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INFORMAČNÝ LIST

Zápas o dokonalosť
Istý farár navštívil svojho priateľa. Zrazu v jeho dome začul nádherný vtáčí spev. 
Nebolo to obyčajné čvirikanie či štebotanie. Bola to krásna melódia, ktorú vtáčik 
spieval. Najprv návštevník nevedel, odkiaľ ten zvuk prichádza. Keď sa však lepšie 
rozhliadol po miestnosti, zbadal kliet ku s malým, pekným vtáčikom. Priateľ vy-
svetlil, že to on naučil vtáčika tak pekne spievať tej noci. Bola to namáhavá práca, 
ale podarila sa. Postupoval tým spôsobom, že opakoval melódiu znova a znova, 
kým vtáčik nebol schopný ju napodobniť. Bolo to však možné iba v noci. Vtedy je 
všade tma, a tak dokonalá pozornosť vtáčika nebola ničím rušená.

Tento príbeh ukazuje dôležitú vec o nás kresťanoch. Pán Ježiš je výborný Učiteľ, 
ktorý si nás, svojich učeníkov, získal a vykúpil preto, akí sme dobrí, ale preto, že 
On je dokonalý. A keď si nás takto získal, ospravedlnil a urobil Božími deťmi, chce 
nás viesť cestou dokonalosti. Ťažko to však pôjde tomu človeku, ktorý sa dokona-
le nesústredí na svojho Učiteľa a nechá svoju pozornosť odvádzať rušivými pod-
netmi z okolia. Jediný spôsob je: stopercentné nasledovanie Učiteľa plné dôvery 
a oddanosti.
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21. nedeľa po Sv. Trojici 24. 10. 2021 
9:00 a 10:00

Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé. (Rímskym 12, 21) 

Piesne
189, 520, 647, A 62

Liturgické texty
Efezským 6, 10 – 17; Matúš 5, 38 – 48

Kázňový text
1. Mojžišova 13, 7 – 11: 7 I vznikol spor medzi pastiermi Abrámových a Lótových 
stád. V tom čase bývali v krajine aj Kanaánci a Perizejci. 8 Vtedy povedal Abrám Lóto-
vi: Nech nieto sváru medzi mnou a tebou ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi, veď 
sme príbuzní. 9 Či nemáš pred sebou celú krajinu? Oddeľ sa teda odo mňa! Ak pôjdeš 
naľavo, ja sa budem držať napravo; ak ty pôjdeš napravo, ja sa budem držať naľavo. 
10 Keď Lót pozdvihol oči, videl, že celé Okolie jordánske až po Cóar malo hojnosť 
vlahy ako Hospodinov raj, ako Egypt. Bolo to skôr, ako Hospodin skazil Sodomu 
a Gomoru. 11 Lót si vybral celé Okolie Jordánu a pobral sa na východ. Tak sa oddelili 
jeden od druhého.

Covid automat 25. – 31. 10. 2021 
Okres Liptovský Mikuláš je v bordovej farbe, teda vo fáze 1. stupeň ohrozenia. 
V tabuľke uvádzame prehľad pripravovaných podujatí cirkevného zboru spolu s re-
žimom, v ktorom budú prebiehať, a s maximálnym dovoleným počtom účastníkov. 

ZÁKLAD: všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby 
či výsledok testovania.

OTP: len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR max. 72 hodín, 
Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Za očko-
vané sa pre tento účel považujú aj deti do 12 rokov.

Platia nasledovné pravidlá:
• Prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Nie je povinné pre tých, ktorí majú 

zo zákona výnimku (napr. deti do 6 rokov).
• 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.
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21. ned. po Sv. 
Trojici 24. 10.

9:00

10:00 

10:00

Služby Božie – filiálky ZÁKLAD 25 – Ev. kostol, L. Ján

Služby Božie – matkocirkev ZÁKLAD 25 – Ev. kostol, 
L. Ján

Detská besiedka OTP 10 – Zb. miestnosť, L. Ján
Streda 27. 10. 12:20

13:35

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

Náboženská výchova 5.-6. ročník – ZŠ L. Ján
Štvrtok 28. 10. 17:00 Stredtýždňové služby Božie ZÁKLAD 25 – Ev. 

kostol, L. Ján
22. ned. po Sv. 
Trojici, 
Pamiatka 
reformácie 
31. 10.

9:00

9:00

Služby Božie  OTP 50 – Ev. kostol, L. Ján

Detská besiedka OTP 10 – Zb. miestnosť, L. Ján

	)Upozorňujeme, že v nedeľu 24. 10.  sa služby Božie v ev. kostole v Liptovskom 
Jáne konajú v režime ZÁKLAD, a to 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 nedeľu 31. 10. služby Božie v ev. kostole v Liptovskom Jáne budú v režime 
OTP, a to iba raz. 

	)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. 

	)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



Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján 
Starojánska ulica 127/43, 032 03 Liptovský Ján 
Telefón: 044/5263 328  Web: www.ecavliptovskyjan.sk 
Mobil: 0918 828 334   Facebook: www.facebook.com/ecavliptovskyjan 
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Stretneme sa fyzicky v Prešove, v Dvorane Kolégia alebo online na youtube 
kanáli EVS. Viac informácií na chcemviac.com.

Tešia sa na Vás: Slavomír Slávik, Peter Michalčík, Andrej Velebír, Dávid Motýľ, 
Vlado Gál, Stano Kupský, Šimon Brehuv, Ivana ”Bizi” Argayová, Alexandra Mo-
týľová, Táňa Velebírova a ďalší…

Chcemviac večer je priestor, kde sme inšpirovaní a zažívame nebo. Vytvárame 
nové vzťahy a formujeme domov. Kráčame spolu a zápasíme ako armáda.

Nič neodpovedá na hľadanie dnešného človeka tak trefne ako evanjelium. Nič 
nemá v sebe takú radosť a taký pokoj ako evanjelium. Preto spúšťame chcem-
viac večer.

Tešíme sa na Vás a pozvite aj svojich priateľov, rodinu a známych.


