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INFORMAČNÝ LIST

Poslušnosť lásky
„Odpovedal mu (Ježiš): Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, 

celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: 
Milovať budeš blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach 

sa zakladá celý zákon aj proroci.“ (Matúš 22, 37 – 40)

Uvedomujem si veľkosť a jedinečnosť Ježiša Krista. Je mojím osobným Spasiteľom, 
Záchrancom. Viem, že bez Neho môj život nemá zmysel. Milujem Ho, ale… Aj keď 
Ho milujem, mnohokrát Ho zabúdam milovať. Alebo – aj to je dosť často – nestíham 
Ho milovať. A najhoršie je, že veľmi podobné je to aj vo vzťahu k mojim blízkym. 
Milujem svojho manžela, ale zabudnem ho pobozkať. Milujem svoje deti, ale nestí-
ham ich objať. Je to bolestivé a za svoje zabudnutia a nestihnutia sa nemôžem ani 
zniesť…! Hovorím si – čo si to za Božie dieťa, manželku, mamu, priateľku, blízku?! 
Prosím, Pane, zmiluj sa nado mnou a odpusť mi! Premieňaj ma, Pane! Viem, že Ty 
ma miluješ bezpodmienečnou láskou. Daj mi silu Svojho Ducha, ktorý mi bude pri-
pomínať lásku k Tebe a k mojim blízkym! Chcem Ťa milovať celým svojím srdcom, 
celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Celým – cele, úplne. Teda nie len určitou 
časťou. Ak si predstavíme pomaranč, tak ten sa skladá z niekoľkých dielikov, a tak je 
to aj so životom človeka. Niekoľko dielikov tvorí náš život – práca, oddych, vzťahy, 
rodina, hobby i viera. Viera v Boha však nemôže zostať len dielom… Viera v Boha 
musí preniknúť celým pomarančom = životom. Viera musí byť súčasťou našej práce, 
oddychu, vzťahov, rodiny aj našich záľub. Ak všade pustíme Krista, On nám nedá 
zabudnúť, On nám dá dosť času na to, aby sme milovali Jeho, blízkych aj seba.
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18. nedeľa po Sv. Trojici 3. 10. 2021 9:00
Toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata. (1. Jána 4, 21) 

Piesne
211, 443, 304, A 88; k Večeri Pánovej: 297, 300, 303

Liturgické texty
1. Korintským 1, 4 – 9; Matúš 22, 34 – 40

Kázňový text
5. Mojžišova 8, 6 – 10: 6 Zachovávaj príkazy Hospodina, svojho Boha, kráčaj po Jeho 
cestách a boj sa Ho. 7 Veď Hospodin, tvoj Boh, vedie ťa do dobrej krajiny, do kraji-
ny potokov, prameňov a spodných vôd vyvierajúcich v údoliach i na výšinách, 8 do 
krajiny pšenice, jačmeňa, vínnej révy, figovníka a granátovej jablone, do krajiny olív 
a medu, 9 do krajiny, kde nebudeš skromne jesť chlieb, nebudeš mať v nej v ničom 
nedostatok, do krajiny, v kameňoch ktorej je železo a z vrchov ktorej budeš ťažiť 
meď. 10 Keď sa naješ a nasýtiš, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu, za dobrú kraji-
nu, ktorú ti dal.

Covid automat v nedeľu 3. 10. 2021
Okres Liptovský Mikuláš je v oranžovej farbe, teda vo fáze Ostražitosť.

• Zúčastniť sa podujatí môže každý bez ohľadu na očkovanie, prekonanie choroby 
či výsledok testovania

• Povolená je kapacita 25% na sedenie, maximálne však do 100 osôb.
• Je povinnosť vyhotoviť zoznam účastníkov.

Platia nasledovné pravidlá:
• Prekryté horné dýchacie cesty.
• Dodržiavať odstup, respiračnú etiketu, nepodávať si ruky.
• Podujatí sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo prízna-

ky respiračného infekčného ochorenia.
• Platí zákaz podávania rúk.
• Dodržiavanie rozostupov 2m – neplatí pre osoby v spoločnej domácnosti.

Covid automat 4. – 10. 10. 2021 
Okres Liptovský Mikuláš je v červenej farbe, teda vo fáze 1. stupeň ohrozenia.

• Zúčastniť sa podujatí môže každý bez ohľadu na očkovanie, prekonanie choroby 
či výsledok testovania
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• Služby Božie: maximálne 1 osoba na 15m2, čo pre kostol znamená maximálne 25 
osôb v interiéri. Z toho dôvodu  v nedeľu 10. 10. budeme mať služby Božie dva-
krát: o 9:00 pre filiálky a o 10:00 pre matkocirkev.

• Detská besiedka, príprava konfirmandov: maximálne 10 osôb.
• Je povinnosť vyhotoviť zoznam účastníkov.

Platia nasledovné pravidlá:
• Prekryté horné dýchacie cesty.
• Dodržiavať odstup, respiračnú etiketu, nepodávať si ruky.
• Podujatí sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo prízna-

ky respiračného infekčného ochorenia.
• Platí zákaz podávania rúk.
• Dodržiavanie rozostupov 2m – neplatí pre osoby v spoločnej domácnosti.

18. nedeľa po Sv. 
Trojici 3. 10.

9:00 

9:00

13:30

Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou – 
Ev. kostol, L. Ján

Detská besiedka – Zborová miestnosť, L. Ján

Nešporné služby Božie – Kultúrny dom, Beňadiko-
vá

Pondelok 4. 10. 17:00 Stretnutie žien – Zborová miestnosť, L. Ján 
Prvé zo série stretnutí, ktoré plánujeme počas tohto 
šk. roka každý prvý pondelok v mesiaci. Téma: vplyv 
toho, čo hovorí Pán Ježiš v evanjeliách o sebe, na náš 
každodenný život.

Streda 6. 10. 12:20

13:35

Náboženská výchova 3.-4. ročník – ZŠ L. Ján

Náboženská výchova 5.-6. ročník – ZŠ L. Ján
Štvrtok 7. 10. 11:30

12:20

17:00

Náboženská výchova 1.-2. ročník – ZŠ L. Ján

Náboženská výchova 7.-9. ročník – ZŠ L. Ján

Stredtýždňové služby Božie – Ev. kostol, L. Ján
Piatok 8. 10. 18:00 Príprava konfirmandov – Zb.  miestnosť, L. Ján
19. nedeľa po Sv. 
Trojici 10. 10.

9:00

10:00

10:00

13:30

14:30

Služby Božie pre filiálky – Ev. kostol, L. Ján

Služby Božie pre matkocirkev – Ev. kostol, L. Ján

Detská besiedka – Zborová miestnosť, L. Ján

Nešporné služby Božie – Knižnica, Uhorská Ves

Nešporné služby Božie – Zasadačka Ob. úradu, 
Podtureň
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	)Upozorňujeme, že v dôsledku epidemických opatrení od budúceho týždňa bu-
deme mať služby Božie v nedeľu v ev. kostole v Liptovskom Jáne opäť dvakrát. 
O 9:00 budú služby Božie pre filiálky Beňadikovú, Podtureň a Uhorskú Ves. O 
10:00 budú služby Božie pre matkocirkev a taktiež detská besiedka.

	)Pri východe z kostola si môžete kúpiť nové číslo Evanjelického posla. Taktiež 
je v predaji čítanie na každý deň Tesnou bránou 2022 (3,20 €).

	)Pred časom sa konali online Misijné dni Východného dištriktu ECAV. Záznam 
tohto podujatia si môžete pozrieť na YouTube kanáli VDECAV.

Kondolencia pri úmrtí 
Ľudmily Veselej, rod. Plesníkovej

Sestru farárku Ľudmilu Veselú, rod. 
Plesníkovú viacerí poznáte ako 
dlhoročnú farárku v Poprade-Mate-
jovciach a ako mamu našej bývalej 
seniorky, sestry farárky v Liptov-
skom Ondreji Kataríny Hudákovej.

S hlbokým smútkom a tiež s vďačnos-
ťou oproti Pánu Bohu za život naplnený 
službou cirkvi, oznamujeme evanjelic-
kej verejnosti, že dnes ráno 30. septem-
bra 2021 si Pán povolal k sebe sestru fa-
rárku Ľudmilu Veselú. rod. Plesníkovú. 
Narodila sa dňa 1. júna 1931 v Českom 
Tešíne. Slovom Božím vyučovala, na-
pomínala a tešila  napred ako kaplánka 
v cirkevných zboroch v Liptovskom Mi-
kuláši, v Tisovci v Nitre a v Žiline a ako 

farárka v Poprade – Matejovciach a v Bratislave. Jej manžel Daniel Štefan Veselý, 
evanjelický farár, teológ a historik, zomrel 21. septembra 2000, teda 21 rokov žila 
ako vdova v starostlivosti dcér Lýdie, Daniely, Kataríny Hudákovej s rodinou a Evy 
Kolesárovej s rodinou.

Prosíme Pána života a smrti, nech posilňuje a teší celú smútiacu rodinu a všet-
kých, ktorí si na ses. farárku Veselú s láskou a vďačnosťou spomínajú. Najbližšej 
smútiacej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.
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Spomíname na Nemecko
10. – 15. septembra 2019 sa mužský evanjelický spevokol Svätojánsky pra-
meä a ženský evanjelický spevokol z nášho cirkevného zboru zúčastnili spo-
lu so spevokolom z Liptovského Ondreja zájazdu do Nemecka. Spomíname 
na toto podujatie formou nasledovného textu a fotografií.

Je utorok, 10. september 2019, 5 hodín ráno. Skupinky ľudí s batožinami postáva-
jú pred evanjelickými farami v Liptovskom Ondreji a v Liptovskom Jáne. Postupne 
nasadli do autobusu a spoločne sa vydali na  ďalekú cestu do kraja Lutherovej refor-
mácie. Streda patrila spoznávaniu materských škôl, vo štvrtok spoznali miesta, kde 
sa Martin Luther pohyboval počas svojich mladých rokov. V piatok sa vydali na ešte 
dlhšiu cestu. Tentoraz bol naším cieľom Wittenberg. Pokým v stredu sme sledova-
li skoršie roky Lutherovho života, teraz nás čakala prehliadka mesta, v ktorom sa 
uskutočnilo hlavné reformačné dielo. Sobotu venovali prehliadke okolia. Večer vy-
stúpili na spoločnom koncerte s domácim evanjelickým spevokolom v evanjelickom 
kostole v Unterweißbachu. Prekvapením bolo, že sa po koncerte k nám prihlásilo 
niekoľko Sloveniek. Jedna sestra tu žije už desiatky rokov. Ďalšie sestry z východné-
ho Slovenska tu už päť rokov pracujú. Dozvedeli sa o našom koncerte, preto sa prišli 
na nás pozrieť. Aj s nimi sme sa stretli na spoločnej večeri s domácimi z cirkevného 
zboru.

V nedeľu sa konali Služby Božie v Herschdorfe. Kázal brat farár Frank Fischer a slo-
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venskú liturgiu spievali Katarína Hudáková a Peter Taját. Aj tu zaznelo niekoľko pie-
sní nášho spojeného spevokolu. Po službách Božích sme sa ešte raz spoločne stretli 
s našimi hostiteľmi pri guláši v zborovom dome a potom sme už vydali na cestu späť.

Poďakovanie patrí Frankovi Fischerovi z Durínska a pani Rudolf, ktorí nás pozvali 
a tiež sa o nás starali a obetovali nemálo zo svojho času i svojich síl. Práve brat Fis-
cher už roky pestuje kontakty s Liptovsko-oravským seniorátom. Uvedomujeme si, 
že je našou úlohou myslieť v modlitbách na cirkev v Nemecku, aby jej Pán Boh dával 
ochotných a horlivých pracovníkov a otvorené srdcia poslucháčov. Aby svedectvo 
cirkvi bolo päť jasné, silné a presvedčivé. A tiež si uvedomujeme, aké dôležité je cho-
diť do chrámu, neopúšťať spoločné zhromaždenia, ale milovať prebývanie v Božom 
dome.

Spoločný zájazd troch spevokolov vnukol organizátorom myšlienku pokračovať 
v začatom diele aj v budúcnosti. Ktovie, odkiaľ bude takáto správa nabudúce…

Kristína Royová: V slnečnej krajine
Čítanie na pokračovanie, 12. časť

„Ach,“ vzdychol si Paľko, „keby som len skôr mohol tú knihu prečítať! Ale keď musím 
slovo za slovom, ide mi to pomaly; a bojím sa niečo preskočiť, lebo neviem, na ktorom 
liste je opísaná tá cesta za Ním.“

„Ja som tá cesta, aj pravda, aj život“, napadlo Lesinovi, aj to vyslovil.

„To som tam už čítal, ale keď neviem, čo On tým myslí. Myslí On, že príde a ukáže mi 
tú cestu, že ma vezme za ruku, aby som trafil?“

„Mohlo by to byť, ako hovoríš; ale keď On je vysoko, ďaleko; — však sme čítali, že sa 
posadil na pravicu Božiu.“

Chvíľu — takmer naľakano — hľadel chlapec na tú krásnu nebeskú bránu. Bola naozaj 
tak vysoko, tak ďaleko na nebi — a on tu na zemi. Ako ďaleko musel byť potom Ježiš!

„Neverte, ujček,“ zažiarili zrazu modré Paľkove oči, „nie je On už len tam; však som 
čítal, ako povedal svojim učeníkom: „Ja s vami som po všetky dni, až do skonania 
sveta.“ Tam hore On býva, ale chodí za nami, a je aj teraz tu s nami.“

„S nami? A kde Ho máš?“ nedôverčivo a s pochybnosťou namietol Lesina.

„Tak nehovorte, ujček, pekne vás prosím,“ stíšil Paľko hlas. „Neviem, či by sa Mu to 
ľúbilo. Však ste čítali, že trestal tých, ktorí Mu neverili. On to povedal, ja Mu verím. 
A prečo, keď Popelvár mohol povedať: „Hmla za mnou a hmla predo mnou,“ a nikto ho 
už nevidel, prečo by to nemohol povedať ON? Ja Mu verím.“

Nebom preletelo zahrmenie, ako slávne: „Amen!“

„No, keď chceš, budeme ešte ďalej čítať, aby si skorej prišiel na koniec tej knihy.“

„Ach, ujček môj, veľmi pekne vás prosím,“ tešil sa Paľko. „Vy to tak dobre čítate a chy-
tro; každé slovo skorej rozumiem.“
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Minuli sa dve-tri hodiny, a chlapec s mužom ani nevedeli, kam sa im to podelo.

Keď konečne zavrel Lesina knihu, dávno prestalo pršať. Voda odtiekla, kde-tu spravilo 
slniečko chodníky.

Paľko prechádzal z jedného úžasu do druhého. Ani nevedel, čo má povedať: také nové, 
pekné veci tam boli v tom Evanjeliu Lukášovom, aké v tých prvých dvoch knihách neboli. 
O tom Jánovom i o Ježišovom narodení, o tých pastieroch a o tých anjeloch, ako spievali, 
a ako tí pastieri išli za tým malým nemluvniatkom. Paľko až plakal radosťou, také to bolo 
pekné. A ako ten dvanásťročný Ježiš išiel do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.

„Ani som si len nepomyslel, že On bol raz takým malým chlapcom, ako ja,“ hovoril 
Lesinovi. „Keď je to tam tak o Ňom napísané, to On iste bol veľmi poslušný a taký, že 
všetci ľudia Ho mali radi.“

Nuž keď sa Paľko tak nad všetkým divil, sám Lesina akoby čítal nové, nikdy nepočuté 
veci, tak sa mu pri nich srdce zahrievalo.

„Prečo by si musel tú knihu tu nechať?“ hovoril, keď odchádzali. „Vezmime ju so se-
bou. Každý deň si kúsok môžeme prečítať; počuje aj deduško. V nedeľu si môžeš knihu 
sem vziať. A keď prečítame, potom ju prinesieme naspäť.“

Pristal Paľko s radosťou.

„Ja som sa bál vziať tú Svätú knihu,“ hovoril cestou; „ale keď vy myslíte, že On, náš 
Spasiteľ, sa za to na nás nehnevá, tak som rád.“

Neskoro prišli k búde; ale že prišli spolu s Lesinom, ušlo to Paľkovi. Nenahneval sa de-
duško. Dostal chlapec večeru. Odovzdal peniaze, privďačil sa[38] s donesenou hruš-
kou a ľahli si spať.

Paľkovi sa snívalo, že vidí krásneho chlapca. Ten chlapec kýva na neho a hovorí: „Poď 
za Mnou, Ja ťa zavediem do slnečnej krajiny.“ Rozbehol sa za chlapcom hore strmým 
vrchom. Ale keď Paľko na ten vrch vystúpil, stáli tam tri kríže; a na jednom z nich, 
ukrutne za ruky a nohy pribitý, visel ten krásny chlapec. Bol to Ježiš. Plakal Paľko tak 
hlasno, že ho Lesina musel zobudiť.

„Čo plačeš, čo ti je?“

„Ujčinko môj, však Ho to hrozne bolelo, hrozne, ach, ja to nevydržím!“

Nepýtal sa muž ďalej. „Sníva sa mu,“ myslel.

„Ó, Ježišu môj, môj pekný, dobrý, zlatý Ježišu, prečo Ťa len tak mučili?“ šepkal si po-
lohlasne chlapec. „Keď všetko môžeš, sprav to, aby som sa dozvedel, prečo Ťa ten Tvoj 
Otec nevyslobodil? Však Ťa mal rád!“

Už dávno spal Paľko, a ešte vždy ležal Lesina s otvorenými očami. Chlapcove slová nedali mu 
usnúť. Prečo trpel Kristus, prečo umrel? Prečo nedal Ho Boh ochrániť? Tieto otázky predkla-
dal si aj on. A do toho napadali mu písané slová v knihe: „Čítaj pozorne riadok za riadkom, 
ona ukáže ti cestu“. Ba, či dá aj odpoveď na tie otázky, ktoré vznikali nevolane v duši?

Pokračovanie nabudúce
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