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INFORMAČNÝ LIST

Poďakovanie za úrody
Aj tohto roku sa na poliach, v záhradách, vo viniciach urodil každodenný chlieb v naj-
rozličnejších formách. Práca a investície, ktoré človek vložil do pestovania užitočných 
rastlín, do obrábania pôdy, neboli márne, ale priniesli výsledky. V minulosti omnoho 
viac ľudí ako dnes prichádzalo do kontaktu s pôdou, s poľnými prácami, so zberom 
úrody. Dnes veľká časť ľudskej práce bola nahradená prácou strojov. Ale sviatok po-
ďakovania za úrody zeme je aj dnes aktuálny a bude aktuálny vždy. Mnohí ľudia sa 
pestovaniu zeleniny a ovocia venujú aspoň v záhradkách. Ale odhliadnuc od toho všet-
ci sme konzumenti potravín, a tak sme aj za zmenených okolností všetci – pokiaľ ide 
o udržanie biologického života – závislí od každoročnej úrody. Vo sviatok poďakovania 
môžeme všetci konštatovať: Aj tohto roku máme úrodu.

Pri pravidelnom ďakovaní si zároveň uvedomíme, že okrem hmotných darov nám Pán 
Boh dáva aj množstvo darov duchovných. Predovšetkým Pán Ježiš Kristus nás upozor-
ňuje na dôležitosť duchovných darov a duchovných hodnôt. Varuje nás, aby sme sa do 
hmotných darov Božích neponorili takým spôsobom, žeby sme zabudli na prvoradý 
význam duchovných hodnôt. Spomedzi viacerých Ježišových výrokov na túto tému 
môžeme uviesť aspoň jeho slová, ktoré povedal pokušiteľovi, keď ho nahováral, aby 
z kameňov urobil chleby. Vtedy Ježiš vyriekol známe slová: „Nie samým chlebom bude 
človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.“ Vedomie totálnej závis-
losti od Pána Boha nás vedie okrem iného aj k tomu, aby sme sa učili od Pána Ježiša 
hodnotiť veci, aby sme vedeli rozoznávať, čo je najdôležitejšie, a čo má iba vedľajší 
význam, a čo je dokonca škodlivé.



2

20. ned. po Sv. Trojici 17. 10. 2021 9:00 a 
10:00

Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. (Žalm 145, 15) 

Piesne
195, 363, 364, A 77

Liturgické texty
2. Korintským 9, 6 – 11; Lukáš 12, 15 – 21

Kázňový text
1. Samuelova 12, 17: Či nie je dnes žatva pšenice?

Covid automat 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 konfirman-
dov: maximálne 10 osôb. Je povinnosť vyhotoviť zoznam účastníkov.

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.

Covid automat 18. – 25. 10. 2021 
Okres Liptovský Mikuláš je v bordovej farbe, teda vo fáze 2. stupeň ohrozenia. Služ-
by Božie ostávajú bez zmeny. Rozdiel je v ostatných podujatiach, kde v režime „Základ“ 
môže byť účasť max. 6 osôb. Preto príprava konfirmandov bude online a detská besiedka 
v režime „OTP“. Deti do 12 rokov sa v tomto zmysle považujú za plne očkovaných.

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

Detská besiedka – Zborová miestnosť, L. Ján
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Streda 20. 10. 12:20

13:35

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

Náboženská výchova 5.-6. ročník – ZŠ L. Ján
Štvrtok 21. 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 22. 10. 13:00

17:00

Náboženská výchova MŠ – MŠ L. Ján

Príprava konfirmandov – online
21. nedeľa po Sv. 
Trojici 24. 10.

9:00

10:00

10:00

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

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

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.

	)Ofera zo služieb Božích v nedeľu 17. 10. 2021 je určená pre Svetový luterán-
sky zväz. Slúži na uhradenie povinného členského príspevku v SLZ. SLZ je spo-
ločenstvom 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.

	)V bočnej uličke v chráme sú vystavené knihy z vydavateľstva Porta libri, ktoré 
je možné si objednať za zvýhodnené ceny. Ak zapíšete do zoznamu, ktorý je pri 
knihách, o ktoré knihy máte záujem, v dohľadnom čase ich pre vás objednáme 
a vám doručíme. V ponuke 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
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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.

Pred 240 rokmi vydal cisár Jozef II. 
prelomový Tolerančný patent

Rok potom ako Jozef II. po smrti svojej matky, panovníčky Márie Terézie, 
nastúpil v roku 1780 na trón habsburskej monarchie, vydal vo Viedni prelo-
mové nariadenie známe ako Tolerančný patent. Ten výrazne rozšíril nábo-
ženskú slobodu pre nekatolícke vierovyznania v celej monarchii. Od vyda-
nia prelomového nariadenia uplynie v stredu 13. októbra 240 rokov.

Jozef II., narodený 13. marca 1741, jeden z najvýznamnejších monarchov osvieten-
ského absolutizmu, vydal Tolerančný patent 13. októbra 1781. Nielen týmto na-
riadením, ale aj Patentom o zrušení nevoľníctva z toho istého roku, nadviazal na 
reformné úsilie Márie Terézie, s ktorou sa na vládnutí spolupodieľal do roku 1765.

Tolerančný patent neznamenal úplné zrovnoprávnenie katolíckeho a nekatolíckeho 
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vierovyznania, ale výrazne prispel k zrovnoprávneniu obyvateľstva v monarchii. Pre 
Uhorsko začal platiť od 25. októbra 1781.

Cisár sa pri svojich cestách po monarchii presvedčil o nevýhodnosti diskriminá-
cie nekatolíckeho obyvateľstva. Tí nielenže nemali prístup k niektorým funkciám 
v štátnej správe, ale narážali aj na sťažené podmienky profesionálneho a hospodár-
skeho uplatnenia. Pritom sa na nich kládlo rovnaké daňové zaťaženie ako na privi-
legovaných katolíkov.

Aj z týchto príčin rástla nespokojnosť nekatolíkov, ktorá v roku 1775 vyústila do 
rozsiahleho povstania. Jozef II., ako vtedajší spoluvládca, presviedčal Máriu Teréziu, 
aby vytvorila právne základy náboženskej tolerancie. Nastolenie čo najširšej možnej 
rovnoprávnosti medzi katolíkmi a nekatolíkmi sa však podarilo až jemu, keď sa po-
stavil na čelo monarchie.

Tolerančným patentom zrušil obmedzenia pre tri najväčšie nekatolícke cirkvi. Po 
jeho vydaní mohli totiž evanjelici augsburského vyznania, kalvíni a pravoslavní ve-
riaci vykonávať náboženské obrady kdekoľvek, mohli si slobodne stavať kostoly, 
modlitebne a zriaďovať školy. V obciach, kde žilo viac ako sto nekatolíckych rodín, 
bolo možné založiť náboženskú obec a postaviť svätostánok. Ten však nesmel mať 
vežu či zvon a vchod mohol byť len z vedľajšej ulice.

Nekatolíci mohli na základe patentu vykonávať povolania bez obmedzenia. Nariade-
nie im dovoľovalo kupovať domy a pozemky, mohli sa tiež stať štátnymi úradníkmi. 
Patent im umožnil vzdelávanie a dostali sa aj k akademickým titulom. Nemuseli sa 
zúčastňovať katolíckych obradov a do ich cirkevných záležitostí nesmeli zasahovať 
katolícki biskupi. Tolerančný patent hovoril aj o tom, že nikto nemôže byť pre vieru 
postihnutý peňažným alebo fyzickým trestom.

Jozef II., panovník reformátor, sa opieral o filozofiu prirodzeného práva. Vychádzal 

Hoci náš kostol bol postavený v roku 1908, predsa na jeho mieste stál tzv. 
tolerančný kostol. Jeho postavenie umožnil práve Tolerančný patent Jozefa 
II. Kostol vyhorel v roku 1907 a na jeho mieste si evanjelici postavili nový.
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z toho, že človek je od narodenia slobodný a povinnosťou každého úradu je vytvo-
riť také podmienky, aby svoju slobodu mohol naplniť. Svoje predstavy o modernej 
monarchii realizoval prostredníctvom patentov. Okrem Tolerančného patentu sa do 
histórie zapísali aj Patent o zrušení nevoľníctva (1781) či Patent o liberalizácii cen-
zúry v novinách, knihách a divadle.

Podľa pruského vzoru zreformoval armádu a mnohé jeho nariadenia sa týkali aj zdra-
votníctva, sociálnej starostlivosti, vzdelávania a súdnictva. Zrušil viacero mníšskych 
rádov a snažil sa zmierniť vplyv pápeža na katolícku cirkev v monarchii. Počas jeho 
vládnutia sa v Uhorsku v rokoch 1784 - 1785 uskutočnilo aj prvé sčítanie obyvateľstva.

Napriek reformám, či možno práve kvôli nim, bol Jozef II. neobľúbeným panovníkom. 
Navyše, ku koncu jeho panovania vypukla Francúzska revolúcia (1789 - 1799), ktorá ním 
vyzdvihované osvietenské myšlienky, obrátila práve proti panovníckemu absolutizmu.

Jozef II. zomrel 20. februára 1790 vo Viedni na tuberkulózu, ktorou sa nakazil počas 
bojov v Rusku proti Osmanskej ríši. Pochovaný je v kapucínskej krypte vo Viedni. 
Keďže po sebe nezanechal žiadneho dediča, na trón po ňom zasadol jeho mladší brat 
Leopold II.

Zdroj: www.teraz.sk

Kristína Royová: V slnečnej krajine
Čítanie na pokračovanie, 13. časť

Od toho dňa si čítali v Jurigovej búde každý deň v tej Svätej knihe. Začali si tam, kde 
v nedeľu prestali. Nebolo im ľúto tej hodiny po obede, v ktorú inokedy pravidelne 
spávali a odpočívali.

Starý Juriga veľmi obdivoval Lesinu, že číta ani nejaký farár. Vyrozprával Liškovi, 
akú knihu Paľko našiel a čo je v nej, na prvej strane napísané. Ľúbilo sa to Liškovi. 
Napadla ho zvedavosť, nuž tak prišiel aj on počuť. Odtedy nechýbal ani raz. Sedeli so 
starým Jurigom a spočiatku fajčili; ale naplnilo Slovo Božie ich srdcia úctou, nemohli 
fajčiť; postŕhali klobúky a tak počúvali. Boli to staré pravdy, ktoré oni sčiastky od 
detstva znali; ale keď sa to čítalo od slova do slova, riadok za riadkom, bolo to všetko 
nové a vzácne. Možno, keby im tú knihu niekto bol doniesol a daroval, neverili by 
jej; ale že bolo pri nej čosi tajuplné, že ju chlapec tak našiel, a že on tomu všetkému 
tak na slovo veril, neodvážili sa pochybovať. Liška, aj keď rúbali, začínal s Jurigom 
rozprávanie o tých svätých pravdách.

„Odkedy sa ma ten váš chlapec opýtal, či má farár moc odpustiť mi hriechy, vždy 
musím na to myslieť. Už v kostole som vedel, že mi ich odpustiť nemôže. Nie je on 
predsa, tuším tým Bohom pre sprostého sedliaka, ako som mienil. Viem, že nemám 
odpustenie, že nie som zmierený s Bohom a pýtam sa sám seba: Načo som tam išiel?“
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„Vieš, snáď“ – pokývol šedivou hlavou Juriga – „snáď sa dočítame pravdy v tej knihe.“

„Viete, ujček, keď Lesina čítal o tom porazenom, závidel som tomu mužovi, že ho 
tak k Ježišovi doniesli a On mu odpustil. Rád by som sa pustil svetom, keby som Ho 
našiel.“

„Deduško,“ hovorí Paľko, keď už prečítali jedenástu kapitolu, „hen ten kút, kde ja 
spávam a bývam, je to ako môj dom, moja chyža?!“

„Áno, to je tvoj a Dunajov palác,“ zasmial sa starec.

„Pekne vám ďakujem,“ potešil sa chlapec. Ale viac nehovoril o tom.

No keď prišli muži pred večerom domov, zadivili sa, čo urobil Paľko v tom svojom paláci. 
Kútik bol čisto vymetený, lôžko poriadne v jednom rožku ustlané; v druhom stál starý, 
polorozbitý džbán plný poľných kvetov. Za dvermi – ako o Duchu – zelenali sa halúzky.

„No čo, tuším čakáš akéhosi hosťa,“ priateľsky oslovil ho Lesina.

„Čakám, ujček. On príde aj zostane; prijal som Ho ako tá Marta do svojho domu.“

Usmiali sa oba muži. Ale keď sa ostatná, hodne rozhádzaná búda od toho pekného 
kútika delila, upratali oba svoje veci. A Juriga kázal Paľkovi celú búdu čisto vymiesť.

Veril Paľko, že Pán prišiel. Veď cítil Jeho blízkosť, rozprával sa s Ním, aj keď Ho nevi-
del. No keď šiel jahody, hríby, alebo egreše zbierať a nosiť, prosil vždy: „Pane Ježišu, 
poď so mnou; ja bez Teba ísť nemôžem.“

7. kapitola
A zase prešli týždne. A bola nedeľa. Lesina sa chystal domov; v pondelok pôjdu mu 
furmani odviezť drevo. No mal sa ešte asi na tri týždne vrátiť.

„Ani sa mi od vás nechce,“ hovorí; „tak je nám tu v tichých horách dobre.“

„Synku,“ povie Juriga zamysleno, „to tuším odkedy si to Slovo Božie čítame. Povedal 
si, že máš doma celú Bibliu; mohol by si nám ju doniesť.“

„Donesiem. Však u nás ju nikto nepotrebuje.“

„Neznajú vaši čítať?“

„Mamička sotva slabikuje.“

„A ženu nemáš?“ Dávno sa chcel už Juriga spýtať na toto mladého, neprišli nikdy 
k tomu. „Ženu nemáš?“ spytuje sa ešte raz, keď Lesina neodpovedal.

Ležali spolu v horách. Lesina mal hlavu položenú na rukách.

„Mám,“ odpovedá. No na hlase poznať, že sa starec dotkol akéhosi boľavého miesta 
v duši.

Pokračovanie nabudúce
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