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Stretnutie dorastu Liptova 
v Uhorskej Vsi 29. 11. 2019
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Kupovali sme obrus na kuchynský 
stôl. Máme radi obrus praktický, po-
gumovaný, a pokiaľ je to možné, s po-
tlačou, ktorá súvisí s ročným obdobím. 
Keďže sa blíži čas vianočný, ideálny je 
motív vianočný. Do oka nám padol mo-
tív s vianočnými pohľadnicami. Obrus 
pôsobil skutočne vianočne. Dominantná 
červená, zelená a biela skutočne dodá-
vali obrusu vianočnú atmosféru. A ešte 
ten nápad - vianočné pohľadnice. Avšak 
keď sa im človek prizrel bližšie, zistil za-
ujímavú vec: ani jedna z pohľadníc ne-
mala nič spoločné so zvesťou, že sa na 
Vianoce narodil Boží Syn a Spasiteľ, Ježiš 
Kristus. Jedna pohľadnica znázorňovala 
vianočný stromček, ďalšia Santa Clausa, 
Opäť ďalšia mikulášsku čižmu, zase ďal-
šia sane ťahané sobmi.

Akoby sme svätili dva odlišné sviatky. 
Na jednej strane sú to sviatky propagu-
júce čas pre rodinu, čas dávať, čas pre 
pokoj vo svete. Na druhej strane sa do 
pozornosti stále dáva starý význam Vi-
anoc, a to narodenie Božieho Syna. Na 
jednej strane je to Santa Claus, na dru-

hej Ježiš. Na jednej strane sú to vianoč-
né koledy, na druhej Rolničky, rolničky.

Túto zvláštnu situáciu si všimol už 
pred šesťdesiatimi rokmi vynikajúci brit-
ský spisovateľ C. S. Lewis. Na základe 
svojho pozorovania napísal esej Viano-
ce a Vianoce: stratená kapitola z Hero-
dota. Vtipným štýlom v nej ukazuje na 
tento zvláštny paradox, že počas Vianoc 
veriaci spolu s neveriacimi svätia sviatky, 
ktoré však môžu mať diametrálne odliš-
nú náplň. Túto esej si môžete prečítať 
v tomto čísle zborového časopisu.

Je táto dichotómia zlá? Nemusí byť. 
Ak sa Vianoce pre spoločnosť stanú prí-
ležitosťou uvedomiť si vlastné historic-
ké korene a pre nás osobne príležitos-
ťou počuť zvesť spásy. Na Vianoce sú 
tieto fakty viac ako inokedy dostupné 
širokému obecenstvu. Na Vianoce je tu 
príležitosť nepremárniť čas spásy. Je tu 
príležitosť blízkym hovoriť o svojej vie-
re. Je tu príležitosť svoje deti vnúčatá aj 
ostatným príbuzných viesť k poznaniu 
nášho Spasiteľa.

-pt-

Úvodník 
Dva v jednom
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Domáce Služby Božie 
pri štedrovečernom stole 2019

Pred večerou, pred preberaním darčekov, pod vianočným stromčekom – 
vedie hlava rodiny.
ÚVOD

V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Milá moja rodinka, opäť sú tu Vianoce. Opäť sme zasadli k slávnostnému stolu 

a je za nami jeden celý rok. Čo všetko sa v ňom udialo. 12 mesiacov prinieslo mno-
ho udalostí vo veľkom svete okolo nás, no aj v tom malom – medzi nami. To, že 
sme dnes opäť spolu pri tomto stole, nie je samozrejmosť. Nie je samozrejmosť, 
že všetky udalosti uplynulého roka – tie radostné i smutné – sme zvládli, a že sme 
sa dožili tejto chvíle. Nie je samozrejmosť, že máme tento prestretý stôl a môžeme 
sa tešiť na sviatočné dni voľna. Je to dar. Dar od nášho nebeského Otca, ktorý nás 
miluje, dáva nám múdrosť i silu do každodenných situácií a dáva nám omnoho viac 
– svojho Syna. Ten dnes prichádza a v Ňom končí doba neistoty a strachu a začína 
nová – doba radosti, pokoja a nádeje. To On je tou nádejou novej budúcnosti, a to 
nie len pre túto časnosť, ale aj pre večnosť. Radujme sa preto, s radosťou Božieho 
Syna privítajme a s radosťou na Jeho slávu aj spoločne zaspievajme.

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:
„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý 

popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali 
zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta 
do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z 
rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v 
požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho 
prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni 
pre nich nebolo miesto.



5

A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, 
anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou 
veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá 
bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý 
je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plien-
kami, 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 všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha 

Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel 
a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, 
sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

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

BÁSEŇ
Deti môžu predniesť básničku alebo modlitbičku. Napr.:

Anjelov spev čujme krásny: narodil sa slávy Kráľ!
Nesie pokoj, milosť svetu, zmierenie v Ňom Boh nám dal.
Radujú sa nebesá, či ti srdce neplesá?
Slávou zneje nebo, zem, Krista víta Betlehem.
Sláv tiež, duša, Boha chváľ: Narodil sa slávy Kráľ!

Prichádza k nám z nebies ríše v pravde mocný Hospodin,
narodil sa pre celý svet z čistej Panny Boží Syn;
v ľudskom tele božská moc zaháňa preč smrti noc.
Emanuel, Spasiteľ, zjavil spásy večný cieľ.
Slávže, duša, Boha chváľ: Narodil sa slávy Kráľ!

Prichádza k nám Knieža mieru, spravodlivý mocný Kráľ,
nesie darom svetlo spásy, premáha tmu, strach i žiaľ.
K nám sa biednym privinul, aby človek nezhynul,
aby hriešnik na zemi bol Ním znovuzrodený.
Slávže, duša, Boha chváľ: Narodil sa slávy kráľ!

Skloňme sa a takto sa pomodlime:
Láskavý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za všetky dary, ktoré si nám i v tom-
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to uplynulom roku dal. Ďakujeme Ti, že 
si nás otcovsky žehnal, viedol za ruku a 
previedol cez všetky ťažké i krásne oka-
mihy nášho života. Nikdy si nás neopustil 
a dal si nám dožiť sa tohto vzácneho ve-
čera, kedy svet plesá a víta Tvojho Syna. 
Ďakujeme Ti za Neho, za ten najvzác-
nejší dar. Veď v Ňom nám dávaš nový 
život, v Ňom máme pozvanie do Tvojho 
kráľovstva, aby náš život pozemskou 
smrťou neskončil, ale pokračoval v ne-
besiach. Za tú nádej a novú budúcnosť 
Ti ďakujeme, Tvoje meno oslavujeme a 
Tvojho Syna radostne vítame. 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 od-
púšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás 
do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo 
Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. 
Amen.

Sláva Bohu: Otcu, Synu i Duchu Svä-

tému, ako bola na počiatku, i teraz i 
vždy, na veky vekov. Amen.

Na záver si ešte spoločne zaspieva-
jme pieseň „Tichá noc“.

TICHÁ NOC
1. Tichá noc, svätá noc. / Usnula zem 

celá, / dvaja len bdejú v Betleheme; / 
v jasliach Dieťa tam utešené / tíško, spo-
kojne spí / tíško, spokojne spí.

2. Tichá noc, svätá noc. / Anjeli pri-
niesli / 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.

ZÁVER
A teraz už milosť Pána nášho Ježiša 

Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha 
Svätého so všetkými nami. Amen.
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Návšteva z Nemecka

Liptovský Ján 2. 11. 2019 –Na 
prelome októbra a novembra navští-
vili Liptovsko-oravský seniorát hostia z 
Nemecka. Bola to skupina asi 20 ľudí zo 
superintendencie Greiz vo východnej 
časti Nemecka a z dekanátu Büblingen 
v západnej časti Nemecka. V sobotu 2. 
11. sa hostia rozdelili do skupín a navští-
vili  niektoré cirkevné zbory. Aj do nášho 
cirkevného zboru prišla skupina 8 ľudí,, 
medzi nimi Stephan Glöckler s man-
želkou a dvomi deťmi, ktorý pôsobí 
v Stuttgarte ako predseda presbyrstva, 
a tiež pani Rudolf z Unterweißbachu, 
ktorá nás sprevádzala počas našej ná-
vštevy Nemecka v septembri.

Stretli sme sa ráno v Liptovsom Tr-
novci, kde boli hostia ubytovaní. Po 
rannej pobožnosti sme sa dali do sku-
pín a odišli sme do svojich cirkevných 
zborov. Naša skupina najprv zavítala do 
Liptovského Ondreja, kde nám sestra fa-
rárka ukázala kostol a modlitebňu a po-
rozprávala o cirkevnom zbore i o zre-
konštruovanom oltári v Jakubovanoch.

Potom sme sa odviezli do Liptovské-
ho Jána. V kultúrnom dome si hostia 
mohli vytvoriť obraz o histórii dediny. 
Potom sme prechádzkovým tempom 
prešli okolo kade do doliny. V kolibe 
Strachanovka sme sa spoločne naobe-
dovali. Po návrate späť sme v evanjeli-

kom kostole počuli niekoľko informácií 
o našom cirkevnom zbore a v zborovej 
miestnosti nasledovalo stretnutie s člen-
mi nášho cirkevného zboru.

-pt-

Farebný svet v hrsti

Uhorská Ves 29. 11. 2019 – Každý 
mesiac sa evanjelický dorast Liptova 
stretáva v niektorom z liptovských cir-
kevných zborov. Tesne pred začiatkom 
adventu sa takéto stretnutie konalo 
v našom cirkevnom zbore, konkrétne 
v Kultúrnom dome v Uhorskej Vsi. Okolo 
130 mladých ľudí sa zišlo k téme Fareb-
ný svet v hrsti. Tento reklamný slogan 
lentiliek poslúžil ako námet pre tému.

Domáci dorast pod vedením brata 
farára pripravil niekoľko hier súvisiacich 
s lentilkami. V krátkom kvíze si každý 
mohol otestovať svoje znalosti lentiliek, 
ale aj Božieho slova. Všetci skúsili, aké 
je ľahké, alebo zložité potriediť všetky 
lentilky. Prítomní sa aj rozhýbali pri Just 
dance. Edo Jančuška sa zhostil témy. 
Cel podujatie sprevádzali mládežnícke 
piesne, ktoré hral na gitare brat farár a 
predspevovali naši dorastenci. Po skon-
čení stretnutia nasledovalo chutné ob-
čerstvenie, za ktoré ďakujeme sestrám z 
Uhorskej Vsi i z ostatných častí cirkevné-
ho zboru.

-pt-
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… a tam potom leží uprostred oceá-
nu smerom na západ a sever ostrov Nia-
tirb, o ktorom skutočne Hecataeus píše, 
že má rovnakú veľkosť a tvar ako Sicí-
lia, ale je väčší, hoci prirovnaním k troj-
uholníku by sa človek veľmi nepomýlil. 
Je husto osídlený ľuďmi, ktorí nosia šaty 
nie veľmi odlišné od ostatných barba-
rov, obývajúcich severozápadné oblasti 
Európy, hoci sa im nepodobajú v jazyku. 
Títo ostrovania prevyšujúci v trpezlivosti 
a vytrvalosti ostatných ľudí, ktorých po-
známe, majú nasledovné zvyky.

Uprostred zimy, keď pribúdajú hmly 
a dažde, majú veľký sviatok, ktorý vola-
jú Vianoce a pripravujú sa naň päťde-
siat dní spôsobom, ktorý opíšem. Pre-
dovšetkým, každý obyvateľ je povinný 
poslať všetkým svojim priateľom a prí-
buzným hranatý kúsok tvrdého papie-
ra s obrázkom, ktorý sa v ich reči volá 
vianočná pohľadnica. Na obrázkoch 
sú vtáčiky na konárikoch alebo stro-
my s tmavozelenými pichľavými listami 
alebo ľudia v starých kočoch v takých 
šatách, v akých chodili podľa predstáv 

Vianoce a Vianoce: stratená 
kapitola z Herodota

Britský spisovateľ Clive Staple Lewis napísal v roku 1954 túto esej. Je 
o istých zimných zvykoch obyvateľov ostrova Niatirb (Britain odzadu). Satiric-
kým spôsobom tu ukazuje dvojtvárnosť vianočných zvykov a núti zamyslieť 
sa, čo je pravým zmyslom Vianoc. Hoci slovenské zvyky sú do istej miery odliš-
né od tých britských a taktiež doba sa za 65 rokov posunula, predsa podstata 
je rovnaká...
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Niatirbanov ich predkovia pred dvesto 
rokmi, alebo domy so snehom na stre-
chách. A Niatirbania nechcú prezradiť, 
čo majú obrázky spoločné so sviatkom. 
Strážia (myslím si) nejaké sväté tajom-
stvo. A pretože všetci ľudia musia po-
sielať tieto pohľadnice, obchody sú pre-
plnené zástupmi ľudí, ktorí ich kupujú, 
takže je tam veľa práce a únavy.

Keď poposielajú toľko, koľko po-
važujú za potrebné, vrátia sa domov 
a nájdu tam iné pohľadnice, ktoré im 
poslali iní. A keď nájdu pohľadnice od 
niekoho, komu tiež pohľadnicu poslali, 
vyhodia ich a vďaku vzdávajú bohu, že 
majú túto prácu za sebou minimálne na 
ďalší rok. Ale keď nájdu pohľadnice od 
ľudí, ktorým neposlali nič, bijú sa do pŕs 
a kvília a preklínajú odosielateľov; a keď 
dostatočne oplačú svoje nešťastie, opäť 
si obujú čižmy a idú do hmly a dažďa 
a pošlú pohľadnicu aj im. Nech toľko 
stačí k vianočným pohľadniciam.

Ďalej si posielajú navzájom dary 
a pritom znášajú rovnaké veci, ba i hor-
šie ako pri pohľadniciach. Každý obyva-
teľ totiž musí uhádnuť hodnotu daru, 
ktorý mu pošle každý priateľ, aby mu 
mohol poslať dar rovnakej hodnoty, či 
už si to môže dovoliť alebo nie. Ako 
dary kupujú také veci, ktoré si človek 
nikdy pre seba nekúpi. Pretože preda-
vači, rozumejúci tomuto zvyku, ponúka-
jú všetko haraburdie a čokoľvek neuži-
točné a smiešne, čo nemohli predať cez 
rok, teraz predávajú ako vianočný dar-
ček. A hoci Niatirbania tvrdia, že nema-
jú dostatok dôležitých surovín ako kov, 
koža, drevo a papier, predsa neuveriteľ-
né množstvo týchto vecí míňajú každý 
rok na takéto dary.

Počas týchto päťdesiatich dní naj-
starší, najchudobnejší a najbiednejší 

obyvateľ si dá falošnú bradu a červené 
šaty a chodí po trhovisku preobleče-
ný (podľa môjho názoru) ako Kronos. 
A predavači nie menej ako kupujúci sú 
bledí a unavení pre zástup ľudí a hmlu, 
takže každý, kto by v takom období pri-
šiel do Niatirbu, by si pomyslel, že ne-
jaká veľká verejná pohroma padla na 
Niatirb. Týchto päťdesiat dní príprav je 
nazývaných v barbarskej reči vianočný 
zhon.

Ale keď príde sviatočný deň, väčši-
na obyvateľov unavených zhonom leží 
v posteli do poludnia. Večer zjedia päť-
krát toľko ako v iné dni, dajú si na hlavu 
koruny z papiera a intoxikujú sa. A v deň 
po Vianociach sú veľmi vážni, vnútor-
ne rozrušení večerou a pitím a zisťujú, 
koľko utratili na dary a víno. Pretože 
víno je také drahé medzi Niatirbanmi, že 
človek musí prehltnúť hodnotu jedného 
talentu, kým sa dostatočne intoxikuje.

To sú teda ich zvyky cez Vianoce. Ale 
malá hŕstka Niatirbanov má oddelený 
sviatok, nazvaný taktiež Vianoce, kto-
rý je v ten istý deň ako tieto Vianoce. 
A tí, ktorí ho zachovávajú na rozdiel od 
väčšiny Niatirbanov, vstávajú v ten deň 
zavčasu s žiariacimi tvárami a idú pred 
východom slnka do chrámov, kde sa 
zúčastňujú svätých slávností. A vo väčši-
ne chrámov vystavujú obrázky nevinnej 
ženy s novorodeniatkom na kolenách 
a nejaké zvieratá a pastierov oslavujú-
cich Dieťa. (Zmysel týchto obrázkov je 
vysvetlený v istom svätom príbehu, ktorý 
mi je známy, ale nebudem ho opakovať.)

A ja sám som rozprával s kňazom 
v jednom z týchto chrámov a opý-
tal som sa ho, prečo majú svoj sviatok 
v ten istý deň ako Vianoce; pretože sa 
mi to zdalo nevhodné. Ale kňaz odpo-
vedal, „Nie je nám dovolené, ó cudzinec, 
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zmeniť dátum našich Vianoc, ale kiežby 
Zeus vnukol Niatirbanom, aby zachová-
vali svoje Vianoce v nejaký iný čas alebo 
aby ich nezachovávali vôbec. Pretože 
ich Vianoce a zhon odvádzajú aj mysle 
hŕstky od svätých vecí. A my sme pritom 
naozaj šťastní, že sa môžeme radovať 
na Vianoce; ale v ich Vianociach nie je 
miesto pre potešenie.“ A keď som sa ho 
opýtal, prečo trpia zhon, odpovedal: „To 
je, ó cudzinec, humbug,“ pričom použil 
(nazdávam sa) slovo nejakého proroctva 
a nerozumel som mu.

Ale keď Hecataeus hovorí, že tieto 

Vianoce sú tým istým sviatkom, nedá sa 
mu veriť. Predovšetkým preto, že obráz-
ky na vianočných pohľadniciach nemajú 
nič spoločné so svätým príbehom, ktorý 
kňazi rozprávajú počas Vianoc. A tak-
tiež, väčšina Niatirbanov, ktorí neveria 
náboženstvu hŕstky, predsa posielajú 
dary a pohľadnice a zúčastňujú sa zho-
nu a pijú a nosia papierové čiapky. A ne-
myslím že by ľudia, hoci barbari, trpeli 
také veci na počesť božstva, v ktoré ne-
veria. Tak teda toľko o Niatirbe.

Clive Staple Lewis
Preložil: Peter Taját

Vianočná modlitba
Otče nebeský, studnica dobroty, ďakujeme Ti srdečne, že si nám 

dožičil z milosti dožiť sa pamiatky narodenia Tvojho Syna. Oča-
mi viery vidíme Toho, ktorého chceli vidieť mnohí králi i proroci 
a počujeme, čo oni nepočuli: Nebojte sa, lebo narodil sa vám dnes 
Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. On, Boží Syn sa stal človekom, aby 
sme my boli dietkami Božími. On sa stal chudobným, aby sme my 
zbohatli. Tebe, Bože, buď sláva na výsostiach a nám ľuďom dobrej 
vôle pokoj na zemi!

Ako sa Ti, Pane Ježiši Kriste, jediný náš Spasiteľu, odvďačíme za 
Tvoju veľkú lásku?! Prijmi naše vďačné srdcia, i našu myseľ i našu 
vôľu. Stvor nám srdce čisté a ducha pevného obnov v nás. Prosí-
me, osvieť nás svojím Duchom Svätým, aby sme v túžbe po zno-
vuzrodení odriekali sa bezbožnosti, svetských žiadostí a mierne, 
spravodlivo a pobožne žili na tomto svete. Očakávame splnenie 
blahoslavenej nádeje a zjavenie Tvojej budúcej slávy, veľký Bože 
a Spasiteľu náš, Ježišu Kriste. A keď sa zjavíš znova, dožič nám tú 
milosť, aby sme Ťa videli aj tvárou v tvár vo večnom živote. Amen. 

Juraj Tranovský
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V máji v roku 1869 odišiel z nášho 
cirkevného zboru brat farar Ján Ne-
messányi len po dvojročnom účinko-
vaní. Bol vymenovaný Ministerstvom 
školstva Uhorska za kráľovského rad-
cu a školského dozorcu škôl Liptovskej 
a Zvolenskej stolice. Nastala tak úloha 
pre tento veľký cirkevný zbor, kde vtedy 
patrilo osem obcí, zvoliť si nového Slova 
Božieho kazateľa.

Seniorátom bol menovaný adminis-
trátor, pán farár Emil Trnovský z Liptov-
ského Mikuláša. V priebehu letných me-
siacov bol vyhlásený súbeh na uvoľnené 
miesto farára v Liptovskom Jáne. Na 
súbeh sa prihlásili administrátor Emil 
Trnovský, Emil Nitránsky – farár z Lipto-
ského Mikuláša, Štefan Jesenský – farár 
zo Spišskej Novej Vsi a kaplán v Ratkov-
skom Bystrom Koloman Király, dvad-
saťpäťročný mladý muž.

Dňa 19. septembra 1869 bol na vo-
lebnom konvente zástupca seniorá-
tu, seniorálny notár 
Adam Filadelfi, farár 
v Nemeckej (dnes 
Partizánskej) Ľup-
či. Konvent zasadal 
pod predsedníctvom 
pána Martina Szent-
-Iványiho, inšpektora 
(dozorcu) cirkevného 
zboru. Ako sa v zá-
pisnici píše, aj za prí-
tomnosti „slávneho 
patronátu Veľkomož-
ných pánov Szentiva-
nyiovcov Barnabaša, 
Jozefa st., Jozefa ml., 

Štefana ako aj za prítomnosti všetkých 
zástupcov obcí patriacich do cirkevného 
zboru“.

Pán inšpektor (dozorca) predniesol 
reč o tom, aké je dôležité mať v zbo-
re dobrého farára, a aj hneď sám od-
porúčal jemu dobre známeho „učeného, 
mravného a v každom ohľade Ctihod-
ného muža Kolomana Királiho“.

A tak všetci prítomní jednomyseľne 
zvolili povstaním pána Kolomana Kirá-
lyho za nášho Slova Božieho kazateľa 
a zvolali: „Nech ho Pán Boh živí!“ Treba 
ešte dodať, že pred voľbou odstúpil brat 
farǎr administrátor Emil Trnovský. Od 1. 
októbra 1869 nastúpil do nášho zboru 
brat farár Koloman Királi, rodák z Pon-
delka. Za jeho účinkovania bol postave-
ný po požiari v roku 1907 nový súčasný 
kostol aj škola. Po 42-ročnom pôsobení 
zomrel v roku 1911 na fare v Liptovskom 
Jáne vo veku 67rokov.

Ing. Ján Paciga, PhD.

150 výročie voľby farára 
Kolomana Királyho

Zrekonštruovaný hrob Kolomana Királyho 
na cintoríne v Liptovskom Jáne
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Na Vianoce slávime narodenie Pána Ježiša. Ako dobre poznáš príbeh o na-
rodení Božieho Syna? Prečítaj si nasledujúce riadky a nájdi chyby, ktoré sa 
v príbehu objavia. Nesprávne slová preškrtni a správne napíš do prázdnych 
riadkov. Text si môžeš porovnať s Bibliou. Správne znenie sa nachádza v Evan-
jeliu podľa Lukáša v 2. kapitole.

V tých dňoch vyšiel rozkaz od grófa Alexandra namaľovať celý svet.  Išli pre-
to všetci, aby sa dali namaľovať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Marek 
z Galiley z mesta Jericha do Samárie do mesta Danielovho, ktoré sa volá Jeruzalem, 
pretože bol z domu a z rodu Danielovho, aby sa dal namaľovať so svojou snúbe-
nicou Annou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby 
porodila. I porodila svojho druhorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila 
do kolísky, lebo v maštali pre nich nebolo miesto. A boli v tom kraji hudobníci, ktorí 
nocovali na poli a strážili si v noci gitary. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich 
a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte 
sa, veď prinášam vám veľkú sviecu, ktorá bude žiariť ľudu, lebo narodil sa vám dnes 
v meste Danielovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Narodenie Pána Ježiša oznámil Márii Boží posol. Do tajničiek dopíš chýba-
júce písmená a sivé políčka ti prezradia odpoveď.
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Riešenia úloh z čísla 2/2019 priniesol Riško Sokol. Úspešnému riešiteľovi 
blahoželáme. Dostane od nás hodnotnú odmenu.

Riešenia nových úloh môžete doručiť na adresu: Ev. a. v. farský úrad, Sta-
rojánska 127, 032 03 Liptovský Ján. Z úspešných riešiteľov opäť vyžrebujeme 
troch výhercov, ktorí dostanú hodnotné odmeny.

Pánovi Ježišovi sa prišli pokloniť... Každému symbolu zodpovedá jedno 
písmeno. K symbolom priraď správne písmená.

Pastieri si povedali:

... a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. Chýbajúce slová doplníš, 
keď budeš postupovať podľa nasledujúcich krokov:
 Namiesto C napíš Ď.    Namiesto P napíš Ž.
 Namiesto G napíš H.    Namiesto R napíš D.
 Namiesto I napíš E.    Namiesto U napíš O.
 Namiesto J napíš L.    Namiesto X napíš P.
 Namiesto K napíš T.    Namiesto Y napíš M.
 Namiesto O napíš B.    Namiesto Z napíš A.

Vieš ako znel spev anjelov? Usporiadaj slová od 1 do 11 a slávospev napíš 
do prázdnych riadkov. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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Matrika od 21. 10. do 19. 12. 2019
V nádeji vzkriesenia sme sa lúčili
28. 11. 2019 .....Ján Repček .......................................................................... Uhorská Ves
7. 12. 2019 ........Angela Konvitová, rod. Maršaleková ........................ Beňadiková
„Ježiš riekol: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, 
a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ (Ján 11, 25)

Voľby biskupa Východného dištriktu
Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku sa na svo-

jom zasadnutí dňa 13. 12. 2019 v Prešove oboznámilo so správou sčítacej komisie 
a oznamuje výsledok voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku po 
2. kole.

Celkový počet konventuálov: 9126
Mgr. Katarína Hudáková:  4234 hlasov
Mgr. Peter Mihoč: 4390 hlasov
Dištr. presbyterstvo VD konštatuje, že za biskupa Východného dištriktu na funkč-

né obdobie 2020 – 2026 bol zvolený Mgr. Peter Mihoč. V mene cirkevného zboru 
novozvolenému biskupovi prajeme veľa Božieho požehnania v službe Pánu Bohu a 
cirkvi a v nasledovaní Pána.

Prinášame vám ešte raz volebný program Petra Mihoča, ktorým sa predstavil 
počas tejto voľby.

Volebný program Petra Mihoča
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Konferencia pre mužov
Srdečne pozývame všetkých mužov od 13 do 99 rokov na Kresťanskú konferen-

ciu Tvárou v tvár.
Sobota 8.2.2020 od 7:30 do 16:30
Třinec – kino Kosmos
Doprava: plánujeme ísť spoločne zborovým autom
Ústredná téma: Ťah na bránu
Na tohtoročnej konferencii sa budeme zaoberať troma charakteristikami správ-

neho muža. Budeme hovoriť o pevnosti, pružnosti a čistote. Pozvanie k rečníckemu 
pultu prijali bratia Vladislav Blahut, Vlastimil Ciesar a Stanislav Grega. Svou účast 
potvrďte registráciou. Upozoroňujeme, že o konferenciu býva veľký záujem, a teda 
je potrebné sa zaregistrovať čím skôr – podľa možnosti už dnes! 

Vstupné vrátane kávy a obeda 10,- € (6,- € študent/dôchodca.
Viac informácií na farskom úrade alebo na kpm.sceav.cz.
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Pár sviatočných slov
MODLITBY

1. Bože môj, uvedomujem si, že si to Ty, kto sa o nás stará, komu na nás najviac 
záleží. Je veľa toho, čo by som chcel(a), ale uvedomujem si, že je ešte viac toho, čo 
mám. Ďakujem Ti, že nemusím byť sám(a) na tomto svete. Ďakujem, že si mi dal 
rodinu, v ktorej môžem žiť, ktorú môžem milovať a môžem sa starať o ľudí, ktorých 
milujem. Ďakujem, za mamu a otca, že lásku, ktorú som videl(a) a mohol(la) prijať, 
môžem teraz ja dávať svojím deťom a ľuďom okolo seba. Ďakujem za svoje deti, 
za vnúčatá, za ich srdcia, ktoré môžem učiť láske k Tebe. Daj mi k tomu trpezlivosť, 
silu a múdrosť. Ďakujem za svojho brata a svoju sestru, za to, že môžeme budovať 
spolupatričnosť a vzájomnú pomoc. Ďakujem za svojho partnera, ktorý mi pomá-
ha(l) prechádzať skúškami života a dáva(l) mi radosť a oporu. Chválim Ťa za Tvoju 
dobrotu a milosť, ktorú som mohol(la) spoznať v prítomnosti svojich najbližších. 
Oslavujem Tvoju lásku a vernosť, s ktorou sa o nich staráš. Nech je požehnané Tvoje 
meno v kruhu našej rodiny! Amen. 

2. Pane, sme chorí, buď naším lekárom sme skormútení, buď našou radosťou 
sme slabí, buď našou silou sme nepokojní, buď naším pokojom sme opustení, staň 
sa naším útočiskom. Daj, že Bože lásku nám, sme tvoje deti. Amen 

ZUZANA LAZÁROVÁ: PANE
Otvor chladné srdcia dokorán,
sťa vánok vetra čo básni.
Otvor nám oči,
jazyk rozviaž nám raz a navždy,
pery nech napodobňujú našu reč,
a vedz, že správne slová nájdeš sám.
 
Nech cit prenikne na povrch,
nech láska sa súco vyjadrí,
nech tú chvíľu ľahko zdolá,
nech ukáže ti tvoju púť.
 
Pripomeň si Pána večného,
Boha vždy náramne vďačného,
ktorého syn tak nadarmo skonal.
 

Naše márnotratné hriechy,
zbytočne vyplávali nad hladinu.
Nenávisť čo zakotvila sa v nás,
a na ľútosť či pochopenie nebolo síl 
a viery zas.
 
Tento vianočný čas,
má vyvolať v nás,
vďačnosť, spokojnosť, radosť a úctivé 
slová.
Minúty strávené s najbližšími,
rodinnými príbuznými.
 
Nie je o daroch,
je len a len o tebe,
preto ťa prosíme o odpustenie.

VIANOČNÁ MODLITBA
...aby dobrých ľudí bolo dosť
...aby sme žili druhým pre radosť
...aby naše deti netrpeli
...aby mladí neumierali
...aby zdravie zvíťazilo

...aby sme sa k sebe chovali milo

...aby sme mali veľa síl

...aby sme zažili veľa pekných chvíľ

...aby sme vedeli pomocnú ruku dať.
 A aby sme sa nezabudli smiať.

Z internetu vybrala  Jana Pivková



18

Môžete si v kostole kúpiť
EVANJELICKÝ STOLOVÝ KALENDÁR 
2020

Cirkevný zbor na budúci rok opäť 
vydal stolový kalendár, v ktorom okrem 
zvyčajných informácií nájdete aj fotky zo 
zborových podujatí, pozvánky na pripra-
vované podujatia a základné informácie o 
cirkevnom zbore.
CENA: 3,60 €

TRANOVSKÝ EVANJELICKÝ KALENDÁR 2020
Tradičné čítanie na duchovné posilnenie i oddych, historický 

kalendár, taktiež schematizmus cirkevných zborov Evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovensku. Nemalo byť chýbať v žiadnej evanjelickej 
domácnosti.
CENA: 3,60 €

PAVEL UHORSKAI: CIRKEV V ÚTLAKU, 2. ZV.
Dokumenty utrpenia a odvážnej služby ďalších 18 predstaviteľov 

ECAV počas rokov komunistickej nadvlády.
CENA 10,- €.

Prečo si skleslá, duša moja? 
(svedectvo)

Sú dni a niekedy aj obdobia roka, 
keď máme pocit, že melieme z posled-
ného a zúfalo potrebujeme vypnúť a na-
čerpať energiu. U nás učiteľov to býva 
pravidelne v júni, keď potrebujeme 
uzavrieť klasifikáciu, absolvovať triedne 
výlety, dať do poriadku dokumentáciu 
a vyprevadiť žiakov na prázdniny. Fun-
gujeme na kyslíkový dlh v nádeji, že si 
cez prázdniny „dobijeme“ baterky.

Predo mnou však nebola zaslúže-
ná dovolenka... hneď nasledujúce ráno 
som mala nastúpiť ako vedúca detské-

ho stanu na SEMFESTe. Hlavou mi beža-
li úplne iné myšlienky: pobaliť ruksaky, 
nachystať spacáky, nezabudnúť kocky 
a hračky pre maličkých, materiál na vy-
rábanie pre väčších... Budem vedieť vie-
sť tím, ustrážiť bezpečnosť v skákacom 
hrade, zreali zovať lekcie a workshopy, 
ktoré sme pripravili?

Zodpovednosť a predstava hordy 
kričiacich detí mi, napriek dlhoročnej 
pedagogickej praxi, naháňali strach. 
Bola som unavená, lepšie povedané 
úplne vyčerpaná júnová učiteľka, fru-
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strovaná tým, že namiesto voľna pre-
do mnou stojí ďalšia úloha. Na ženskej 
skupinke som sa s týmito nepríjemnými 
pocitmi a obavami podelila so sestrami, 
ktoré mi sľúbili modlitebnú podporu 
a pripomenuli mi že tí, ktorí očakávajú 
na Hospodina dostávajú novú silu. No, 
ono sa to povie... alebo... že by predsa?

Božie Slovo je pravdivé a Hospodin 
je Boh, ktorý dodrží svoje sľuby, a keď 
sa jedná o Jeho dielo, On sám sa posta-
rá. Mohla som to zažiť na vlastnej koži. 
Dobrovoľníčky, ktoré pracovali v mo-
jom tíme boli úžasné samostatné tvo-
rivé dievčatá, ochotné urobiť omnoho 
viac ako sa od nich očakávalo. Rozumeli 
sme si, ako keby sme sa vopred pozna-
li. A ja? Vyhorená júnová učiteľka som 
začiatkom júla vstávala zo stanu skoro 
ráno oddýchnutá, plná pokoja a radosti, 

oslavujúc Toho, ktorý môže vykonať viac 
ako sa my očakávame. Týždeň služby 
ubehol veľmi rýchlo a ja som sa nauči-
la, že Pán dokáže konať nadprirodzene 
v každej našej životnej situácii. Keď bu-
deme očakávať na Neho, On odpovie. 
Keď povýšime čas strávený v tichosti 
s Ním nad všetky naše organizovania 
a riešenia, On sa postará. Keď zložíme 
všetky svoje bremená a zodpovednosti 
k Jeho nohám, On – verný Boh – vykoná. 

Kiež by som nabudúce, keď budem 
čeliť novým výzvam a novým problé-
mom, vedela namiesto skľúčenosti, 
či reptania sama sebe povedať, tak 
ako Dávid: Prečo si skleslá duša moja, 
a zmie taš sa vo mne? Očakávaj na Boha, 
lebo ešte ďakovať budem Jemu, spase-
niu svojej tváre, svojmu Bohu! (Ž 43,5)

Oľga Šimeková, CZ Dolný Kubín
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Prehovor, Bože nemý,
čím bol na Tvojej zemi
Tvoj Syn, keď vyšiel
z lona ľudskej matky?

Človečím dieťaťom?

O ľudských deťoch platí:
predčasné poznanie je krivdou na 
dieťati.
Ich detstvo býva jazdou na koníčku
Nepoznaného, čírou radosťou.

Zo zázraku bytia.

No medzi nimi a medzi Ním  
     bol predel.
Tvoj Syn už všetko na počiatku  
     vedel.
Že neúprosne ku Nemu sa blíži
čas, keď Mu cestu skríži kríž.
A že raz aj On sám
ustrnie na tom kríži.

Tajomstvo Údelu.
Kto z nás ho vysloví?
Cesta k nemu je tichom preťatá.

Ale kto uveril,
ten možno počuje
v dospelom Synovi
biť srdce dieťaťa.

Milan Rúfus 
(1928 – 2009)

sa v posledných rokoch svojho 
života intenzívnejšie ponáral do 
rozhovorov s Bohom. Tieto rozho-
vory premenil na básne, ktoré sú 
dokladom jeho duchovného sveta.

10. decembra uplynulo deväťde-
siatjeden rokov od básnikovho na-
rodenia a 11. januára 2019 to bude 
desať rokov, čo sa uzavrel jeho život 
i dielo.

Milan Rúfus 
Dieťa s menom Ježiš
„Nechajte maličkých ísť ku mne...“
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Časopis evanjelikov Cirk. zboru ECAV na Slo-
ven sku L. Ján s filiálkami Beňadiková, Podtureň 
a Uh. Ves.
Časopis je nepredajný! Náklady na jeden vý-
tlačok sú cca 1 €, preto sme vďační za každý 
milodar na jeho vydávanie.
Pre vnútromisijnú potrebu vydáva:
Ev. a. v. farský úrad, Starojánska 127/43,
032 03 Liptovský Ján
Telefón: 044/526 33 28, 0918 828 334
Email: lipt.jan@ecav.sk
Web: www.ecavliptovskyjan.sk
IBAN: SK87 0200 0000 0032 6551 4051
Redakčná rada: Peter Taját, Naďa Kubányová, 
Ján Paciga, Anna Lubelanová, Jana Daňová, 
Jana Pivková
Foto: Juraj Janda, Peter Taját, web
Neprešlo jazykovou korektúrou
Technické spracovanie: Peter Taját
Ďakujeme za články, názory, námety. Re dakčná 
rada si vyhradzuje právo na úpravu článkov.
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DETSKÁ BESIEDKA
každú nedeľu o 9,00 so začiatkom 
v Ev. kostole

STRETNUTIA DORASTU
každú sobotu o 16,00 v zb. miestnos-
ti v L. Jáne

NÁCVIKY SPEVOKOLOV
Mužský ev. spevokol Svätojánsky 
prameň:
vo štvrtok po stredtýždňových službách 
Božích v zb. miestnosti v L. Jáne
Ženský ev. spevokol:
v sobotu o 18,00 v zasadačke Ob. 
úradu v Podturni
Mládežnícky ev. spevokol Sväto-
jánske mušky:
v piatok o 17,00 v zb. miestnosti v L. 
Jáne.



Spomienka na minuloročné 
Vianoce




