INFORMAČNÝ LIST
Cirkevného zboru Ev. cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján
7. 11. 2021

Znamenia konca času
23. nedeľa po Svätej Trojici sa nesie v duchu znamení konca času. Hovorí sa, že všetko má svoj začiatok a všetko má svoj koniec Aj táto nedeľa nás vedie k tomu nachádzať tie veci, tie úkazy, ktoré nás vedú k večnosti a teda k Ježišovi . Zároveň si
však môžeme uvedomiť, že ak hovoríme o milosti v Ježišovi nie je to len akási otrepaná sladká fráza. Posledné nedele cirkevného roka nás vedú k tomu, aby sme si uvedomili, že raz príde koniec a každý sa postaví pred Boží súd. Čas tu na zemi má svoje
hranice. To nás má viesť práve k odhodlaniu vnímať odkazy Biblie. Keď ideme niekde
na trh, často kúpime zbytočné veci, ktoré nám ani netreba, ale sú lacné. Po chvíli ich
len, ako zbytočnosť kdesi skladujeme. Hoci sa nám milosť v Kristovi ponúka zdarma, nie je to zbytočnosť z trhu. Milosť a láska v Kristovi je skutočne vážna a vzácna.
Biblia a jej odkaz má svoju hodnotu aj dnes. Tá sa plne prejaví na konci nášho života.
Na konci celej časnosti. To, že sme vyzývaní nachádzať znamenia konca času nás
má povzbudiť, aby sme popri bežných starostiach a radostiach nezabúdali objavovať
túto vzácnosť.

23. nedeľa po Sv. Trojici 7. 11. 2021 9:00
Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. (Matúš 5, 9)

Piesne
189, 664, 663, A 51; k Večeri Pánovej: 296, 297, 300

Liturgické texty
Sofoniáš 3, 8 – 17; Rímskym 14, 1 – 9; Matúš 24, 15 – 28

Kázňový text
Jób 14, 1 – 6: 1 Človek narodený zo ženy žije krátko, ale je plný vzrušenia. 2 Vypučí
ako kvet a zvädne, mizne ako tieň a nemá stálosť. 3 Ale Ty aj na takého otváraš svoje
oko a vedieš ho na súd so sebou. 4 Kto získa čisté z nečistého? Nikto! 5 Ak sú určené
jeho dni, počet jeho mesiacov je u Teba, vymeral si mu hranice, ktoré nemôže prekročiť. 6 Odvráť svoj pohľad od neho a nechaj ho, aby sa zaradoval ako nádenník svojmu
dňu!

Covid automat
V nedeľu 7. 11. sa okres Liptovský Mikuláš nachádza ešte v bordovej farbe, teda
vo fáze 2. stupeň ohrozenia. Od pondelka 8. 11. je však už vo farbe čiernej, teda
3. stupeň ohrozenia. V tabuľke uvádzame prehľad pripravovaných podujatí spolu
s režimom, 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 očkované 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 príznaky respiračného infekčného ochorenia.
• Platí zákaz podávania rúk.
• Dodržiavanie rozostupov 2m – neplatí pre osoby v spoločnej domácnosti.
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23. ned. po
Sv. Trojici
7. 11.

Streda
10. 11.
Štvrtok
11. 11.

Piatok
12. 11.

9:00 Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou OTP 50
– Ev. kostol, L. Ján
9:00 Detská besiedka OTP 10 – Zb. miestnosť, L. Ján
13:30 Nešporné služby Božie ZÁKLAD 6 – Kult. dom, Beňadiková
12:20 Náboženská výchova 3.-4. ročník – ZŠ L. Ján
13:35 Náboženská výchova 5.-6. ročník – ZŠ L. Ján
11:30 Náboženská výchova 1.-2. ročník – ZŠ L. Ján
12:20 Náboženská výchova 7.-9. ročník – ZŠ L. Ján
17:00 Stredtýždňové služby Božie ZÁKLAD 15 – Ev. kostol,
L. Ján
13:00 Náboženská výchova MŠ – MŠ L. Ján

17:00 Príprava konfirmandov – online
24. ned. po 9:00 Služby Božie – filiálky OTP 25 – Ev. kostol, L. Ján
Sv. Trojici
10:00 Služby Božie – matkocirkev OTP 25 – Ev. kostol, L. Ján
14. 11.
13:30 Nešporné služby Božie ZÁKLAD 6 – Požiarna zbrojnica,
Uhorská Ves
14:30 Nešporné služby Božie ZÁKLAD 6 – Zasadačka Ob.
úradu, Podtureň
zármutkom, ale v nádeji vzkriesenia vám oznamujeme, že nás dňa 31. 10.
) Som
2021 opustil náš drahý spolubrat Ivan Vozárik z Podturne vo veku nedožitých

78 rokov. Pohrebná rozlúčka sa konala vo štvrtok 4. 11. 2021 o 14. hod. v Dome
smútku v Podturni. Kristus pozýva: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate
a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie.“

bude náš okres v čiernej farbe, nebude môcť bývať naživo detská besied) Pokiaľ
ka. Preto od budúceho týždňa chceme skúsiť detskú besiedku online prostredníctvom aplikácie ZOOM. Ak máte záujem zapojiť sa, ozvite sa nám farskom
úrade (kontakty sú v tiráži Informačného listu). Zašleme vám následne prihlasovacie heslá.

uličke v chráme sú vystavené knihy z vydavateľstva Porta libri, ktoré
) Vje bočnej
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
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2022 (3,20 €), Evanjelický posol spod Tatier, Evanjelický východ, Cirkevné listy a ďalšie knihy. V bočnej uličke sú taktiež na predaj kalendáre: Evanjelický stolový kalendár (3,60 €), Evanjelický nástenný kalendár (5,- €),
Evanjelický diár (6,50 €) a zamyslenia Smieť žiť pre Krista (3,60 €)

Mesiac úcty k starším
– jedinečné poslanie
V novembri si zvykneme spomínať na vás, milí starší bratia a sestry. Pri tejto príležitosti si uvedomujeme, že bez Vás by cirkev bola chudobnou a bola by ako bez
šťavy a chuti. Moderný svet sa Vás snaží, doslova, vyradiť - dať bokom, nepočítať
s Vami a nahradiť Vás šikovnými, talentovanými či schopnými mladšími. Ale Boh
nie! On s Vami ráta a zahŕňa Vás do svojich jedinečných plánov. Boh Vás potrebuje! Cirkev Vás potrebuje!
Staroba v sebe nesie Božiu milosť. Je to povolanie! Nie je to moment stiahnutia
vesiel do člna. Pravdou je, že toto obdobie je iné, no má svoje veľké výhody.
Evanjelium o Anne a Simeonovi (Lukáš 2, 21 – 40) je príbehom plný inšpirácii
a dojmov. Aj oni boli staršími ľuďmi, ktorí sa nehanbili za svoj vek. Boli hrdí, že im
ho Boh požehnal. Svedectvo Novej zmluvy sa o nich zmieňuje, že „vo dne a v noci“
slúžili Bohu v chráme. Pevne dúfali, že sa im dostane tej milosti, aby svojimi očami
uzreli novonarodeného Mesiáša ešte predtým, než zomrú. Nemali už zamestnanie
a ani iné povinnosti. Jednoducho očakávali, bdeli a zotrvávali na modlitbách. Svoj
čas, ešte kým mohli, efektívne využívali.
Abrahám bol tiež mužom - starcom, ktorý dlhé roky očakával na svojho syna, ktorého mu Boh bol zasľúbil. Logika niekedy nepustí. Staroba verzus choroba. A ešte
k tomu nejaká nádej uzrieť vlastného syna? Divné! Tomuto môže veriť iba ten, kto
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rád sleduje rozprávky. Ale, čo sa udialo? Boh bol svojmu prísľubu verný. On nemá
nijaké obmedzenia. On je suverénny a vo svojom konaní totálne slobodný. Abrahám sa dočkal a jeho oči uvideli syna Izáka.
Keď Mária s Jozefom prišli do chrámu, „penzisti“ Anna a Simeon boli oduševnení
a plní radosti, že mohli uvidieť Mesiáša. Tento moment ich nanovo posilnil a ukázal
im novú úlohu - vzdať Bohu vďaku a vydávať mocné svedectvo o tomto Jeho znamení.
Simeon svoj čas a energiu investoval do tvorby krásneho chválospevu. Na staré kolená sa z neho stáva „nový Rúfus“ a Anna sa stala prvou ohlasovateľkou Ježiša Krista.
Môžeme byť svedkami toho, že človek vo svojej starobe nie je „odpísaný ako inventár“ a že nie je „odstavený ani ako zemný plyn“. Boh aj jeho pozýva do služby
ohlasovania Božích činov.
Starozmluvný ľud chápal starobu ako Božie požehnanie a prejav Jeho veľkej milosti.
Všetkým Vám, milí seniori, prajeme to, aby ste kráčali v šľapajách starcov Anny
a Simeona. Prajeme Vám, aby ste sa aj stali tými „básnikmi“, „zvestovateľmi“
evanjelia a nadšenými „modlitebníkmi“. Želáme si, my, mladí, vidieť vo Vás zbožné príklady a pevné odhodlania ísť Božími cestami. Okúsiť Vaše vrúcne modlitby
naplnené pokorou a bázňou a počúvať Vaše svedectvá plné radosti. Máte tu nenahraditeľné miesto! Vaša prítomnosť je obrovským darom pre cirkev, je nenahraditeľným bohatstvom a injekciou múdrosti.
Práve Vy môžete pripomenúť nám, mladým ambicióznym, že život bez lásky je
životom vyprahnutým. Nám, mladým ustráchaným, že nad obavou z budúcnosti
je možné zvíťaziť. Môžete poučiť nás, mladých zamilovaných do samých seba, že
väčšou radosťou je dávať ako prijímať.
Aký nepekný je cynizmus seniora, ktorý stratil zmysel pre vydávanie svedectva.
Pohŕda mladými. Neodovzdáva im múdrosť do života. Naopak, aké nádherné a požehnané je povzbudenie, ktoré senior dokáže odovzdať mladému človeku v jeho
hľadaní zmyslu života a viery.
Toto je, milí seniori, Vašim poslaním a povolaním.

Kristína Royová: V slnečnej krajine
Čítanie na pokračovanie, 15. časť
Juriga si ľahol znovu na zem; zavrel oči, takže rubač myslel: „On spí.“ Nechcelo sa
starcovi rozprávať, ani kdečo počúvať, mal plnú hlavu a plné srdce Lesinovej histórie.
Veľmi ho ľutoval. Už sa mu nedivil, že hoci bol mladý, hľadel na svet, akoby ho v ňom
nič viac netešilo. Však ho ani nemalo čo tešiť, chudáka. Preto teda, kedykoľvek šiel
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domov, vždy prichádzal naspäť taký smutný. Ej, tá nešťastná pijatika, čo tá už zlého
narobila na svete! Nešťastný, nešťastný Lesina! Bol ešte taký mladý, ako len ten život
prežije? Však dieťa už nenájde a žena mu sotva ozdravie!
„Ujček, tuším sa vám čosi zlé sníva,“ položil Liška starcovi ruku na plece, „keď tak stonete.“
„Veru, zlé, sused.“ Juriga si sadol. „Dobre, žes’ ma zobudil.“
„A čo ste len tak sám; kde je Lesina? A chlapca kde máte?“
„Lesina bol tu pri mne nedávno, odišiel; a Paľko že si šiel zas čítať. Iste sa ten chlapec
zas štveral do tej svojej slnečnej krajiny.“
„No, nemrzte sa na neho, veď on aj tu medzi nami akoby vždy v tej slnečnej krajine
býval. Keď toho chlapca vidím, priam, akoby mi slnce vyšlo. Včera, ako idem, išiel
z dediny, dohonil som ho. Hvízdal si, spieval akúsi pesničku. Naraz príde po biele
kvieťa, ktoré pri ceste kvitlo, zadíva sa naň, kľakne, tak sa prizerá.
„Čo hľadáš?“ pýtam sa ho.
„Ach, nič, ujček“ — zapálil sa trochu — „len sa dívam, či tu niekde nezostala stopa.“
„Aká stopa?“
„Nuž po Ňom.“
Vedel som, koho myslí.
„Myslíš, že Syn Boží ešte dnes po zemi chodí? Či nevieš, že vstúpil na nebesia, posadil sa na pravicu Božiu?“
„A či neviete, ujček,“ opravil ma, „že nám On sľúbil: ,Hľa, ja s vami som až do skonania sveta?‘ Ja to viem. On je so mnou, ide predo mnou. Však sme to čítali, keď svoje
ovce vypustí, že pred nimi ide. On je mojím Pastierom a ja som Jeho ovcou. On teda
iste šiel tadeto pred nami. Tak rád by som sa tých kvetiniek opýtal, či sa na ne podíval; no iste, lebo má kvety rád.“
„Ako to vieš, že má kvety rád?“ pýtam sa.
„Nuž, keď sa Mu tak veľmi páčia, veď povedal, že ani Šalamún vo svojej sláve nebol
tak oblečený, ako jeden z nich. A či aj nám nerozkazuje, aby sme sa na kvety podívali,
že ony nepracujú, ani nepradú a že ich Pán Boh odieva?“ — „Ujček, mne sa zdá, že ten
váš chlapec je primúdry, aby z neho mal vyrastať len taký sprostý rubač ako sme my.“
„Hja, synku čo mám s ním robiť? O to posledné sa s ním rád rozdelím. Čo viem, to
ho naučím; viac nemôžem.“
„Ja viem, že nemôžete; no, je ho škoda. Prial by som si, aby aj teraz tu bol a rozprával
nám. Lež kto vie, komu on kdesi rozpráva; však nikoho neobíde, aby s ním o tých
veciach nehovoril.“
Pokračovanie nabudúce
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V roku 1918, 11. 11. o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise
prímeria, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Dňa 11. 11. 2021 o 11.11 hod. sa
na 11 minút rozozvučia zvony evanjelických kostolov po celom Slovensku, aby nám
pripomenuli, že vďaka Bohu dnes môžeme žiť v mieri. Zároveň nechceme zabudnúť
na obete, ani na trvajúce utrpenie následkom trvajúcich vojen. Hlaholom zvonov
chceme vyzvať k ukončeniu všetkých ozbrojených konfliktov.
Chceme pripomenúť množstvo padlých vojakov, poďakovať za mier v ktorom dnes
žijeme, ale zároveň upozorniť na to, že vo svete sa stále bojuje. Ani dnešná civilizácia, zdá sa, nie je vždy schopná riešiť konflikty mierovou cestou. Pri 103. výročí
ukončenia prvej svetovej vojny chceme prízvukovať potrebnú naliehavosť: nepretržite usilovať o mier a bezpečnosť vo svete.
7

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
Email: lipt.jan@ecav.sk 		
Youtube kanál: CZ Liptovský Ján
Podcastový kanál: Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján
vo vašich podcastových aplikáciách
Bankové spojenie: IBAN: SK87 0200 0000 0032 6551 4051 BIC: SUBASKBX
Pravidelný príspevok: VS 1 Cirkevný príspevok: VS 2 Milodary, ofery: VS 3

