INFORMAČNÝ LIST
Cirkevného zboru Ev. cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján
21. 11. 2021

Nedeľa večnosti
Jeden cirkevný predstaviteľ mal predniesť hosťovskú prednášku na teologickej fakulte, no výrazne meškal. Keď stále nechodil a medzi zhromaždeným poslucháčstvom to už začínalo vrieť netrpezlivosťou, ktosi poznamenal: „Vidno, že prednášajúci je hlboko veriaci človek, že verí vo večnosť; čas pre neho nehrá žiadnu rolu...“
Viera vo večnosť však má mať u kresťanov iné dôsledky, ako nedochviľnosť. Prejavom
viery vo večnosť má byť čosi iné, ako to, že iných necháme na seba „večne“ čakať.
Večnosť znamená, že to najkrajšie ešte iba príde.
Večnosť je niečo, čo presahuje naše chápanie, na čo sú naše slová prislabé.
Večnosť súvisí s Bohom, s láskou k Nemu.
Viera vo večnosť neznamená únik zo sveta, ale sústredenie sa na podstatu života.
Dnešná posledná nedeľa cirkevného roku – Nedeľa večnosti nás pozýva k večnému životu, nie k večnému zahynutiu. Svedčí, že Pán Boh pripravil večný život tým, ktorí Ho
milujú. Našou vecou je, aby sme ho vo viere prijímali a už teraz – v časnosti, žili v láske,
ktorej nás učí Kristus; aby sme s touto láskou prichádzali k ľuďom. Tak začína vo viere
už tu život večný. Hoci veríme, že raz nastane aj v plnosti, že to najkrajšie ešte iba príde.

25. nedeľa po Sv. Trojici 21. 11. 2021 9:00
Majte bedrá opásané a sviece horiace. (Lukáš 12, 35)

Piesne
192, 691, 203, 676, A 60

Liturgické texty
Izaiáš 65, 17 – 25; 2. Petra 3, 8 – 14; Matúš 25, 1 – 13

Kázňový text
1. Korintským 2, 9: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.

Covid automat
Okres Liptovský Mikuláš nachádza v čiernej farbe, teda v 3. stupni ohrozenia.
V tejto fáze sú zakázané všetky hromadné podujatia s výnimkou služieb Božích pri
dodržaní prísnych hygienických opatrení. V tabuľke uvádzame prehľad pripravovaných podujatí spolu s režimom, v ktorom budú prebiehať, a s maximálnym dovoleným počtom účastníkov.
Od 22. 11. 2021 je v platnosti nový COVID automat pre konanie služieb Božích. Ten
upravuje v čiernej farby možnosti konania služieb Božích nasledovne:
ZÁKLAD: len individuálna pastorálna starostlivosť.
OTP (očkovaní, testovaní a osoby, ktoré za posledných 180 dní prekonali ochorenie
COVID-19): 6 osôb.
OP (očkovaní a osoby, ktoré za posledných 180 dní prekonali ochorenie COVID-19):
50 osôb + zoznam účastníkov + prísne hygienické opatrenia.

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.
25. ned. po Sv. Trojici, Ned. večnosti
21. 11.

9:00 Služby Božie OTP 25 – Ev. kostol, L. Ján
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Štvrtok 25. 11.
Piatok 26. 11.

17:00 Stredtýždňové služby Božie OP 50 – Ev. kostol,
L. Ján
13:00 Náboženská výchova MŠ – MŠ L. Ján

17:00 Príprava konfirmandov – online
Sobota 27. 11.
17:00 Detská besiedka – online
Srdečne pozývame všetky deti! Aplikácia ZOOM:
https://us02web.zoom.us/j/86122658683?
pwd=UXByeTUyblNNOUxBaW9DTElIeDVHUT09
Meeting ID: 861 2265 8683 Passcode: besiedka
1. adventná nedeľa 9:00 Služby Božie OP 50 – Ev. kostol, L. Ján
Ofera zo služieb Božích je určená na Generálnu
28. 11.
podporoveň
bude náš okres v čiernej farbe, nebude môcť bývať naživo detská besied) Pokým
ka. Preto od budúceho týždňa chceme skúsiť detskú besiedku online prostredníctvom aplikácie ZOOM:
us02web.zoom.us/j/86122658683?pwd=UXByeTUyblNNOUxBaW9DTElIeDVHUT09
Meeting ID: 861 2265 8683 Passcode: besiedka

presbyterstvo ECAV na Slovensku na 1. adventnú nedeľu 28.11.2021,
) Generálne
vyhlásilo povinnú celocirkevnú oferu do Podporného fondu Generálnej podpo-

rovne ECAV. Podporný fond Generálnej podporovne bol zriadený na podporu
malých, finančne slabých cirkevných zborov. Z tohto fondu sa poskytujú nenávratné finančné podpory, ktoré sú určené na financovanie výstavby, v príprave
opráv a rekonštrukcií kostolov, modlitební, zborových domov a budov vo vlastníctve cirkevných zborov. Z vyzbieraných finančných prostriedkov sa vo výške
60 % podporujú veľké projekty, vo výške 30 % malé projekty a 10 % finančných
zdrojov ostáva vo fonde pre prípad havarijných situácií. Oferu odporúčame do
vašej štedrosti.

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.

východe z kostola si môžete tiež kúpiť čítanie na každý deň Tesnou bránou
) Pri
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,- €),
Tranovského kalendár (5,- €) Evanjelický diár (6,50 €) a zamyslenia Smieť
žiť pre Krista (3,60 €)
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Domáca pobožnosť
Pokiaľ nemôžete prísť v nedeľu do chrámu, urobte si túto pobožnosť v kruhu svojich najbližších, prípadne sami.

Úvod
V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého

Pieseň ES 686
1. Keď Pán Ježiš k súdu príde, / všetkých ľudí súdiť bude, / jedni budú požehnaní /
a tí druhí odsúdení.
2. Tým, čo hladných nasýtili / a nemocných potešili, / čo zaodiali biedneho, / navštívili väzneného.
3. Kráľovstvo je pripravené, / Kristom Pánom zasľúbené, / lebo tým Jemu slúžili, /
keď blížnym dobre činili.
4. Ale tí, čo od biedneho, / väzneného, nemocného / bezcitne sa odvrátili / a k nemu
sa nepriznali,
5. tí pôjdu do zatratenia, / večného ohňa, súženia; / bo blížnym pomôcť nechceli /
a tým aj Pána zapreli.
6. Ó Ježiši, Pane milý, / daj, aby sme v každej chvíli / Tvoj súd na pamäti mali, / vierou skutkom dokázali.
7. Odpusť naše neprávosti, / a daruj spásu z milosti, / nech nás minie večný plameň,
/ zmiluj sa nad nami. Amen.

Odriekanie 10 Božích prikázaní
Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon Boží, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:
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Ja som Hospodin, tvoj Boh:
1. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
2. Nebudeš brať meno Božie nadarmo!
3. Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!
4. Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi!
5. Nezabiješ!
6. Nescudzoložíš!
7. Nepokradneš!
8. Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!
9. Nepožiadaš dom svojho blížneho!
10. Nepožiadaš ani jeho manželku, ani nič, čo je jeho!

Zamyslenie nad Božím slovom
S úctou si vypočujme slová Písma z knihy proroka Ámosa 4, 6-13:
„Spôsobil som, že ste nemali nič pod zuby vo všetkých vašich mestách a že ste mali nedostatok chleba na všetkých vašich miestach, no ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov. Zadržal som vám dážď ešte tri mesiace pred žatvou. Dával som dážď na jedno
mesto, na druhé mesto som dážď nedal. Na jednu roľu pršalo, a roľa, na ktorú nepršalo,
vyschla. Dve, tri mestá vliekli sa k inému mestu napiť sa vody, ale neboli uspokojené. No
ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov. Bil som vás sneťou a hrdzou, vysušil som
vaše záhrady aj vinice; vaše figovníky a olivy obžrali kobylky. No ku mne ste sa nevrátili
– znie výrok Hospodinov. Poslal som na vás mor ako na Egypt, pobil som mečom vašich
mládencov, dal som odvliecť do zajatia vaše kone a spôsobil som, aby zápach vášho tábora
stúpal vám do nosa. No ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov. Vyvrátil som vás,
ako Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru, takže ste boli ako hlaveň vytrhnutá z ohňa. No ku
mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov. Preto takto naložím s tebou, Izrael! A keďže
takto naložím s tebou, priprav sa, Izrael, na stretnutie so svojím Bohom. Lebo, hľa, Tvorca vrchov a Ten, čo stvoril vietor, dáva poznať človeku svoje myšlienky. On tvorí svitanie
i tmu a kráča po výšinách zeme, Jeho meno je Hospodin, Boh mocností.“
Milí bratia a sestry!
Určite ste už neraz zažili ten pocit, keď ste mali voči niekomu zlé svedomie a báli
alebo hanbili ste sa mu ukázať na oči. Takéto skúsenosti nie sú v našich životoch
vôbec výnimočné a to pre našu ľudskú nedokonalosť. Veď každý z nás niečo zaviní,
niečo pokazí, dopustí sa neférovosti, čo vedie k narušeniu vzťahu. Ten sa sám od
seba neobnoví. Spôsobená rana sa zahojí len teplým hrejivým dotykom dlane, alebo
láskavým slovom. A to sa nestane, ak sa človeku budeme vyhýbať a skrývať sa pred
ním. Pokiaľ ide o našich učiteľov, šéfov, priateľov či členov rodiny, dokážeme sa im
vyhýbať možno i celé dni alebo mesiace. Dnes nie je problém zmeniť si telefónne číslo alebo sa zatajiť v byte. Dnešná nedeľa nás však upozorňuje na stretnutie, ktorému
sa vyhnúť nemožno a to je stretnutie s Pánom Bohom.
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Prorok Ámos pôsobil v čase, keď Izrael prekvital. Ľuďom sa darilo a tak zabudli na
Hospodina. Jeho slová ukazujú, akým veľkým protivníkom misie je blahobyt; ako
ťažko je osloviť Božím slovom tých, ktorí sa majú dobre. Hospodin zdvihol varovný
prst a predsa sa ľud k nemu nevrátil: dopustil hlad, sucho i mor a predsa to nepomohlo. Nepripomína nám to niečo? Nepripomína nám to problémy dnešnej doby,
keď svetom otriasajú ekonomické krízy, živelné katastrofy či pandémia? Hľa, koľko
napomenutí od Hospodina a predsa si dnešný moderný konzumný človek nepovie,
že za tým môže byť varovný prst Hospodinov, neskloní sa v pokání a nehľadá Ho.
Radšej bude hľadať príčiny v ekológii, analyzovať, organizovať konferencie či humanitárne akcie.
Prorok však výpočet Božích varovných napomenutí završuje konkrétnou výzvou:
„Priprav sa, Izrael, na stretnutie so svojím Bohom.“ To stretnutie je úplne isté. Každý človek, aj ten, ktorý pred tým celý život zatvára oči, sa raz stretne s Hospodinom.
Nahovárať si, že sa tomu azda dá nejako uniknúť, že celoživotné ignorovanie Boha
spôsobí Jeho obídenie aj potom je rovnako naivné, ako keď si dieťa zatvorí oči a myslí si, že je samo neviditeľné. Stretnutie s Pánom Bohom čaká každého. Aké to bude
stretnutie?
Pre tých, ktorí Pána Boha ignorujú, nechcú o Ňom nič počuť, alebo možno Jeho
existenciu kdesi vysoko tušia, „láskavo“ Ho akceptujú, no nechcú s Ním nič mať, to
asi bude poriadny šok. Veď to stretnutie nebude iba priateľské zoznámenie. Bude to
súd – zhodnotenie života a efektívnosti hospodárenia s darovaným časom. Možno
nejednému človeku Pán Boh povie: „Dopustil som na teba hlad, sucho i chorobu, vzal
som ti prácu, zdravie či rodinu, aby si ma konečne začal hľadať, no neurobil si to.“
Alebo povie: „Koľko som ti toho dal, viedol ťa, pomáhal ti a ty si si hlúpo myslel, že
si taký skvelý a nezbadal si, že to ja ti pomáham.“ Také a ešte mnohé iné výčitky by
mohli oprávnene zaznieť z Božích úst. Veď každý z nás má nejakú chybu, každému
je čo vytknúť a tomu, kto navyše odmieta Boha a Jeho slovo, môže Boh nadovšetko
vytýkať tento odmietavý postoj: „Toľkokrát som ti bol na blízku a ty si na mňa kašľal,
hoci som ťa stvoril, hoci som za teba obetoval svojho Syna, hoci som ťa tak veľmi miloval.“ Bude to omnoho horšie ako stáť pred učiteľom s prázdnym zošitom, v ktorom
mala byť napísaná domáca úloha.
A predsa nás nechce dnešná nedeľa a ani slová proroka Ámosa strašiť. Veď stretnutie
s Pánom Bohom môže byť aj radostné, no len pre toho, kto ho očakáva, kto je naň
pripravený, kto sa naň teší. A to je ten, kto berie Pána Boha v živote vážne, kto Ho
považuje za svojho Stvoriteľa, Otca, Ochrancu, kto uznáva Pána Ježiša za svojho
Spasiteľa, necháva sa Ním viesť a uvedomuje si, že všetko čo v živote má, má len
vďaka Nemu. Pre takého človeka sa stretnutie s Pánom Bohom podobá stretnutiu
s bohatým strýkom, ktorý žije v ďalekej cudzine, no posiela nám bohaté dary, píše
cenné rady, zariadi všetko čo potrebujeme a môžeme sa na neho hocikedy e-mailom
obrátiť vediac, že nám pomôže, aj keď je ďaleko a nemôžeme ho vidieť a hovoriť
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s Ním. Vari by sme sa netešili, ak by takýto náš patrón mal prísť a zastať pred nami?
Rovnako sa môžeme tešiť na stretnutie s Pánom Bohom.
Pre veriaceho človeka stretnutie s Pánom Bohom nebude traumou, ale radosťou. Ak
by to nemalo byť tak, potom by Kristus nadarmo umrel. Znamená to teda, že máme
brať deň súdu na ľahkú váhu? Že sa ním vôbec nemáme zaoberať, lebo to všetko
dopadne automaticky dobre? To nie. Prorok hovorí: „Priprav sa na stretnutie.“ Teda
aj my – veriaci – hoci nám Písmo hovorí, že pre zásluhy Pána Ježiša Krista sa nemusíme stretnutia báť, máme sa naň pripravovať a to neustálym posilňovaním sa
vo viere, budovaním vzťahu s Pánom Ježišom a životom, ktorý je v súlade s Jeho
príkladom a Jeho slovom. Amen.

Pomodlime sa
Trojjediný náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za to, že nás miluješ a v živote nás neraz aj
napomínaš, aby sme na Teba nezabúdali a vracali sa k Tebe. Prosíme, pomáhaj nám
rozumieť Tvojim slovám a Tvojej vôli. Dávaj svojho Ducha na túto zem, aby ľudia
videli vo svojich životoch Tvoj prst a obracali sa k Tebe. A tak nám všetkým pomáhaj
pripravovať sa na stretnutie s Tebou, na ktoré sa tešíme vediac, že to bude radostné
stretnutie s naším Otcom, Záchrancom a Posvätiteľom. Amen.
Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď
vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť
nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia!
Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.

Viera všeobecná kresťanská
Napokon spoločne vyznajme vieru v trojjediného Boha slovami Apoštolského vyznania:
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí
na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

Pieseň ES 700
1. Život je Boží dar / daný nám do vena. / Pri smrti poznáme, / aká jeho cena! /
Ó Pane, nauč nás / počítať naše dni, / skôr než sa zvečerí / a príde posledný.
2. Ty si nám povedal: / Bdejte, modlite sa, / kým sú otvorené / milosti nebesá! / Blahoslavíš sluhu, / ktorý múdro žije, / on v Tvojom pokoji / tíško odpočinie.
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3. Daj nám vyjsť v ústrety / s múdrymi pannami / Tebe, Ženíchovi, / s jasnými lampami. / Vlej oleja viery / do našich sŕdc, Pane, / aby v našich lampách / nevyhasol
plameň.
4. Skloň sa ku nám aj dnes / a mocne uisti, / že nič nevytrhne / nás z Tvojej milosti.
/ Tvoja láska s nami / naveky zostane / a cez smrť prevedie / ku nebeskej bráne.

Záverečné požehnanie
Prijmite požehnanie: Vzrastajte v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša
Krista! † Amen.

Kristína Royová: V slnečnej krajine
Čítanie na pokračovanie, 17. časť

9. kapitola
Na druhý deň odpoludnia vychádzal Lesina s Paľkom už z hôr neďaleko dediny K.
Lesina mal hodne veľkú ťarchu na pleci. Paľko niesol mu v noške šaty.
„Ujček, a kedy zase prídete?“ spytuje sa chlapec prívetivo.
„Neviem, Paľko.“ Muž vytrhol sa z neveselých myšlienok. „Rád by som ti niečo doniesol, keď prídem; čo by si tak chcel?“
„Ach, ujček, ak by vás to mnoho nestálo, doneste mi tužku a takú malú písanku, čo
by som si mohol do nej písať.“
„No, to ti rád donesiem. Mnoho si sa mi naposluhoval. Deduško mi dal tvoje peniaze; mám pre teba kúpiť šaty; nuž ja ti k nim kúpim aj klobúk. Nové krpce máš už
rozkázané; môžeš potom v zime chodiť do školy a doučiť sa, čo ešte nevieš.“
„Že mi kúpite klobúk? To som rád; lebo tento mám už starý, aj sa mi už začína predierať. Keď len mnoho stojím toho deduška! Keby som sa mu aspoň lepšie mohol
odsluhovať.“
„No, však keď narastieš, bude mať pomoc. Aj dnes mu už čo-to spravíš. Hovoril, že
má synov v Amerike, aj dcéry preč povydávané; tvoji rodičia sú kde? Si ty snáď po
synovi, alebo po dcére?“
„Ach, čoby, ujček; však deduško si ma len pre Božiu odplatu vzal, keď som tak nikoho
nemal, ako on. Môj deduško volal sa Rázga, a umrel, už sú to dva roky. Prišli sme sem
do hôr; on ochorel, tak ma tu nechal u deduška Jurigu.“
Hľadí Lesina prekvapeno na chlapca.
„Teda si ty sirota? No, práve by si mohol ísť so mnou; ja tiež nikoho nemám!“ vztiahol muž ruku po chlapcovej ruke.
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„Nemáte deti tam doma?“
„Nemám. Škoda, že som si ťa nevypýtal aspoň zatiaľ, kým sa vrátim. No, však je tu
ujec Liška, môžeme po ňom odkázať; poď so mnou.“
V prvej chvíli potešil sa chlapec. Uvidí poprvý raz iný kraj a ďalší kúsok sveta. No
zrazu zakrútil hlavou:
„Čo by na to povedal Pán Ježiš, keby som deduška tak opustil? Kto by mu doniesol
vodu, uvaril polievku? Nie; choďte vy len s Pánom Bohom, ujček. A vráťte sa zase
skoro; bude nám smutno bez vás.“
„A ako bude mne bez teba?“ pomyslel si muž. Ale neprehováral ho ďalej. Chlapec mal
pravdu; nemohol by sa starý Juriga obísť bez neho.
„Tak už ďalej nechoď,“ hovorí potom, „aby ťa nezastihla noc; však po voz si tu už aj
sám zanesiem.“ Chcel Lesina vziať nošku chlapcovi, no tento nedal.
„Máte aj tak ťažké, ujček. Veď ja budem potom bežať, keď pôjdem naprázdno.“
„Ale mohol by si potme cestu stratiť; mesiac nesvieti.“
„Tú ja nestratím, kde som toľko ráz išiel. Deduško Rázga povedal, že také deti, ktoré
raz v horách našli, už nikdy v horách nezablúdia.“
„Tak už som vás predsa dohonil,“ volal v tom za nimi Liška. „Chlapče, daj sem nošku
a ber nohy na plecia, aby ťa noc nechytila v polceste!“
„Teda s Pánom Bohom, ujček Lesina; aj vy, ujček!“ stisol chlapec ruky mužom a odbehol.
„Pozdravuj deduška!“ zavolal ešte za ním. A už sa im stratil v horách, ako keď slniečko za horu zapadne.

10. kapitola
„Taký vám ujček, ten Lesina bol akýsi divný, keď odchádzal,“ hovoril Liška na druhý
deň Jurigovi; „sotva človek z neho slovo dostal. Tuším ho niečo bolelo.“
„Chudák,“ myslel si Juriga, „má ho čo bolieť.“ Liškovi povedal len, že má Lesina doma
chorú ženu, že sa iste o ňu staral.
„Nech mu ju Pán Boh uzdraví, aby čím skôr zase prišiel; bude nám tu smutno bez neho.“
Nuž nemýlili sa oba muži. Bolo im veru dosť otupno bez Lesinu, tým viac, že ani
Paľka nemali doma. Vypýtal si ho horár posluhovať pánu farárovi a vodiť ho po horách, keď bolo to dieťa u neho ako doma, ani čo aký starý človek.
„Pustite ho,“ hovoril hájnik, keď prišiel s tým odkazom od horára; „pán veľkomožný
mu to darmo žiadať nebude. On má deti rád; bude mu s ním dobre.“
Myslel Juriga, či Paľko bude chcieť, a divili sa aj s Liškom, že chlapec začal od radosti
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až vyskakovať, keď to počul.
„To je netaký dobrý pán,“ hovoril deduškovi; „ja ho mám rád.“
Ach, bol to život pre Paľka, o akom jeho malé srdiečko ani nesnívalo.
V horárni spával na pohovke, v tej istej izbe, kde pán Malina.
A ako tam bolo pekne! Ráno sa napili mlieka do vôle, potom im pani horárová dala
do kapsy niečo na zakúsnutie; a už išli. Neraz viedol Paľko pána farára takými cestami okolo výmoľov, neraz musel preskakovať potoky a liezť po skalách — ale nič si z
toho nerobil. Mal aj on kapsu; oberal do nej zeliny, kvety, mach, a že Paľko znal tie
najpeknejšiemiesta, bol mu pán farár vďačný.
Keď sa už hodne nachodil, ľahol si na koberec, ktorý mu chlapec nosieval. A učil ho
poznávať aj tie kvety, aj všeličo iné.
Keď videl, že Paľko už dosť dobre číta, začal ho učiť písať aj rátať. Nebolo to také
ťažké ako v škole.
Niekedy pán farár usnul, lebo bol akýsi slabý; a zatiaľ Paľko hľadal hríby, aby pani
horárovej nedoniesol prázdnu kapsu.
Tomu bol chlapec veľmi rád, že Dunaj nešiel s ujčekom Lesinom.
„Nechám ti ho tu; bolo by ti smutno bez neho,“ povedal ujček.
Chodil teda Dunaj s nimi. Každé ráno prišiel do horárne. Ale cez noc tam on nenocoval, lebo sa s ním tie ostatné psy neznášali. Pán farár povedal, že to robia ako ľudia.
On mal Dunaja rád; neraz sa mu zasmial, keď ráno dobehol celý ušubraný. Vedel on
dobre, kedy treba ísť do hôr.
No, najpeknejšie chvíle boli predsa pre Paľka tie, keď pán farár vytiahol Nový zákon.
Nosil ho vždy pri sebe a čítal. Mnoho tam bolo aj neskoršie takého, čomu Paľko nerozumel. Ešte dokiaľ čítali tú knihu o tých apoštoloch, to sa pekne počúvalo. A veru, keby
nebolo bývalo na zemi toho Ducha Svätého, to by tí ľudia neboli mohli také divy činiť.
Ale potom prišiel akýsi list, že „Rimanom“. Z toho Paľko skoro nič nerozumel. Za to
pán farár sa ho ani nevedel dosť načítať. A taký bol vždy nad ním zamyslený, najmä
keď čítal raz v tom liste slová:
„Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my boli ešte hriešnikmi,
Kristus zomrel za nás.“
„Prosím vás, pán farár,“ spytuje sa Paľko, „rád by som tomu rozumel; lebo to je čosi
také dobré.“
„Pravdu máš, dieťa; to je to najlepšie, čo len môže byť: Kristus zomrel za nás.“
Pokračovanie nabudúce
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Ďalší Chcemviac večer:
Keď zažívame vzťahy, ktoré stoja za to
Prinášame dobrú správu. Hľadáme cestu, ako to robiť sviežim spôsobom. Nič neodpovedá na hľadanie dnešného človeka tak trefne ako evanjelium. Nič nemá v sebe
takú radosť a taký pokoj ako evanjelium. Preto sa chceme opäť spoločne stretnúť na
udalosti s názvom Chcemviac večer 27. 11. 2021 o 18:00.
Chcemviac večer je priestor, ktorý nám prináša inšpiráciu a kde zažívame nebo.
Vytvárame nové vzťahy a formujeme domov.
Kráčame spolu a zápasíme ako armáda.

) Téma Chcemviac večera: Keď zažívame vzťahy, ktoré stoja za to.
) Zúčastniť sa môžete prezenčne alebo aj online.
večera budeme fungovať v režime očkovaní. Keďže je Prešov v bordovej
) Počas
farbe, je pre nás organizátorov vhodnejšie riadiť podujatie v režime očkovaní
ako OTP. Nie je to naša túžba, ale je to najlepšie riešenie, inak by sme sa nemohli stretnúť v takom počte ako majú ľudia záujem. Vopred vám ďakujeme za
pochopenie.

vašu fyzickú účasť v Prešove bude potrebná registrácia do 25.11. pomocou
) Pre
formulára, ktorý nájdete na https://forms.gle/v48bDj8UiD7yRyxJ7
Každý chcemviac večer sa vysiela aj online naživo na EVS kanáli https://www.youtube.com/c/EVSchcemviac
Chcemviac večerov:
) Termíny
27.11.2021
18.12.2021
22.01.2022
19.02.2022
19.03.2022

Tešíme sa na Vás!
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