá, padá. 
Človek lásku stále hľadá. 
Ježiško k nám príde včas, 
daruje nám pokoj, lásku
uloženú v nás.

Modlitba
Skloňme sa a takto sa spolu pomodlime:
Láskavý náš nebeský Bože, vieme, že sme i počas uplynulého roka často na Teba 

zabúdali, konali podľa seba a žili po svojom. Neraz sme sa prehrešili proti Tvojej 
svätej vôli, neraz sme zanedbali Tvoje prikázania. Právom by si nás mohol trestať, 
no Ty si nám zostal verný v láske, stále nás pozývajúc do svojho otcovského náručia 
a pripravujúc nám miesto vo svojom kráľovstve. Ďakujeme Ti za vzácny dar Tvojho 
Syna, ktorý nám otvára brány nebies. Ďakujeme Ti za dar spasenia, ktoré nám práve 
On, náš Spasiteľ, prináša. A ďakujeme za Tvoju lásku, ktorou nás tak veľmi miluješ 
a ktorú nám i dnes svojím darom dokazuješ. 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 kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.

Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz i vždy i na 
veky vekov. Amen.

Tichá noc
1. Tichá noc, svätá noc. / Usnula zem celá, / dvaja bdejú v Betleheme, / v jasliach 

Dieťa tam utešené / tíško, spokojne spí, / tíško spokojne spí.
2. Tichá nos, 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 Ježiši-Dieťati / Boh sa láskavo usmieva nám, / anjel 

zvestuje: Buď pokoj vám! / Kristus je daný nám, / Kristus je daný nám.

Záverečné požehnanie
A teraz už milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha 

Svätého so všetkými nami. Amen.
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(Ne)naplnené Vianoce
Kedysi dávno zaznelo z úst Izaiáša 

prorocké slovo: Ajhľa, panna počne, po-
rodí syna a dá mu meno Immanuel. (Iz 
7,14) Hospodin Pán dá znamenie všet-
kému ľudu. V ňom sa prejaví Božia mi-
losť i Boží súd. Napriek porušenosti Pán 
Boh neskoncuje so svojím ľudom. Dá 
mu potomka. Jeho meno bude symbo-
lom toho, čo ľud opustil – vernosť Bohu 
a spoločenstvo s Ním. Immanuel – Boh 
s nami! Pán Boh sám vytvorí nové spo-
ločenstvo so svojím ľudom.

Krátko na to zaznie ďalšie prorocké 
slovo: Lebo dieťa sa nám narodilo, syn 
nám je daný; na jeho pleciach spočinie 
kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný 
radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knie-
ža pokoja. (Iz 9,5) Narodilo sa dieťa, syn. 
Komu? Božiemu ľudu sa narodil budúci 
Kráľ. V Ňom sa sklonil Boh sám k tomu-
to svetu.

Nezostane navždy dieťaťom. Bude 
vládcom. Aj titul bude mať, a nie je-
den. Jeho vláda bude taká netypická. 
Už v tom označení dieťa, ako keby bolo 
naznačené, že nebude vládnuť násilím, 
ale láskou.

Ak bude Predivný radca, bude uka-
zovať k Božím divom konaným pre ľud.

Ak bude Mocný Boh, bude obdare-
ný Božou mocou a múdrosťou, svoj-
mu ľudu bude oporou, poponáhľa sa 
k nemu v núdzi a nebezpečenstve a 
bude ho učiť ceste spasenia. Premôže 
všetkých protivníkov, zvíťazí nad hrie-
chom a smrťou. Dokonale ochráni a vy-
slobodí svoj ľud.

Ak bude Otec večnosti, jeho otcov-
ský vzťah k ľudu bude nemenný, plný 
starostlivosti a prevedie ho od časnosti 
k večnosti.

Ak bude Knieža pokoja, svojou vlá-
dou prinesie pokoj. Nie pokoj zbraní 
ako opak vojny, ale prinesie všetko čo 
patrí k pravej spokojnosti a blaženos-
ti, v poslušnosti Bohu a v spoločenstve 
medzi ľuďmi. Pán Boh skrze svojho Syna 
bude pri diele.

Všetko je akoby na spadnutie. Už len 
krátky čas a zasľúbené sa stane skutoč-
nosťou, ba už je to tu, veď dieťa sa na-
rodilo. Lenže čas, ktorý ubehol od pro-
rockých slov po ich uskutočnenie bol 
približne sedem storočí. Koľko generácií 
sa narodilo a pomrelo v tomto časovom 
úseku? Pár generácií mohlo počuť pro-
rocký hlas Izaiáša. Tie mohli toto proroc-
tvo tlmočiť ďalším generáciám. Lenže 
čas ubiehal a nič sa nedialo. A pritom 
prorok ho tlmočí spôsobom, ako keby 
opisoval to, čo každú chvíľu príde, resp. 
už sa to stalo.

V čase, keď dieťa sa narodilo, ľudia 
mali svoje starosti. Rímsky cisár Augu-
stus popisuje celý svet, teda vykonáva 
sčítanie obyvateľov svojej krajiny. Pas-
tieri nocujú na poli a strážia si stádo. 
Keď sa o tom dozvie Herodes, predesí 
sa a s ním celý Jeruzalem. (Matúš 2, 3) 
A keď počuje, že to narodené dieťa je 
židovský kráľ, bude ho hľadať, aby ho 
zahubil.

Dieťa, poslušné svojím rodičom, ras-
tie a mocnie, je plné múdrosti a milosť 
Božia spočíva na Ňom. (Lukáš 2,40) Ve-
dený Duchom Svätým odolá pokuše-
niam a začína konať a kázať: Pokánie 
čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo ne-
beské. Ten, ktorý Mu pripravuje cestu 
v srdciach ľudí, Ján Krstiteľ, ešte pred 
Ním vystúpil s tou istou zvesťou. Vní-
mame jeho horlivosť, nekompromis-
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nosť, ale keď sa dostane do väzenia, po-
siela k Nemu svojich učeníkov s otázkou: 
Si Ty ten, čo má prísť, a či iného čakať? 
Ján Krstiteľ, ale aj všetci ostatní, musia 
pochopiť, že slová a skutky Dieťaťa – Je-
žiša sú neklamným svedectvom toho, že 
v Ňom prišiel Mesiáš.

Kto prijme túto zvesť? Herodes, Pilát, 
farizeji, ale aj veľkňaz, zostali zatemne-
ní na rozume. Oči sa otvorili pastierom, 
mudrcom, Simeonovi, prorokyni Anne, 
aj iným. Jeho matka Mária o tom všet-
kom premýšľala v srdci.

Ešte ani dnes nie všetci ľudia sa sto-
tožnia s posolstvom, že v Ježišovi prišiel 
Mesiáš. My o tom nepochybujeme. S ra-
dosťou to prijímame. Do akej miery sú 
však naše mysle a srdcia pripravené pre 
Mesiáša? Advent nás volá k príprave na 
Jeho príchod, aby Vianoce boli naplne-
né Jeho plnosťou. Čím by bol Advent, 
ak by sme prepočuli prorocký hlas Mi-
cheáša, Zachariáša, Malachiáša alebo 
Izaiáša? Čím by boli Vianoce, ak by sme 
nepočuli o veľkej radosti, ktorá je daná 

všetkému: Narodil sa vám dnes v meste 
Dávidom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán? 
Prázdne Vianoce, bez pravej podstaty, 
už tu boli. Sviatky pokoja a mieru. Ľudia 
sa na niečo hrali, usmievali, obdarová-
vali a pritom, pravdepodobne, im bolo 
smutno. Tak môže byť aj dnes.

Čas Adventu i Vianoc je pre nás 
vzácnym darom. V adventnej tichosti 
a pokore túžime si zanôtiť: Hľa, už stojí 
predo dvermi; ó, srdce, počuj Jeho hlas; 
privítaj Pána Ježiša; otváram srdce odda-
né..., aby potom vytryskol z nás radostný 
chválospev a my budeme spievať plným 
hrdlom i srdcom: Radujte sa, ó, kresťa-
nia; čas radosti, veselosti nastal požeh-
naný; nám, nám, narodil sa!

Pán Boh nám dal v Dieťati – Ježišovi 
ten najvzácnejší dar. Neodmietajme Ho. 
Nech radosť z Jeho narodenia a daru 
spásy nás nanovo obohatí. Potom naše 
Vianoce nebudú nenaplnené, ale nap-
lnené – Ním. 

Vladimír Ferenčík 
ev. a. v. farár, Liptovský Mikuláš
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Prvotná otázka o Biblii
Keď otcovia reformácie svoje úsilie 

vyjadrili heslom Sola scriptura, snažili 
sa vystihnúť podstatu toho, čo je v na-
šom živote skutočnou autoritou a čo je 
len ľudský prídavok, balast, ktorý ľahko 
môže zviesť na scestie. Preto bol pre 
nich dôležitý dôraz na to, že práve Biblia 
je jedinou autoritou v otázkach viery, nie 
cirkevný nános ľudskej tradície, ktorá v  
mnohom môže byť v rozpore s apoš-
tolskou zvesťou. Keď však hovoríme, že 
Biblia je Božie slovo, často tým máme na 
mysli, že ide o neomylný referát z minu-
losti a nespochybniteľný mravný kódex.

Otázkou však zostáva, ako zmerať a 
posúdiť pravdivosť Biblie. Viera vo fun-
damentálnu pravdu meria jej pravdivosť 
historickou skutočnosťou predmetov či 
príbehov. No máme istotu, že sa takto 
neminieme s jej skutočným poslaním? 
Nie je týmto postojom vyjadrený len 
strach o vlastnú pravdu, či úzkosť, aby 
kresťanská zvesť nebola s jej obsahom 
zmarená? Pravdivosť Biblie neposúdi-
me prehlásením za neomylnú autori-
tu, ale jej skutočným načúvaním. Preto 

musíme rešpektovať jej vlastný nárok 
byť svedectvom o Bohu tých, ktorí sa 
s Ním stretli. Prvotná otázka o Biblii to-
tiž neznie, čo je Biblia, ale kto je Boh. 
Čo vlastne o Ňom vieme, ako sa o Ňom 
niečo dozvieme? Pri poctivom zamysle-
ní nemôžeme povedať ani či je ani či nie 
je. Nemôžeme vedieť aký je, ak sa s Ním 
osobne nestretneme. Kto sa s Ním ne-
stretol, nemá o Ňom čo povedať. Tak 
ak na základe čítania Písem nedošlo 
k nášmu osloveniu Bohom, zostali sme 
na povrchu. Potom aj slová, z ktorých je 
Biblia poskladaná, sú možno pekné lite-
rárne útvary, ale nie sú pre nás Božím 
prehovorením.

Nie každý počuje, čo má
Ak Bibliu nazývame Božím slovom, 

snažíme sa vystihnúť skutočnosť, že nás 
skrze ňu Pán Boh volá na novú cestu ži-
vota. Pod pojmom slovo Božie sa v Sta-
rej zmluve označujú konkrétne Hospo-
dinove výroky dosvedčené prorokmi. 
V Novej zmluve je tento výraz použitý 
aj pre označenie Písma vôbec. Biblic-
ká zvesť je však rozprávaná a zapísaná 

ľuďmi, ktorí sa s Bohom stretli 
v Jeho pôsobení či v Jeho oslo-
vení. Pritom vydali o tomto stret-
nutí svoje vlastné svedectvo. Títo 
ľudia, svedkovia toho, že Boh ich 
oslovil, sa vyjadrujú pomocou 
rôznych literárnych prostriedkov 
a žánrov. Nemusia o tom napísať 
len historicky vernú správu v du-
chu pozitivistického myslenia. 
Každý z nich má svoj individu-
álny štýl, svojský sloh, špecifické 
výrazivo a k dispozícii má tiež ur-

Sola scriptura
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čitú slovnú zásobu ovplyvnenú dobou, 
prostredím, zázemím či vzdelaním. Túto 
svoju individuálnu špecifickosť dáva ka-
ždý svätopisec do služby, aby vyjadril 
svoju náboženskú skúsenosť. Títo sved-
kovia Božieho spásneho pôsobenia žili 
v rôznych dobách so svojským dobovo 
podmieneným myslením a svetovým 
názorom a navyše v rôznom kultúrnom 
prostredí. Preto aj ich reč musela byť 
zrozumiteľná práve v dobe vzniku pí-
somného záznamu ich svedectva. S od-
stupom času však, čítaná v odlišnom 
kultúrnom prostredí, myslení a svetoná-
zore, sa môže ich reč stať menej zro-
zumiteľná. Tak nie každý a vo všetkom, 
čo nám je v Biblii k čítaniu predložené, 
skutočne Božie slovo počuje. Preto je na 
mieste brať do úvahy aj tisícročnú sk-
úsenosť starého Izraela a dvoj tisícročnú 
skúsenosť cirkvi, ktorá je základom pre 
našu vieru, že nám skrze ňu hovorí sám 
Boh. A svedectvo Písem hovorí o tom, že 
do nášho sveta vstupuje sám Boh, keď si 
vyvolil svoj ľud, ktorý si pripútal k sebe 
zmluvou. Navyše nad to zostupuje do 
našej biedy a aj keď zostáva zvrchova-
ným Bohom a predstavuje sa nám v Je-
žišovi Kristovi ako niekto blízky, kto zo-
stúpil do nášho trápenia, hrobu i nášho 
pekla, aby nad tým všetkým zvíťazil.

K čítaniu nemôžeš byť sám
Dôležitý je preto sám Pán Boh, ktorý 

hovorí a koná v prospech svojho ľudu. 
Je to však ľud stojaci pod mocou Božie-
ho konania, ktorý Boží vysloboditeľský 
čin rozpoznáva ako Božie prehovore-
nie a v tradícii o ňom vydáva svedectvo. 
Biblia nie je napísaná, aby nás informo-
vala o minulých udalostiach, ale aby 
ovplyvňovala udalosti budúce, aby for-
movala srdcia tých, čo majú prísť. Takto 

rôzne generácie jednej komunity zotr-
vávajú v rovnakej kolektívnej skúsenosti. 
Preto popri individualite konkrétneho 
biblického svedka – svätopisca tu ešte 
dôležitú rolu hr á obecenstvo Božieho 
ľudu, ktorému je svedectvo adresova-
né, a ktorý, súc svedectvom formovaný, 
toto svedectvo traduje a uchováva. 

Tu je namieste tiež povedať, že Biblia 
nie je určená pre privátne čítanie. Sa-
mozrejme, že si ju môžeme čítať doma 
a zamýšľať sa nad ňou, ale súčasne je 
veľmi potrebné hovoriť o tom, čo som 
z nej vyčítal a čo ma z nej oslovilo, 
s bratmi a sestrami vo viere. Práve cez 
svedectvo dávnych svedkov o Božom 
spasiteľnom čine, ktoré je scenárom 
kultického diania v kostole, každá gene-
rácia prežíva Božiu spásu ako aktuálne 
prítomnú. V tom zmysle je Biblia knihou 
cirkvi. Preto je tu cirkev, aby písomné, to 
je znehybnené, zakonzervované zázna-
my opäť živo nahovorila. To však nejde 
mechanicky, recitáciou Písem z kazateľ-
ne. Živé slovo potrebuje živého svedka. 
Podľa toho možno poznať, či je cirkev 
živá: totiž, či slovom Božím žije, či ho len 
mechanicky recituje.

Za Bibliou nie je prázdno
Dôležité je nájsť v starých biblických 

príbehoch pravdu o sebe. Veď Boh bib-
lického svedectva nás oslovuje práve 
ako hlboká pravda o nás samých. V jej 
zvesti sa poznávame ako hriešnici, uve-
domujeme si napätie medzi tým, čím 
sme, a do čoho sme pravdou o sebe vo-
laní. Tou pravdou oslovení, stojíme pod 
jej prísnym nárokom, ktorému nemožno 
uhnúť. Zároveň nás však poznaná Prav-
da aj zmocňuje k tomu, čo treba vyko-
nať. 

V biblickom svedectve nejde o po-
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učenie o existencii nadsvetskej bytosti, 
ktorá sedí na nebeskom tróne a dis-
ponuje výbavou vševedúcnosti a vše-
mohúcnosti, ale o oslovenie osobnou 
a živou pravdou, ktorá sa zmocňu-
je ľudského života. O tomto Bohu je 
možno hovoriť primeraným spôsobom 
len v osobnom nasadení, pretože reč 
o Bohu zasahuje a zahrnuje toho, kto 
za ňu berie zodpovednosť. Hovoriaci sa 
musí za Božiu existenciu postaviť svojou 
vlastnou existenciou a tým sa sám stá-
va slovom. Vstupuje do slova, ktoré ho 
oslovilo a sám, súc oslovený, oslovuje. 
Živé oslovenie Božie sa nedá stotožniť 
so žiadnou literou, ani literou svätou. 

Slovo Božie, ktoré je za literou, si lite-
ru používa ako prostriedok. Posvätnosť 
biblickej litery je daná jej poslaním za-
staviť človeka na jeho bludnej ceste. 
Božie slovo je Božia reč a Božia reč je 
Boží čin v prospech človeka. Veríme, že 
ten, o kom svedčia svätopisci, je skutoč-
ný a živý Boh. Za Bibliou nie je prázdno, 
jej ručiteľom je sám Stvoriteľ. Biblia je 
teda ľudská evokácia zjavenia Božieho, 
ktorá vznikla pod tlakom Slova v prúde-
ní Jeho Ducha. Ten Duch má však stále 
ochotu pôsobiť, aby poslucháča revo-
koval od slov k Slovu.

Ján Šípka
ev. farár, Smrečany

Magdalénka otvorila svoje brány
Tešíme sa, že po rokoch snaženia 

a otvorení brán najskôr základnej školy 
a neskôr aj gymnázia sa  v pamätný rok 
500. výročia reformácie otvorili aj brá-
ny škôlky pre najmenších – Evanjelickej 
materskej školy v Liptovskom Mikuláši. 
Detský smiech, detská radosť patria do 
nášho spoločenstva, patria do každej 
rodiny i do našich kostolov. Je to znak 
Božieho požehnania pre život súčas-
ný i budúci. Deti získajú priestor, kde 
sa budú môcť rozvíjať, kde budú môcť 
prežívať pocit uspokojenia z hier a uče-
nia sa. Zo srdca im chceme priať kaž-
dodenné potešenie. Na nás dospelých 
je, aby sme ich s Božím požehnaním čo 
najsvedomitejšie pripravili na cestu ich 
budúceho života. Toho času jedna trie-
da, pre ktorú sme nateraz prispôsobili 
priestory v spomínanej časti školského 
klubu, by sa mala v januári, po ukončení 
kompletnej rekonštrukcii presťahovať 
tak povediac “do svojho“. A my veríme, 
že od ďalšieho šk. roku 2018/2019 k nej 
pribudne aj trieda druhá.  

Liptovsko-oravský seniorát v spolu-
práci s mestom Liptovský Mikuláš týmto 
spôsobom rozvíja ďalej areál bývalých 
kasární. V roku 2015 kúpil za symbolickú 
cenu pôvodne administratívnu budovu, 
ktorá v minulosti slúžila pre potreby 
strednej vojenskej školy. Po ukončení 
jej činnosti tak vznikol v celom areáli aj 
dostatočný priestor pre budovanie ev. a. 
v. cirkevných škôl. Dnes sa tu nachádza 
Evanjelická spojená škola. Celý komplex 
sa nachádza v blízkosti centra mesta 
a je dostupný pre automobilovú dopra-
vu. V blízkosti sa nachádza autobusová 
i železničná stanica. Naším zámerom je 
v zakúpenej jednopodlažnej budove, 
nazvanej Misijné centrum Dr. M. Luthe-
ra, prioritne budovať materskú školu.

Časť budovy so samostatným vcho-
dom sa nám ešte v roku 2015 podarilo 
úspešne opraviť v jej interiéri a dočas-
ne tak mohla už od šk. roku 2015/2016 
slúžiť ako školský klub detí pre evanje-
lickú základnú školu. Nachádzajú sa tu 
dve väčšie a dve menšie triedy. Nechý-
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bajú šatne ani novovybudované sociá-
lne zariadenia, ktoré sú zvlášť pre chlap-
cov a zvlášť pre dievčatá. 

Druhá časť projektu, ktorá sa týka 
nášho projektu škôlky, bola dlhodobo 
nevyužívaná. Vzhľadom k zlému tech-
nickému stavu a nevhodnej dispozícii 
objektu tak bolo naším zámerom pone-
chať v tejto časti budovy len obvodové 
steny a nosné piliere. Po prístavbe no-
vého vstupu so schodiskom a rampou 
pre bezbariérový prístup bude táto časť 
slúžiť pre dve triedy našej seniorátnej 
škôlky s kapacitou 40 detí. Každá trieda 
tu bude mať samostatné WC a umyvá-
reň, dennú miestnosť s priestorom pre 
podávanie jedla a priestor na spanie. 
Spoločné budú priestory šatne a záze-
mia škôlky. Kuchynka ako výdajňa stravy 
bude v centre dispozície spoločná pre 
obidve triedy. Areál škôlky sa doplní 
o detské ihrisko a vďaka ďalšej už usku-
točnenej symbolickej kúpe ostatných 
pozemkov v okolí objektu sa vytvoria aj 
nové spevnené plochy a to prístupové 
chodníky, samostatné parkovisko, ale 

aj nový vstup pre peších z ulice, ktorá 
vedie k zástavke MHD. V budove sa na-
chádzajú aj priestranné priestory suteré-
nu, kde sa do budúcnosti môže uvažo-
vať s jej ďalším využitím pre naše misijné 
účely. V súčasnosti prebieha kompletná 
rekonštrukcia hlavnej stavebnej výroby, 
ktorá súvisí s vybudovaním nových kon-
štrukcií a výplní otvorov, ale aj s realizá-
ciou a osadením nových zriaďovacích 
predmetov, tiež rozvodmi vykurovania, 
elektroinštalácie a zdravotechniky. Pre-
vádzajú sa tu nové povrchové úpravy 
a tepelné izolácie. Plánovaný je nový 
náter strechy a oprava odkvapov. Celý 
areál sa zároveň oplotí. 

Všetky tieto rekonštrukčné práce by 
sme mali ukončiť do konca roka 2017. 
Ich  finančné krytie zabezpečia hlavne 
schválené zdroje z nenávratného prí-
spevku štátu. Tešíme sa zo schválenej 
podpory a tiež z formovania stavby, ale 
hlavne sa tešíme z jej ďalšieho prospeš-
ného využitia. Spoločne sme totiž pre-
svedčení, že dieťa je neopakovateľná 
bytosť, ktorá od malička vníma a cíti 
svoj svet. V dnešnej liberalizujúcej sa 
dobe je preto potrebné čoraz častejšie 
prízvukovať, že dieťa je v prvom rade 
dar Boží. Evanjelická cirkev a my v nej 
chceme stavať základy našej viery od 
tých najmenších. Naše prostredie totiž 
vždy zdobila kresťanská výchova a mo-
rálka. Vzdelávanie v tomto duchu sa 
totiž viac ako kedykoľvek predtým uka-
zuje ako veľmi dôležitá úloha v dnešnej 
multikulturálnej dobe. Práve takéto vz-
delávanie sa vďaku Bohu môže teraz, 
od septembra tohto roku, uskutočňovať 
už aj v našej novootvorenej seniorátnej 
škôlke.

Ing. Peter Gärtner
seniorálny dozorca LOS ECAV
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Pane, požehnaj učenie
Liptovský Ján 3. 9. 2017

Aby v škole bolo viac vecí príjem-
ných ako nepríjemných, aby nechýbala 
chuť učiť sa, aby vedomosti deťom po-
máhali aj múdro žiť a aby celý školský 
rok zvládli v zdraví a bez úrazu, k tomu 
všetkému je potrebné Božie požehna-
nie a ochrana. O ne prosili deti, rodičia 
i učitelia na službách Božích na začiatok 
školského roka. Všetci taktiež prijali po-
žehnanie pred oltárom.

Náboženská výchova 
v materskej škole
Podtureň

V novootvorenej materskej škole 
Mravček sa učí aj náboženská výchova. 

Každú stredu o 15. hod. sa prihlásené 
deti stretávajú s bratom farárom a po-
čúvajú biblické príbehy, učia sa kresťan-
ské piesne, hrajú sa a robia všeličo ďal-
šie zaujímavé

Moja reformácia
Liptovský Ján 10. 9. 2017

Tohtoročný zborový deň bol venova-
ný téme Moja reformácia. Na službách 
Božích zvesťou Božieho slova poslúžil 
Roman Dovala, farár z cirkevného zbo-
ru Badín. Po službách Božích a detskej 
besiedke nasledoval program vo fars-
kej záhrade. Tu sa duchovným slovom 
prihovorila sestra seniorka Katarína 
Hudáková. Piesňami prispeli mužský, 
ženský i detský evanjelický spevokol, 
slovom básne Vladimír Kubovčík a celý 
program bol uzavretý koncertom Roma-
na, Kiky a Kláry Dovalovcov. Ďakujeme 
Pánu Bohu za pekné počasie, dobrú ná-
ladu i chutný guláš.

Diakonia nie je sen!
Liptov a Orava 5. – 8. 10. 2017

Všetci veľmi dobre poznáme slová 
Pána: „Čokoľvek ste urobili jednému z 
týchto mojich najmenších bratov, mne 
ste urobili.“ (Matúš 25, 40) To však, že 
tieto slová sú stále aktuál ne a vyzývajú 
cirkevné zbory, aby podľa nich konali, 
nám pripomenula pracovníčka Evanje-
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lickej diakonie 
Katarína Šolté-
sová v dňoch 
5. – 8. októbra 
2017. V týchto 
dňoch sa s ňou 
uskutočnili šty-
ri stretnutia: 
v Liptovskom 
Mikuláši (5. 
10.), v Dova-
love (6. 10.), 
v Jasenovej 
a v Párnici (obe 8. 10.). Sestry z nášho 
cirkevného zboru sa zúčastnili stretnutia 
v Dovalove.

Na týchto stretnutiach predstavila 
možnosti fungovania diakonie na pôde 
cirkevných zborov. Možnosti sú široké 
a k tým najjednoduchším veľa netreba. 
Ide napr. o návštevnú službu, starostli-
vosť o pozostalých, príležitostné stret-
nutia, roznášanie kázní, nákupy a pod. 
Ďalej môže diakonická služba mať i po-
dobu organizovanejšiu a profesioná-
lnejšiu v podobe opatrovateľskej služby 
či diakonických stredísk. Evanjelická dia-
konia vie pre všetky úrovne diakonickej 
služby pomôcť poradenstvom, literatú-
rou či vzdelávaním. 

Stretnutí sa zúčastnili predovšetkým 
bratia a sestry z tých cirkevných zbo-
rov, kde už niektorá forma diakonickej 
služby funguje. Viacerí sa vyjadrili, že je 

to služba náročná, ale veľmi potrebná, 
pretože každý človek si zaslúži dôstojne 
prežitý život, či mladý, či starý, či zdravý, 
či chorý.

Okrem týchto stretnutí sa Katarína 
Šoltésová v piatok zúčastnila aj hodiny 
náboženskej výchovy na Základnej škole 
v Liptovskom Jáne, kde žiakom druhé-
ho stupňa predstavila prácu Evanjelickej 
diakonie.

Na území Liptovsko-oravského seni-
orátu funguje v súčasnosti jediné stre-
disko evanjelickej diakonie, a to Banka 
kompenzačných pomôcok vo Veličnej. 
Viaceré cirkevné zbory majú návštevnú 
či opatrovateľskú službu, doručovanie 
kázní a pod.

S pokáním pred Pánom
Liptovský Ján 22. 10. 2017

Pred 110 rokmi vyhorel náš chrám. 
Pre nás, ktorí vieme, že Pán Boh má moc 
nás i takouto formou varovať a oslovo-
vať, sme sa rozhodli využiť túto príleži-
tosť ako varovný prst, ako zastavenie, 
ako príležitosť na zamyslenie: skúmaj 
sa! Poslúchaš Boha? Je s tebou spokoj-
ný? Lebo blíži sa deň, kedy bude každý 
preskúšaný omnoho ťažšou skúškou!

V tomto uvažovaní a sebaskúmaní 
pomohol príbeh o Nehemiášovi, ktorý 
sa dozvedel o žalostnom stave Izraelcov 
v Jeruzaleme. Hlboko ho to zasiahlo, vy-
znával hriechy Pánu Bohu za seba i za 
svoj ľud a modlil sa k Nemu.

Kajúce služby Božie boli preto spo-
jené so spoveďou. Hoci málokedy zvyk-
neme pristupovať k spovedi bez Večere 
Pánovej, je i toto možné, aby sme Pánu 
Bohu takto hriechy vyznávali. Prítomní 
odriekali 10 Božích prikázaní, po ktorých 
už pristupovali k oltáru, kde prijímali 
osobné rozhrešenie.
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Oslava „päťstovky“
Liptovský Ján 31. 10. 2017

V deň tohto výnimočného jubilea 
sa už ráno o 6. hod. rozozvučali zvony 
evanjelického kostola, aby pripomenuli, 
že pred 500 rokmi sa začal zápas o čisté 
evanjelium a o správne pochopenie Pís-
ma. Slávnostné služby Božie o 17:30 hod. 
potom kázňou slova Božieho i vystúpe-
niami spevokolov ohlasovali, že jediným 
Svetlom, ktoré môže jasne po svietiť na 
cestu života a nesklamať, je Pán Ježiš. 
Najznámejšou udalosťou pred 500 rok-
mi bolo pribitie 95 výpovedí proti od-
pustkom, my sme zase odhalili v kostole 
pamätnú tabuľu pripomínajúcu odkaz 
reformácie aj budúcim generáciám.

Návšteva z Poľska
Liptovský Ján 11. – 12. 11. 2017

22 konfirmandov a mládežníkov pod 
vedením evanjelického farára Mareka 
Twardzika z partnerského cirkevného 
zboru Cisownica navštívilo náš cirkevný 
zbor. V sobotu večer sa naši konfirmandi 
s nimi stretli na chate Jahoda v Jakubo-
vanoch, kde aj strávili noc. Na druhý deň 
spoločne prišli na služby Božie v Liptov-
skom Jáne, kde brat farár kázal.

V rámci niekoľkoročného partnerstva 
našich cirkevných zborov sa už konalo 
niekoľko vzájomných návštev. Takáto 
návšteva mládežníkov z Poľska u nás sa 
však konala prvýkrát. Sme radi, že smi-
eme spoznávať život evanjelikov aj za 
hranicami našej krajiny. Že aj tam máme 
bratov a sestry. 

Bohatý program 
Czesława Bassaru
Liptov a Orava 13. – 15. 11. 2017

V novembri do Liptovsko-oravské-
ho seniorátu zavítal Czesław Bassara, 
riaditeľ spoločnosti Child evangelism 
fellowship (CEF) pre strednú a východnú 
Európu spolu so svojou manželkou. Ab-
solvovali niekoľko stretnutí.

V dňoch 13. – 14. novembra sa zú-
častnil zasadnutia Združenia evanjelic-
kých duchovných LOS v Párnici. Tu vyk-
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ladal postupne proroka Abakuka. 
14. novembra večer viedol seminár 

pre rodičov a učiteľov detských besiedok 
v Párnici pod  názvom Dieťa – vec alebo 
boh? Pripomenul, že deti sú dôležité pre 
Boha, lebo on ich stvoril. Zároveň však 
sú hriešne. Je veľmi dôležité vnímať aj 
hriešnu podstatu dieťaťa, ba dokonca je 
veľmi dôležité, aby si aj dieťa odmalička 
uvedomovalo, že je hriešne.

15. novembra mal niekoľko predná-
šok pre Evanjelické gymnázium Jura-
ja Tranovského v Liptovskom Mikuláši. 
Témou prednášok bolo podobenstvo o 
Milosrdnom Samaritánovi a otázka: Kto 
je môj blížny?

15. novembra večer navštívil Lip-
tovský Ján, kde v Kultúrnom dome sa 
konala Biblická hodina mužov. Prišli na 
ňu bratia z okolitých cirkevných zborov.  
Czesław Bassara vykladal List Títovi.

Czesław Bassara
Narodil sa v r. 1948 v kresťanskej 

rodine v Brzeszczach pri Osvienčime 
v Poľsku. V r. 1965 prijal Pána Ježiša 
za svojho Spasiteľa a v rovnakom roku 
začal službu medzi deťmi. Až do roku 
1969 učil a pracoval v  Brzeszczach a 
v Osvienčime. V rokoch 1969 – 1974 
absolvoval štúdium teológie na Kres-
ťanskej teologickej akadémii vo Varša-
ve. Ešte počas štúdia sa oženil v roku 
1972 so svojou manželkou Helenou, s 
ktorou majú dve deti – Bogdana (1975) 
a Dorotu (1979). V roku 1975 úspešne 
absolvoval univerzitu vo Varšave a o 
rok neskôr sa zúčastnil Vzdelávacieho 
inštitútu pre vedúcich pracovníkov v 
svlužbe medzi deťmi v Kilchzimmeri 
vo Švajčiarsku. V rokoch 1969 – 1990 
organizoval v Poľsku prácu s deťmi a 
mládežou a zároveň sa venoval vyučo-
vaniu učiteľov a rodičov. Súčasne sa v 
rokoch 1982 – 1990 venoval zaklada-
niu zborov v Poľsku, učil na biblických 
školách a v evanjelikálnych cirkvách. 
Od r. 1991 do r. 2007 slúžil spoločne 
so svojou manželkou Helenou v pozícii 
riaditeľa Central evangelism fellowship 
(CEF) pre strednú a východnú Eu-
rópu a taktiež ako člen Európskej rady 
CEF. V rokoch 2000 – 2006 absolvo-
val postgraduálne štúdium v odbore 
systematickej teológie na Evangelical 
Theological Faculteit Heverlee/leuven 
v Belgicku a získal titul PhD. v odbore 
systematickej teológie. V roku 2008 za-
ložil Medzinárodnu službu biblického 
vyučovania v CEF. Píše a vydáva knihy s 
teologickou tématikou. Napr: Útok na 
naše deti, Dieťa je Boží dar, Bibliológia 
či tématické brožúrky: Jedine, Stalo sa, 
On poslal svojho Syna.

Zdroj: www.nedelnilisty.cz
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Brat Bassara, povedzte nám, pro-
sím, niečo o sebe a svojej rodine? 
V akej rodine ste vyrastal, kto vám 
bol svedectvom o Pánovi Ježišovi? 

Mal som výsadu, že som sa narodil 
do kresťanskej rodiny. Od začiatku som 
videl, čo veria a ako svoje kresťanstvo 
žijú. Najväčším svedectvom boli moji ro-
dičia. Napriek náročnému povojnovému 
obdobiu a napriek miestu, kde sme žili 
(v blízkosti Oświęcimu), mi ukázali lásku, 
ktorú som nemohol odmietnuť. 

Blížia sa vianočné sviatky – čo pre 
vás znamenajú, ako ich prežívate?

Oslavujeme narodenie Ježiša v kruhu 

rodiny i zboru. V Poľsku máme tradíciu 
spoločnej večere na Štedrý večer, keď 
sa rozsvieti prvá hviezda. Čítame texty 
z Božieho slova, spievame koledy a pre-
dovšetkým ďakujeme Bohu, že Pán Ježiš 
prišiel, aby zomrel za naše hriechy. 

Kto je pre vás Pán Ježiš Kristus? 
Pán Ježiš Kristus je môj Spasiteľ, 

ktorému môžem z Božej milosti slúžiť 
nesúc evanjelium v rôznych krajinách. 

Dlhé roky ste sa venovali práci 
s deťmi. Prečo je táto práca dôležitá? 

Práca s deťmi je mimoriadne dôleži-
tá, pretože detstvo je časom budovania 
základov. Dieťa môže pochopiť evanje-

Rozhovor s Czesławom Bassarom
V novembri bol na návšteve v našom senioráte Czeslaw Bassara. Navštívil 

niekoľko cirkevných zborov i seniorátnu pastorálnu konferenciu s vyučovaním 
Božieho slova. Pri tej príležitosti sme mu položili pár otázok.
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lium, prijať a žiť podľa evanjelia. 
Dnes vyučujete pracovníkov v cirk-

vi. Čo je pri vyučovaní najdôležitejšie? 
Čo im zdôrazňujete? 

Najdôležitejšie je držať sa zdroja, 
ktorým je Písmo Sväté. Čím hlbšie ide-
me do Božieho Slova, tým viac ideme 
s evanjeliom! 

V akých krajinách ste boli s vyučo-
vaním? Môžete sa podeliť s nejakými 
zážitkami? 

Bolo pre mňa výsadou navštíviť 
osem desiatštyri krajín na všetkých kon-
tinentoch. Osobitnou skúsenosťou je 
vždy návšteva krajín s orientáciou na 
moslimov. Stretol som sa s moslimami, 
ktorí boli veľmi otvorení pre evanjelium. 
Návštevy afrických krajín sú tiež cenné. 
Počas návštevy konferencie v Burkina 
Faso dosiahla teplota v tieni 53 stupňov. 
Tam sa pred štyrmi rokmi zrodila myš-
lienka o biblickom štúdiu na doma. Videl 

som veľkú potrebu teologickej prípravy 
prítomných a budúcich kresťanských 
učiteľov. Preto som začal písať učebni-
ce ako Bibliológia, Zoznám sa so Starým 
zákonom a iné, aby mali kresťanskí pra-
covníci dobrý základ v Božom slove.

Veľa cestujete. Koľko nocí v roku 
spíte vo vlastnej posteli? 

Oj, to je ťažké počítať. Ale ďakujem 
Bohu, že mám dar spánku. Môžem spať 
v posteli aj bez nej.

A na záver: aký je váš vzťah k Slo-
vensku? 

Mám na Slovensku veľa priateľov 
a ďakujem Bohu za ich lásku a pozvania 
k službe Božím Slovom. Nemôžem od-
mietnuť Slovákov! Som rád, že rozumi-
em Vašej reči, ale predovšetkým existuje 
medzi nami duchovná väzba. Slovensko 
je skvelá krajina! Môžeme sa od vás učiť 
pohostinnosti! Ďakujem veľmi pekne!

Zhovárala sa Daniela Mikušová

Pamiatka obetí 
dopravných nehôd
Liptovský Mikuláš 19. 11. 2017

Tretia novembrová nedeľa je už 
niekoľko rokov Svetovým dňom pamiat-
ky obetí dopravných nehôd. Je to chvíľa 
pietnej spomienky na našich blížnych 
a známych, ktorí sa už domov nevráti-
li. Služby Božie v Liptovskom Mikuláši 
dňa 19. 11. 2017 boli venované práve 
tým, ktorí sa stali obeťami nepozor-
nosti, uponáhľanosti, nerozvážnosti ale 
i ziskuchtivosti. V chráme Božom v Lip-
tovskom Mikuláši sa zišli predstavitelia 
ozbrojených a záchranných zložiek, vo-
jenskí duchovní z Ústredia ekumenickej 
pastoračnej služby v ozbrojených silách 
a ozbrojených zboroch SR, čestná stráž 
Ministerstva vnútra SR, Hudba Minister-

stva vnútra SR a ostatní veriaci.
Začiatok služieb Božích patril vstupu 

štátnej vlajky do chrámu, nástupu čest-
nej stráže Policajného zboru a zneniu 
Štátnej hymny SR v podaní Hudby Mi-
nisterstva vnútra SR. Zborový farár Mgr. 
Marián Bochnička a policajný duchovný 
mjr. Mgr. Ján Paciga, PhD. privítali medzi 
nami vzácnych hostí.

Policajný duchovný mjr. Mgr. Ján 
Paciga, PhD. predniesol štatistiku do-
pravných nehôd za prvých 10 mesiacov 
tohto roka. Hrozivé čísla poukázali na 
smutnú skutočnosť – počet dopravných 
nehôd a ich obetí v porovnaní s minu-
lým rokom stúpol. Takmer polovica ne-
hôd bola s následkami na zdraví alebo 
živote. V priemere sa stalo 38 nehôd za 
jeden deň. Každé tri dni vyhasli 2 ľudské 
životy. A to najmä pre porušenie a zane-
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dbanie povinností vodiča.

Obetiam dopravných nehôd bol 
venovaný pietny akt zapaľovania svie-
čok. Zástupcovia všetkých záchranných 
a ozbrojených zložiek zapálili po jed-
nom tomto svetielku, v ktorom sa od-
ráža cena Božieho daru – ľudského ži-
vota.

Zvesť slova Božieho priniesol pplk. 
Mgr. Milan Petrula. Podobenstvom 
o Samaritánovi ponúkal obraz, akými 
by sme mali byť. Blížnym nám je každý, 
koho stretneme a komu môžeme po-
môcť. Pomoc blížnemu je prejavom lás-
ky a tak máme mať otvorené srdcia, aby 
sme dokázali poskytnúť pomoc všade 
tam, kde je potrebná.

Hudba Ministerstva vnútra SR umoc-
nila dôstojnú atmosféru služieb Božích.

Veronika Motýľová
Zdroj: www.ecavlm.sk

Bez práce nie sú koláče… 
Ani u kantora!
Liptovský Mikuláš 25. 11. 2017

Čas, ktorý kantor strávi za organom 
počas nedeľných bohoslužieb, je len 
zlomkom všetkej energie, ktorú do svo-
jej služby vkladá. Aj kantor má svoj čas 
prípravy. Sú to hodiny trénovania a hra-
nia počas bežných pracovných dní. Jed-
ným takým bola sobota 25. novembra 
2017. Na starej fare v Liptovskom Miku-
láši sa uskutočnilo stretnutie kantorov 
Liptovsko-oravského seniorátu. Privítali 
sme medzi sebou profesionálneho or-
ganistu z Bratislavy (pôvodom z Kova-
čice, Srbsko) MgA. Janka Siromu, PhD., 
ktorý mal pre nás pripravenú pútavú 
prednášku na tému Organová hudba 
a reformácia.  Predstavil zúčastneným 
prierez históriou organa, jeho vznikom, 
účelom používania a tiež neskorším 
uplatnením v kostoloch. Celé stretnutie, 
na ktorom sa zúčastnili kantori a kantor-
ky z Liptovského Mikuláša, Závažnej Po-
ruby, Liptovského Ondreja, Liptovského 
Trnovca, Svätého Kríža – Laziska a iní, 
bolo veľmi povzbudzujúce a inšpirujúce 
do ďalšej služby.

O 16:00 hod. v hlavnom kostole 
v Liptovskom Mikuláši premenil Janko 
Siroma teóriu na prax a razom sa naším 
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chrámom niesli nádherné tóny prelúdií 
a chorálov cirkevnej hudby. Diela, ktoré 
písali pred storočiami veľkí umelci, nesú 
v sebe vzácny poklad a je len na nás, ako 
s nimi naložíme. Či ich necháme zapa-
dať prachom kdesi v útrobách archívov, 
alebo im vdýchneme nový impulz života 
a prinesieme do našich kostolov vzneše-
né melódie.

Jankovi Siromovi ďakujeme za jeho 
čas, ochotu, odbornosť a priateľský 
prístup a prajeme veľa úspechov v kan-
torskej službe i vo víziách ďalšieho vz-
delávania organistov.

Veronika Motýľová
Zdroj: www.ecavlm.sk

Medovníkové stretnutie
Liptovský Ján 15. 12. 2017

Vôňa medovníkov sa šírila zo zbo-
rovej miestnosti na stretnutí detí, ktoré 
sa aj takto pripravujú na Vianoce. Asi 
30 detí si popri práci vypočulo biblický 
príbeh, pomodlili sa a stihli aj zaspievať 
niekoľko veselých kresťanských piesní. 
Každý si niekoľko kúskov medovníkov 
odniesol domov, niečo ostalo na zdobe-
nie na nedeľnú detskú besiedku. Tieto 
medovníky majú poslúžiť ako výzdoba 
na vianočný stromček do kostola.

Janko Siroma
Narodil sa 

v Kovačici, Srb-
sko. Absolvoval 
Janáčkovu aka-
démiu múzických 
umení v Brne, 
neskôr sa školil 
na Konzervató-
riu v Bratislave, 
organovú hru si 
zdokonaľoval na Hudobnej akadémii 
v Lipsku, tiež u špičkových organistov 
z Nórska, Talianska, Poľska a Francúz-
ska. V súčasnosti prednáša na ZUŠ 
Františka Oswalda v Bratislave. Pred-
tým bol angažovaný v báčskopetrov-
skom cirkevnom zbore, kde v tom čase 
boli bez kantora a Janko Siroma sa 
dočasne ujal tejto práce, počas ktorej 
pracoval aj so spevokolom a zaškolil 
nového kantora. Organizuje odborné 
semináre pre mladých organistov v 
Srbsku a zaujíma sa o stavbu a rekon-
štrukciu organov.

Zdroj: www.kulpin.net



20

Riaditeľka Misie na Níle 
býva u susedov

Ako ste sa stali riaditeľkou Misie 
na Níle?

Riaditeľkou Misie na Níle n.o. Sloven-
sko som od začiatku roka 2016. Prebrala 
som túto službu od sestry farárky Evy 
Kolesárovej z Bratislavy. Predtým som 
bola členkou Správnej rady Misie na Níle 
a keďže sme viac ako rok hľadali nové-
ho riaditeľa, nakoniec sme sa dohodli, 
že dočasne to povedie jeden z členov 
správnej rady. Nový riaditeľ je námetom 
pre ďalšie modlitby.

Kde sa stretli prvýkrát s prácou tej-
to organizácie?

Misiu na Níle som spoznala počas 
spolupráce so Švajčiarskou misiou viery 
v jej centre Prameň na Súši, neskôr som 
mala možnosť počuť ich aj počas pred-
nášok v našom zbore a tiež som sa sme-
la zúčastniť niekoľkých konferencií Mi-
sie na Níle na Slovensku i vo Švajčiarsku.

V čom spočíva vaša práca?
Moja práca spočíva predovšetkým 

v korešpondencii. Každý mesiac posie-
lam Modlitebný list s aktuálnymi sprá-

vami o práci misie za uplynulý mesiac 
a niekoľkokrát do roka posielam približ-
ne 700 kusov Prameňov. Je to brožúrka, 
ktorá informuje o jednotlivých projek-
toch misie. 

Okrem toho organizujem turné pra-
covníkov našej misie po Slovensku. Prá-
ve v týchto dňoch organizujem takéto 
turné sestry Beatrice Hauser, brata Mi-
chaela Kümin a sestry Mariky Éneke-
šovej od 11. - 24. januára 2018. Mali 
by navštíviť niekoľko zborov najmä na 
východnom Slovensku. Zároveň orga-
nizujem Konferenciu Misie na Níle. Na 
budúci rok bude 10. marca v dvorane 
Evanjelického kolégia v Prešove a dú-
fam, že na nej opäť budeme môcť priví-
tať aj misionárov priamo z Afriky. 

Ešte slovo na záver?
Misia na Níle koná veľkú a požeh-

nanú prácu verne už viac ako 100 ro-
kov. Dúfam, že aj s pomocou bratov 
a sestier na Slovensku bude môcť stále 
šíriť evanjelium o Božej milosti vo sve-
te. Modlite sa, prosím, za mladých ľudí 
ochotných zapojiť sa dlhodobejšie do 
tejto práce a tiež každý deň myslite na 
modlitbách na tých misionárov, ktorý už 
v Afrike pracujú. 

A ak vás služba tejto misie zaujala – 
teším sa na vás na konferencii. V prípade 
záujmu sa môžete ozvať na evanjelický 
farský úrad Liptovský Peter a rada vám 
ju bližšie predstavím. 

Zhováral sa Peter Taját

Dozvedeli sme sa zaujímavú správu. Riaditeľkou Misie na Níle je sestra farárka 
z Liptovského Petra Daniela Mikušová. Poprosilu sme ju teda, aby nám odpoveda-
la na niekoľko otázok.
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Misia na Níle bola 
založená pred viac ako 
100 rokmi (1900) vo 
Švajčiarsku s túžbou 
priniesť evanjelium ľu-
ďom žijúcim v Afrike.  
Jej cieľom je rozvojo-
vou pomocou a so-
ciálno-charitatívnymi 
projektami zlepšiť ži-
votné podmienky ľudí 
v krajinách pozdĺž Nílu 
a vzbudiť a posilniť 
nádej a vieru v Ježiša 
Krista. 

Pracuje v šiestich 
krajinách Afriky: Egypt, 
Sudán, Eritrea, Etiópia, 
Tanzánia a Demokra-
tická republika Kongo 
– sú to štáty, ktorý-
mi preteká rieka Níl. 
V niektorých krajinách 
má Misia na Níle zdra-
votnícke zariadenia – 
v Egypte nemocnicu 
a v Sudáne a Etiópii 
sú to kliniky, kde ošetrujú tých najchu-
dobnejších ľudí, ktorí by inak nemali 
možnosť sa dostať k lekárskej sta-
rostlivosti. Inde sú zase rôzne sociálne 
projekty: v Etiópii Mizrach centrum pre 
ľudí s rôznymi zdravotnými postihnu-
tiami a v Kongu Panzicentrum pre ženy 
postihnuté občianskou vojnou. V Tan-
zánii  a Etiópii sú školiace centrá, kde 
môžu mladí ľudia získať dobré pracov-
né zručnosti pre svoj život. Vzdelávajú 
sa tu ako krajčírky, tesári či poľnohos-
podári. A v Eritrei je základná škola. 

Práca v týchto krajinách nie je ľah-
ká. Často naši misionári zažívajú príko-

ria a prenasledovania zo strany mos-
limskej väčšiny, v Eritrei je zase veľké 
prenasledovanie cirkvi zo strany ko-
munistickej vlády. Ich práca je ťažká 
a náročná, ale robia ju z lásky k Pánovi 
a s láskou k ľuďom, ktorí im boli zve-
rení. 

Slovenská pobočka podporuje túto 
misiu modlitbami, finančne a štrikova-
ním. Príjmy Misie na Níle pochádzajú 
predovšetkým milodarmi od jednotliv-
cov a cirkevných zborov, ale  je možné 
nám prispieť aj 2 % z dane.

Daniela Mikušová
riaditeľka Misie na Níle Slovensko 

Fakty o Misii na Níle
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Možno ste už niekde videli obraz, 
ktorý zachytáva rozbúrené more, kto-
rého vlny sa zdvíhajú do niekoľko me-
trových výšok a uprostred vĺn sa zmieta 
topiaci sa človek. Nemá nádej na zá-
chranu. Zdá sa, že vo vlnách zahynie.

A predsa: ešte je tu  nádej. Na obra-
ze je nakreslená skala, na nej postavený 
Kristov kríž a topiaci sa človek ho objí-
ma oboma rukami. Tento kríž ho má za-
chrániť pred rozbúrenými vlnami. Snáď 
nič lepšie nám nemôže vystihnúť, čo to 
bola reformácia, ako tento obraz.

Reformácia, to vlastne bolo hnutie, 
ktoré kedysi miliónom a miliónom ľudí, 
topiacich sa vo vlnách hriehu, ukázalo 
na Krista a na Jeho kríž so slovami: toto 
je vaša záchrana.

Nešváry v cirkvi a osobné skúsenos-
ti s rozporom medzi svojím svedomím, 
vychádzajúcim zo štúdia Biblie, oficiál-
nym učením vtedajšej cirkvi a jej praxou, 
priviedli augustiniánskeho mnícha Mar-
tina Luthera vo Wittenbergu 31. októbra 
1517 k uverejneniu 95 téz. Boli pôvodne 
určené iba na akademickú diskusiu. Kri-
ticky reagovali najmä na prax udeľova-
nia odpustkov.

Lutherov spor o odpustky sa však 
stal predmetom širokého záujmu, čo sa 
stretlo s veľkou nevôľou pápeža a vyso-
kého kléru. Luthera nestihol podobný 
osud ako Jána Husa len vďaka priazni, 
ktorú mu preukázal jeho zemepán – 
saské knieža Fridrich Múdry. Tézy, ktoré 
sa bez vedomia Luthera rýchlo rozšírili, 
vyvolali kvôli vtedajšej všeobecnej ne-
spokojnosti s cirkvou veľký ohlas. Bola 
odštartovaná „reformácia“ cirkvi, t. j. na-

jväčšie očistné hnutie cirkvi v celých jej 
dejinách.

A mnoho ľudí v Lutherovej dobe 
skutočne začalo u Krista a v Jeho kríži 
hľadať záchranu pred Božím hnevom. 
Lutherovo učenie o spasení z milosti sa 
šírilo ako víchor.

V živote mnohých a mnohých ľudí to 
bolo ako na spomínamom obraze: stá-
li uprostred rozbúrených vín, v ktorých 
mali zahynúť, lebo nemali dosť dobrých 
skutkov. Ale zrazu bol pred nich posta-
vený Kristov kríž, ktorého sa mohli pev-
ne zachytiť a tak sa zachrániť.

A nielenže sa ľudia chytali Kristovho 
kríža, ale začali sa chytať aj Biblií. Sme 
cirkvou reformácie, ale prestali sme 
mnohokrát reformovať svoje srdcia 
a svoj mravný život. Reformácia cirk-
vi, to nie je niečo, čo už dokonale uro-
bil Luther a naši otcovia. Reformácia je 
niečo, čo sa musí stále v cirkvi diať a ni-
kdy nesmie prestať. Všetci tí, ktorí sa 
trápili obavou, ako obstoja na Božom 
súde, zrazu počuli ohromnú zvesť, ktorú 
Luther vyniesol z Písma svätého:

„Ale teraz sa zjavila Božia spravodli-
vosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon 
i Proroci: Božia spravodlivosť skrze vie-
ru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. 
Lebo niet rozdielu: veď všetci zhrešili 
a chýba im Božia sláva; ale sú osprave-
dlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpe-
ním v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustano-
vil ako prostriedok zmierenia skrze jeho 
krv prostredníctvom viery, aby ukázal 
svoju spravodlivosť, lebo v minulos-
ti prehliadal predošlé hriechy vo svojej 
božskej zhovievavosti, aby v tomto čase 

Čo priniesla reformácia v roku 1517? 
Nepotrebujeme ju aj dnes?
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ukázal svoju spravodlivosť: že sám je 
spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto 
verí v Ježiša.“ (Rímskym 3, 21 – 26)

Vo vlnách Božieho hnevu sa možno 
utopiť. Ale utopí sa len ten, kto by chcel 
sám plávať. Kto však sa zachytí Kristo-
vho kríža ako svojho záchranného člna 
a u Krista bude hľadať pomoc, tomu 
smrtiace vlny Božieho súdu neuškodia. 
Tam v Biblii sa o tom píše, že skrze vieru 
v Krista Boh dá spasenie.

Cirkev sa nesmie nikdy prestať utie-
kať ku Kristovmu krížu. Tam je jej záchra-
na. Kde ľudia prestávajú objímať Kristov 
kríž a v ňom vidieť svoje útočište, tam 
prestáva reformačná cirkev.

Cirkev nesmie nikdy odložiť svoje 
Biblie nabok alebo založiť ich do skríň 
a nedotýkať sa ich. Koreňom reformácie 
je práve Biblia a ak by sme sa k svojim 
Bibliám postavili chrbtom, prestávame 
byť cirkvou reformácie.

Ak chceme zostať verní odkazu na-
šich otcov a nezradiť ho, potom je len 
jedna cesta: späť ku Kristovmu krížu, 
kde možno dosiahnuť spasenie. Späť 
k bibliám, ktoré nám na cestu spasenia 
ukazujú. Späť k reformovaniu svojich 
sŕdc a svojho kresťanského života. Ne-
byť spokojným s tým, akými sme. Re-
formácia znamená kresťanskú obnovu 
a ak má byť naše kresťanstvo skutočne 
živým, potrebuje sa ustavične obnovo-
vať. Ak budeme samých seba ustavične 
reformovať, potom obraz topiaceho sa 
človeka, ktorý nachádza záchranu v Kris-
tovom kríži, bude naším obrazom a slo-
vá nášho textu „ospravedlnení zdarma 
z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristu 
Ježiši“ budú platiť aj o nás.

Ján Podlesný 
Z časopisu Prameň z Podhoria 

(CZ Podlužany) 
vybral Ing. Ján Paciga, PhD.
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Človek sa dozvedá správu. Reč 
hovoriaceho je zarážajúca. Správa 
samotná je šokujúca. Šokujúca pre-
to, lebo je nečakaná a šialená v tom 
zmysle, že odporuje vedomostiam a 
predstavám o možnom. Ďalej, ak je 
táto správa pravdivá, znamená to pre 
dotyčného človeka v jeho praktickom 
živote veľa komplikácií a nepríjem-
ností. Stane sa objektom pohoršenia 
a výsmechu. Osobné plány budú pre-
kazené, budúcnosť totálne neistá. 

Za mnou nikdy neprišiel nikto so 
správou, o ktorej by sa dalo toto po-
vedať. Ale útek, odmietnutie, nemý 
úžas boli mojimi reakciami na sprá-
vy oveľa menšieho kalibru. Tiež sa 
mi stáva, že nedokážem jasne vnímať 
celý obsah. Tento človek však neute-
ká, nestavia múr medzi seba a hovo-
riaceho ani neostáva pasívny. On roz-
mýšľa v súvislostiach, pozorne vníma 
slovo za slovom, dokáže s úctou a ne-
konfliktne položiť zmysluplnú otáz-
ku a vyjadriť svoje pochybnosti. Na 
šťastie mnohých, ktorí sa tak môžu 
po stáročia dozvedať alebo opakova-
ne posilňovať tým, že Bohu nie je nič 
nemožné.

Týmto človekom je Mária, matka 
Ježišova v Evanjeliu podľa Lukáša, v 1. 
kapitole, vo veršoch 26 – 38. Márii sa 
v tomto texte rúca jej vlastný svet. Má 
plné právo na paniku. Nielen preto, 
že svadba s Jozefom je zrazu v nedo-
hľadne. Ona však chápe, že je v bez-
pečí. Chápe, že k nej hovorí Boží posol 

a chce vyjadriť svoju dôveru a odo-
vzdanosť Bohu. Bleskovo si uvedomu-
je veľkoleposť a neopakovateľnosť 
tohto momentu. Využíva tento čas na 
to, aby uvažovala, nasávala informá-
cie, vyjasňovala si situáciu, myslela na 
konkrétnosti. Má v sebe túžbu zapojiť 
sa, dozvedieť sa viac, ako jej bol anjel 
povinný povedať. Rozpoznáva šancu, 
príležitosť k tomuto. A šancu svojou 
otázkou a komentárom odvážne pre-
mieňa. Znamená to, že vynikajúco po-
užíva svoj rozum. 

Pozastavme sa tu na chvíľu. Podľa 
odborníkov používať rozum nie je pre 
nikoho z nás samozrejmosť. Je to pre 
nás ťažká práca, ktorej sa prirodzene 
vyhýbame, ako sa len dá, kvôli tomu, 
aby sme si ušetrili energiu. Všetci sme 
prednastavení na použitie intuície, 
ktorá nám automaticky „našepkáva“, 
ako sa máme zachovať. Cestou von 
z tejto našej lenivosti je presvedčenie, 
že rozmýšľať je dôležité. Potom sme 
pripravení začať sa učiť s rozumom 
narábať. To, ako ho používame, je vý-
sledkom nášho učenia. 

V odseku Písma, o ktorom hovorí-
me, môžeme z tohto uhla pohľadu vi-
dieť, že Mária sa dovtedy, kým za ňou 
prišiel anjel so zvesťou o osobitnej 
Božej milosti, usilovne učila a všeličo 
naučila. Naučila sa mnoho dobrého 
tak poriadne, že sa to stalo súčasťou 
jej osobnosti. To je výzva pre každého 
z nás.

Emília Halušková

Človek sa dozvedá správu
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Dňa 14. 11. 2017 som sa zúčastnila 
v Košiciach sympózia na tému 500. vý-
ročie reformácie v kontexte ekumény, 
ktoré zorganizovalo Ekumenické spo-
ločenstvo cirkví. Hlavným hosťom bol 
prof. Július Filo, emeritný biskup. Pred-
niesol prednášku s názvom „Reformácia 
otvára možnosti k obnove apoštolského 
diakonátu“. 

V tejto prednáške hovoril o tom, čo 
to apoštolská diakonia je, o význame re-
formácie a o historickom vývoji diakonie 
v rámci evanjelickej cirkvi s dôrazom na 
Slovensko. V závere spomenul, že po r. 
1989 sa napriek snahe mnohých diako-
nát porovnateľný s tým, čo fungovalo 
pred jeho násilným zlikvidovaním ko-
munistami, v našej cirkvi neobnovil. Pre 

mnohých účastníkov boli informácie tý-
kajúce sa hlavne existencie a fungovania 
Evanjelickej diakonie veľkým prekvape-
ním.

Prednáška br. biskupa Fila bola plná 
aktuálnych a veľmi praktických myšlie-
nok pre všetkých. Poznamenal napr., že 
láska bez viery dáva spoznať jej bez-
východiskovosť. Ďalej, že diakonia za-
hŕňa aj ochotu a schopnosť spravovať 
vlastnú domácnosť. Veľmi sa teším, že 
tento pohľad hovorí do rozpadajúcich 
sa manželstiev v našich zboroch. Z toh-
to vyjadrenia totiž vyplýva, že uvedená 
ochota a schopnosť sú duchovné dary, 
ktoré dostáva každý veriaci, ktorému 
je zverená domácnosť. A keď niekto 
uvažuje o rozchode, t. j. rozpade do-

mácnosti, má sa predovšetkým 
sústrediť na duchovnú obnovu 
a úlohou spoločenstva je tomuto 
všemožne napomáhať.

Niekoľko z myšlienok, ktoré 
prezentovali ďalší účastníci sym-
pózia:

Reformácia hovorí predovšet-
kým o potrebe vzdelávať sa (de-
kan Teologickej fakulty Katolíckej 
univerzity).

Cirkev je soľ a má dávať chuť 
k životu (zástupca Ekumenické-
ho spoločenstva z Reformovanej 
kresťanskej cirkvi na Slovensku).

Cirkev blížneho treba milovať 
tak ako svoju (zástupca Ekume-
nického spoločenstva z Rímsko-
-katolíckej cirkvi)

Všetky príspevky budú uverej-
nené v zborníku, ktorý vydá Eku-
menické spoločenstvo.

Emília Halušková
Rembrandt: Svätá rodina s anjelmi

Čo si myslí ekuména o Lutherovi?
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Úspešné riešenia úloh zo Svätojánskeho chlebíka 2/2017 doručili 35 riešitelia. 
Z nich sme vyžrebovali: 1. miesto Dominik Nagy, 2. miesto Adrián Bella, 3. miesto: 
Miroslav Tvrdoň. Odmeníme ich hodnotnou cenou.

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.

Pripravila Janka Daňová
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Matrika 
od 1. 1. do 22. 12. 2017
V meno Trojjediného Boha boli pokrstení a členmi cirkevného zboru sa stali
18. 4. 2017 ........Patrícia Drahovská .................................................................Uhorská Ves
14. 5. 2017 ........Liliana Gurecká ........................................................................Beňadiková
6. 8. 2017 ..........Hanka Pivková .........................................................................Liptovský Ján
17. 9. 2017 ........Eva Labath ................................................................................Liptovský Ján
8. 10. 2017 ........Tamara Tkáčová ......................................................................Košice
„Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.“ (Galatským 3, 27)

Manželstvo uzavreli
20. 5. 2017 ........Rastislav Devečka z Liptovského Mikuláša a Radka Kubovčíková z 
Liptovského Jána
2. 9. 2017 ..........Ján Sojak z Nemeckej a Michaela Žilková z Bratislavy
2. 9. 2017 ..........Jozef Šmihovský z Podturne a Radoslava Gombošová z Kežmarku
„Manželstvo všetci majte v úcte.“ (Židom 13, 4)

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
21. 4. 2017 ........Eva Mlynčeková, rod. Brtáňová ........................................Liptovský Ján 
6. 5. 2017 ..........Darina Krčulová, rod. Šimčeková .....................................Beňadiková
9. 6. 2017 ..........Alena Kubovčíková, rod. Smolková ................................Liptovský Ján 
17. 6. 2017 ........Michal Krajčuška ....................................................................Liptovský Ján 
28. 6. 2017 ........Paula Kašiaková, rod. Kúdorová .......................................Liptovský Ján
28. 6. 2017 ........Ivan Pivko ..................................................................................Veľká Hradná
8. 8. 2017 ..........Ján Grešo...................................................................................Beňadiková
15. 8. 2017 ........Jaroslav Tomčík .......................................................................Podtureň
4. 9. 2017 ..........Milan Koreň ..............................................................................Podtureň
18. 9. 2017 ........Daniel Mlynarčík.....................................................................Podtureň
24. 10. 2017 .....Ľudmila Multáňová, rod. Gejdošová ..............................Uhorská Ves
23. 11. 2017 .....Margita Báthoryová, rod. Krajčová .................................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)



Konferencia pre mužov
Milí priatelia,
srdečne pozývame všetkých mužov od 13 do 99 rokov na 13. ročník Konferencie 
pre mužov
 MIESTO: Kino Kosmos, Třinec
 DÁTUM A ČAS:  20. 1. 2018 od 7,30 do 16,30
 TÉMA: Kedy už dospeješ
 SPÔSOB DOPRAVY: ozvite sa na farskom úrade a dohodneme sa
 REGISTRAČNÝ POPLATOK: 200 Kč (100 Kč študenti a dôchodcovia)
 PROGRAM: prednášky, panelová diskusia, chlapský spev, 
  humor, spoločný obed a omnoho viac
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Svetoslav Veigl 
Vianočná

V jedličke vôňa pokory. 
Betlehem – hviezda lásky. 

Viera nám srdce otvorí 
a strhne všetky masky.

Z neba prichádza Boží Syn, 
Prichádza Láska sama. 

By na seba vzal ťarchu našich vín, 
On synom človeka sa stáva.

Už v žiare hviezdy, mesiaca 
rozžala láska sviatky – 

jak svieca horiaca 
sú otcovia i matky.

I deťom svietia očká už – 
všetci sme malé deti, 

chlapec i žena, dievča, muž, 
keď v sdci láska svieti.

Do rúčky rúčku stúlime, 
srdce do srdca hladko, 
už nenecháme na zime 

to naše Jezuliatko.

Jozef Emanuel Cubínek 
Sen
Nad ránom zbieleným v slzách večera, noci 
a v kvapkách zarosených okien 
po spánku rozorvanom 
na oči mi sadol ťažký sen: 
že som bol žobrákom, 
kontrastom šťastných ľudí. 
Na kraji cesty z asfaltu 
s klobúkom svojím ošúchaným, 
s bolestným stonom v hrudi 
čakal som v sychravom nečase 
na kúštik porozumenia, na nehu v ľudskom hlase. 
Čakal som na teplý pohľad. 
Myslel som, že aspoň jedna ruka 
hodí mi sústrasť do klobúka.

Šli vôkol starci, mladí, deti 
zrýchleným tempom v kroku 
a nepovedali ani vety. 
Srdce sa zvíjalo v bôli, 
v päste sa zovrela ruka, 
i plakať horko sa mi chcelo, 
keď som sa pozrel do klobúka. 
Starší mi hádzali doň 
len samé pohŕdanie 
a deti kamienky, blato, 
veď žobrák necíti, 
veď on je na to, na to.

Moja odpoveď nebola kliatbou, 
len slabým plačom v hrudi, 
na pohŕdanie ľudí. 
Nechal som dary na dlažbe 
s palicou, klobúkom, 
aby tam zostali, 
aby svedčili o podlých srdciach, 
ktoré sú tvrdšie ako skaly. 
Studený vietor na drôtoch hral, 
keď som sa s novým poznatkom 
poberal v neznámu diaľ. 
Ó, Bože, ak tento sen 
raz skutkom stal by sa, 
daj silu zniesť ho, silu len.

Pripravila: Anna Lubelanová




