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INFORMAČNÝ LIST

Sila viery
10. októbra slávime 19. nedeľu po Svätej Trojici. Evanjelium tejto nedele hovorí o tom, 
ako Ježiš uzdravil ochrnutého. Z tohto evanjelia vychádza téma nedele „Sila viery“.

Časopis Time pred nejakým časom priniesol článok, ktorý informoval o výhodách ná-
boženstva, cirkvi, viery v Pána Boha. Okrem iného priniesol nasledovné informácie:

1. Pacienti s operáciou srdca, ktorí čerpajú útechu zo svojej náboženskej viery, majú 
výrazne vyššiu mieru prežitia ako tí, ktorí to nerobia. 

2. Krvný tlak ľudí, ktorí navštevujú kostol, je o 5 jednotiek nižší ako krvný tlak 
u tých, ktorí do kostola nechodia.

3. Ľudia s náboženskou vierou, ktorí pravidelne navštevujú kostol, majú menší sklon 
k depresiám ako ľudia bez vyznania.

4. Samovražda je štyrikrát vyššia u ľudí, ktorí nechodia do kostola.

Čo tieto štatistiky naznačujú? Je to jednoduché. Ježiš chce obnoviť celého človeka 
- ducha, dušu a telo! A keď dokáže v živote človeka už takéto veci, čo potom, keď 
naplno prejaví svoju moc pri nás, v nás a okolo nás.
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19. nedeľa po Sv. Trojici 10. 10. 2021 
9:00 a 10:00

Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený, zachráň ma a budem zachránený. 
(Jeremiáš 17, 14) 

Piesne
190, 441, 64, A 88

Liturgické texty
Efezským 4, 22 – 32; Matúš 9, 1 – 8

Kázňový text
1. Mojžišova 9, 8 – 17: 8 Potom Boh riekol Nóachovi a jeho synom, čo boli s ním: 
9 Ajhľa, ja ustanovujem svoju zmluvu s vami a s vaším budúcim potomstvom 10 aj 
s každým živým tvorom, čo je pri vás, totiž s vtáctvom, dobytkom a všetkou poľnou 
zverou pri vás, od všetkého, čo vyšlo z korábu, až po všetky živočíchy zeme. 11 Usta-
novujem s vami svoju zmluvu, že vody potopy už nevyničia všetko tvorstvo a nebude 
už potopy, aby zničila zem. 12 Boh ďalej riekol: Toto bude znamením zmluvy, ktorú 
pre všetky budúce pokolenia robím medzi sebou a medzi vami i medzi všetkými ži-
vými tvormi, čo sú pri vás: 13 svoju dúhu kladiem na oblaky; bude znamením zmluvy 
medzi mnou a medzi zemou. 14 Keď nakopím oblaky nad zemou a ukáže sa dúha na 
oblakoch, 15 rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a medzi vami i medzi 
všetkými živými tvormi zo všetkého tvorstva; a vody sa už nestanú potopou, aby 
zničili každé z tvorstva. 16 Keď bude dúha na oblakoch, pozriem sa na ňu, aby som 
sa rozpomenul na večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každým živým tvorom zo 
všetkého tvorstva, ktoré je na zemi. 17 Vtedy riekol Boh Nóachovi: Toto je znamenie 
zmluvy, ktorú som ustanovil medzi sebou a medzi každým tvorom, čo je na zemi.

Covid automat 10. – 17. 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 (režim „Základ“)

• Služby Božie: maximálne 1 osoba na 15m2, čo pre kostol znamená maximálne 25 
osôb v interiéri. Z toho dôvodu  budeme mať služby Božie dvakrát: o 9:00 pre 
filiálky Beňadikovú, Podtureň a Uhorskú Ves a o 10:00 pre matkocirkev 
Liptovský Ján.

• Detská besiedka, príprava konfirmandov: maximálne 10 osôb.
• Je povinnosť vyhotoviť zoznam účastníkov.
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Platia nasledovné pravidlá:
• Prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.
• 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.

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

Streda 13. 10. 12:20

13:35

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

Náboženská výchova 5.-6. ročník – ZŠ L. Ján
Štvrtok 14. 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 15. 10. 17:00 Príprava konfirmandov – Zb.  miestnosť, L. Ján
20. nedeľa po Sv. 
Trojici 17. 10. 
Poďakovanie za 
úrody zeme

9:00

10:00 
 

10:00

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

Služby Božie pre matkocirkev – Ev. kostol, L. Ján 
Ofera z oboch služieb Božích je určená na podporu 
Svetového luteránskeh zväzu.

Detská besiedka – Zborová miestnosť, L. Ján

	)Upozorňujeme, že v dôsledku epidemických opatrení sa služby Božie v nedeľu 
v ev. kostole v Liptovskom Jáne konajú dvakrát. O 9:00 sú služby Božie určené 
pre filiálky Beňadikovú, Podtureň a Uhorskú Ves. O 10:00 budú služby Božie pre 
matkocirkev a taktiež detská besiedka.

	)V bočnej uličke v chráme sú vy-
stavené knihy z vydavateľstva 
Porta libri, ktoré je možné si 
objednať za zvýhodnené ceny. 
Ak zapíšete do zoznamu, kto-
rý je pri knihách, o ktoré knihy 
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máte záujem, v dohľadnom čase ich pre vás objednáme a vám doručíme. V po-
nuke sú tieto knihy: 

Tony Reinke: 12 spôsobov, ako ťa mení mobil
Max Lucado: Boh je s vami každý deň
C. S. Lewis: Bremeno slávy
Roseanna M. White: Čislo lásky
Max Lucado: Deti kráľa
Karen Kingsbury: Dotyk anjelských krídel
David Brooks: Druhá hora
Tamera Alexander: Farby pravdy
Lee Strobel: Kauza nádej
Lee Strobel: Kauza zázraky
Amanda Dykes: Kto rozsvecuje hviezdy
Kara-Kae James: Mama, vstaň!
Tim Keller: Márnotratný prorok
Donna K. Maltese: Menej strachu, viac modlitby
Hope Lyda: Minútové modlitby pre mamy
Julie Klassen: Most na Belle Island
Elizabeth Camden: Nebezpečené dedičstvo
Laura Frantz: Neobyčajná žena
Janči Máhrik a José Calvo Aguilar: Neobyčajný influencer
Dani Pettrey: Neúprosná hlbočina
Max Lucado: Nikdy nie si sám
Noemova archa – maľovanie vodou
Max Lucado: O nič ustarostení
Elizabeth Camden: Odvážny plán
Laura Frantz: Pani plukovníková
Vladimír Štefanič: Pustovník. Muž s leopardom
Max Lucado: Si môj
Julie Klassen: Stroskotanec v Cornwalle
Ann Voskamp: Tisíc darov
Tvorivá Biblia pre deti

	)Pri východe z kostola si môžete tiež kúpiť čítanie na každý deň Tesnou bránou 
2022 (3,20 €), Evanjelický posol spod Tatier, Evanjelický východ, Cirkev-
né listy a ďalšie knihy.

	)V nedeľu 17. októbra 2021 o 9:00 a 10:00 sa budú konať služby Božie pri príle-
žitosti Poďakovania za úrody. Za požehnanie, ktoré Pán Boh toho roku preuká-
zal vo forme hojných úrod, môžeme Pánu Bohu poďakovať ukážkami zo svojich 
úrod, ktoré prinesieme k výzdobe chrámu. Prosíme vás, aby ste ich prinášali 
počas týždňa na farský úrad.
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	)Ofera zo služieb Božích v nedeľu 17. 10. 2021 je určená pre Svetový luteránsky 
zväz. Slúži na uhradenie povinného členského príspevku v SLZ. SLZ je spolo-
čenstvom národných a regionálnych luteránskych cirkví so sídlom v Ženeve vo 
Švajčiarsku. Bol založený v Lunde v  roku 1947 s cieľom koordinovať činnosť 
luteránskych cirkví vo svete. V SLZ je v súčasnosti vyše 74 miliónov evanjelikov 
zo 145 členských cirkví v 98 krajinách sveta. K zakladajúcim členom Svetového 
luteránskeho zväzu patrí aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slo-
vensku. SLZ vystupuje v mene svojich členských cirkví v oblastiach spoločného 
záujmu, napr. v oblasti ekumenických vzťahov, teológie, humanitárnej pomoci, 
ľudských práv, komunikácie, ako aj misie a rozvojových aktivít.

Čas stvorenia 2021: Domov pre všetkých?
Nachádzame sa vo vzácnom období ekumenickej oslavy Božieho stvorenia. Je to ob-
dobie medzi 1. septembrom až 4. októbrom. Dátumy nesú v sebe ekumenické vymed-
zenie svetového dňa modlitby za Božie stvorenie, ktoré ustanovil ekumenický pravo-
slávny patriarcha Demetrios I. v roku 1989 práve na 1. september a 4. október je v 
katolíckom obrade sviatkom sv. Františka, patróna zvierat a životného prostredia.

Téma ekumenicky sláveného obdobia nás vyzýva k obnove nášho spoločného domo-
va, ktorý je domovom pre všetkých.
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Pripojme sa k tejto ekumenickej iniciatíve aj my v našich cirkevných zboroch. Pred 
nami je dobrá príležitosť spomenúť toto obdobie pri poďakovaniach za úrady zeme. 
Inšpirovať sa niektorými prvkami pripravenej liturgie k ekumenickej bohoslužbe 
alebo usporiadať celú ekumenickú bohoslužbu s témou Obnovy nášho spoločného 
domova za účastí farností a zborov iných kresťanských spoločenstiev. Táto boho-
služba sa podľa autorov materiálu žiada usporiadať v exteriéri, uprostred Božieho 
stvorenia, nie len medzi múrmi kostolov.

V preloženom materiály, ktorý vám ponúkame na inšpiráciu a použitie, je okrem 
liturgie ekumenickej bohoslužby uvedená aj spoločná modlitba a témy jednotlivých 
nedieľ tohto liturgického obdobia aj s krátkymi poznámkami k biblickým textom.

Tohtoročná téma pozývala aj k praktickému zapojeniu do obnovy nášho domova 
spoluprácou s miestnymi aktivistami, či samosprávami. Napríklad pri upratovaní 
odpadu v prírode a podobne.

Zaujímavý je i symbol Abrahámovho stanu, ktorý predstavuje pohostinnosť spoloč-
ného domova – Zeme, ktorá sa otvára nám všetkým.

Viac k téme a tomuto ekumenickému liturgickému obdobiu na www.seasonofcreation.org.

Čas stvorenia je ekumenická iniciatíva viacerých ekumenických organizácii vrátane Sve-
tovej rady cirkvi alebo Svetového luteránskeho zväzu. Pozýva nás k praktickému nazera-
niu na náš kresťanský život a službou nášmu okoliu a k ochranou Božie stvorenia v och-
rane životného prostredia. Téma ochrany životného prostredia a dopad činnosti človeka 
na zmenu klímy sú aj biblickými témami na ktoré v cirkvi nesmieme zabúdať.

Zdroj: www.ecav.sk
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