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INFORMAČNÝ LIST

Evanjelium 2. nedele po Zjavení je Ježišova návšteva na svadbe v Káne Galilejskej. 
Počas tejto návštevy Pán Ježiš urobil jeden zo svojich divov, keď premenil vodu na 
víno a tak dokázal, že On je Mesiáš. Jeho návšteva na tejto svadbe zachránila rodinu 
pred trápnou situáciou nedostatku vína. Zároveň bola príležitosťou, aby táto rodina 
uverila v Pána Ježiša a tak našla záchranu aj pre život večný.

Dnešná nedeľa má tému: Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť. Áno, Pán Ježiš 
chce posvätiť naše rodiny i život každého z nás. Dovoľme Mu, aby zo života našich 
domácností i z našich osobných životov vybudoval nový – duchovný dom, príbytok 
Boží, chrám, v ktorom bude prebývať skrze svojho Svätého Ducha a nechcime sa po-
dobať iba starému domu, síce s novou omietkou, ktorá však opadne a my zostaneme 
vo svojom starom, vlhkom, neobývateľnom dome sami.

Ježiš – člen domácnosti
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2. nedeľa po Zjavení, 16. 1. 2022, 9:00
Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť. (Rímskym 8, 14)

Online si môžete služby Božie pozrieť na:

	)www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán

	)www.facebook.com/ecavliptovskyjan

	)www.ecavliptovskyjan.sk

Piesne
590, 594, 45, 619, A 19

Liturgické texty
2. Mojžišova 33, 17 – 23; Rímskym 12, 9 – 16; Ján 2, 1 – 11

Kázňový text
Ján 2, 7: I riekol im Ježiš: Naplňte tie nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj.

Oznamy
Dňa 11. 1. 2022 bola vydaná nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, kto-
rá upravuje konanie služieb Božích a iných hromadných podujatí. 

	)Služby Božie – režim OP, max. počet 100 ľudí

	)Detská besiedka – deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku sú považované za kom-
pletne očkovaných

	)Príprava konfirmandov – režim OTP

Je potrebné dodržať tieto opatrenia:

	)Prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Nie je povinné pre tých, ktorí majú 
zo zákona výnimku.

	)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 2 m – neplatí pre osoby v spoločnej domácnosti.

	)Povinnosť vyhotoviť zoznam účastníkov

2. nedeľa po 
Zjavení 16. 1.

9:00

9:00

Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján

Detská besiedka – Začiatok v Ev. kostole, L. Ján
Streda 19. 1. 12:20

13:35

Náboženská výchova 3. ročník – ZŠ L. Ján

Náboženská výchova 5.-6. ročník – ZŠ L. Ján
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Štvrtok 20. 1. 11:30

12:20 

17:00

Náboženská výchova 1. ročník – ZŠ L. Ján

Náboženská výchova 7.-9. ročník – ZŠ L. Ján 

Stredtýždňové služby Božie – Ev. kostol, L. Ján
Piatok 21. 1. 13:00

17:00

18:00

Náboženská výchova MŠ – MŠ L. Ján

Príprava konfirmandov – Zb. miestnosť, L. Ján

Dorast LOS – online: YouTube kanál Liptovsko-orav-
ský seniorát

3. nedeľa po 
Zjavení 23. 1.

9:00

9:00

Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján

Detská besiedka – Začiatok v Ev. kostole, L. Ján

	)Pre starších bratov a sestry a pre členov spevokolov má cirkevný zbor priprave-
ný ako dar Evanjelický stolový kalendár. Ak sa nám ho dosiaľ nepodarilo k vám 
doručiť, informujte sa na farskom úrade.

	)V kostole alebo na farskom úrade je taktiež v predaji: Evanjelický nástenný 
kalendár (5,– €), Tranovského kalendár (5,– €) Evanjelický diár (6,50 €) 
a zamyslenia Smieť žiť pre Krista (3,60 €).

	)Ďakujeme všetkým vám, ktorí aj v tomto období pamätáte na cirkevný zbor 
a podporujete jeho prácu milodarmi: pravidelnými mesačnými platbami na účet 
cirkevného zboru i jednorazovými milodarmi. Údaje k takýmto platbám nájdete 
v tiráži Informačného listu.

	)Pripomíname povinnosť zaplatiť cirkevný príspevok. Cirkevný príspevok 
spolu s oferami a milodarmi je jediným zdrojom príjmov pokrývajúcich náklady 
spojené s aktivitami a prevádzkou cirkevného zboru, opravami a údržbou zbo-
rových budov a areálu. Zaplatiť si cirkevný príspevok je povinnosťou každého 
pokrsteného člena cirkevného zboru, a to vo výške 10,- € na osobu za rok. Je 
tak možné urobiť:
1. Na účet cirkevného zboru: IBAN: SK87 0200 0000 0032 6551 4051 VS: 2
2. V Liptovskom Jáne u sestry pokladníčky Eleny Melnovej a vo filiálkach 

u svojho kurátora.
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Kristína Royová: V slnečnej krajine
Čítanie na pokračovanie, 20. časť

„Paľko, zaveď ma, kade ty s Dunajom chodievaš, najkratšou cestou,“ hovorí po chvíli 
pán farár.

„Veru, to budeme dobre prv v dedine, i keď vy nemôžete tak bežať, ako ja,“ potešil 
sa chlapec. „A nebojte sa, je tam pekný chodník. Ináče[48] by som vás tade ani ne-
viedol; lebo mi pán horár zakázal, žeby som vás po kadejakých kotrčkách nevodil.“

Musel sa pán farár zasmiať.

„No, Paľko, keby on znal, kade som ja za tebou musel liezť; ale neboj sa, nepoviem 
mu to. Veď najkrajšie kvety prekvitajú na nebezpečných miestach. Kým zídeme dolu, 
mohol by si mi zase niečo rozprávať, tak ako keď sme sa v tvojej slnečnej krajine po 
prvý raz zišli. Rozprávaj mi o svojej rodine.“

Potešil sa Paľko, že už nie je pán farár taký smutný, a rozprával rád ako pred dvoma 
rokmi prišli do týchto hôr aj s deduškom Rázgom, ako deduško ochorel a keď ho 
odviezli domov, aj tam umrel, a jeho poručil deduškovi Jurigovi „pre Božiu odplatu!“

Divil sa pán farár, že to rodičia Paľkovi dovolili.

No tak Paľko rozprával, ako ho mamička Anna našla v horách, a keď sa nikto o neho 
nehlásil, aj opatrovala. Veľmi to pán farár rád počúval.

„Paľko, a keď by tak deduško Juriga umrel, čo potom urobíš, kam pôjdeš?“

Zastal chlapec. Polo zadiveno, polo naľakano rozhliadli sa modré oči okolo.

„Hádam by mi Pán Ježiš zase pomohol. Lebo však to On iste mamičku poslal, aby 
ma našla; a keď ona zomrela, dal ma deduškovi Rázgovi, a keď aj ten, deduškovi 
Jurigovi. Lebo búda je len zatiaľ naša, kým deduško žije, a chalupa — ukážem vám 
ju, keď dolu zídeme — patrí jeho deťom; tí by ma snáď tam nechali. No však som už 
dosť veľký, vzal by si ma niekto do služby. Keby ste vy, pán farár, potrebovali pasáka, 
veľmi by som rád šiel k vám.“

„Ku mne?“ očervenel pán farár. „Máš pravdu; ak budem ja ešte žiť, keď tvoj deduško 
umrie, potom nikam inam nechoď, len ku mne. Ale daj mi na to ruku, že inam ne-
pôjdeš.“

Ó, ako rád položil Paľko svoju malú ruku do jemnej dlane pánovej.

V ďalšom hovore zmýlili ich ženy, ktoré šli potom s nimi až po faru.

Tam dostal Paľko dobrú večeru, a na noc si ho pán farár zase vzal do svojej izby.

No napred sa dobre vykúpal vo vlažnej vode, čo ho netak občerstvilo po tom mno-
hom chodení po celý týždeň.
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Sotva sa chlapec vládal pomodliť, taký bol ospalý. Cítil ešte, ako ho pán farár prikryl, 
áno i po čele pohladil a bozkal — viac nič.

Ale na svitaní, ako obyčajne, zobudil sa Paľko, sadol si na lôžku; rozhliada sa po ne-
známom mieste, až prišiel pohľadom po okno, a už aj potichúčky vyskočil a dal sa 
obliekať. Veď tam — už oblečený, so Svätou knihou na kolenách — sedel pán farár. 
Ale nečítal. Oči mal zavreté, akoby spal, a akoby sa v tom sne usmieval. Na nebi vstá-
vali zore; ružová žiara pokrývala celý jeho inokedy bledý obličaj.

Vykradol sa chlapec na prstoch von, i keď jeho krpce nebúchali; umyl sa pri studni, 
vyutieral a učesal, a zase tak potichu vrátil sa naspäť.

Pán farár ešte vždy sedel na tom istom mieste, ale oči mal otvorené a hľadel na tú 
zoru, ktorá si tu pred oknom vystavila hrad na nebi.

Prikradol sa chlapec, a — sám ani nevedel prečo — kľakol si k pánovým nohám.

„Paľko, už si hore?“ pánova ruka spočinula mu na čele.

„Však je ráno.“

„Áno je, krásne nedeľné ráno; také ako bolo to, keď Mária našla Pána Ježiša živého.“

„Pán farár, dnes pravda nie ste smutný.“

„Dnes? Ach nie, dieťa. Dnes som veľmi, veľmi šťastný. Tebe to poviem, bo ty mňa 
budeš rozumieť a tešiť sa so mnou. Našiel som v noci cestu do tej pravej slnečnej 
krajiny. Konečne môžem aj tebe, aj sebe zodpovedať tú otázku: mám už Ducha Kris-
tovho. Prijal som Krista tak, ako Marta, a tak, ako rosa prijala slniečko. Poďakuj sa 
so mnou Pánu Ježišovi, že mi odpustil. Lebo potom si musím trochu ľahnúť; nespal 
som celú noc. No, bola to najslávnejšia noc môjho života.“

Nuž pomodlili sa. Potom ľahol si pán farár, tak, ako bol, oblečený, na pohovku; Paľko 
mu ta z postele doniesol podušky.

„Odpočiňte si,“ hovorí starostlivo; „lebo ako budete kázať?“

„Ako budem kázať?“ pritisol pán farár chlapca k hrudi. „Tak, ako ešte nikdy; veď až 
dnes smiem byť svedkom Ježišovým.“

Dočkal Paľko, kým pán farár zaspal, a vykradol sa zase von. Chcel aj bez raňajok 
utiecť; ale zbadala ho staršia slúžka, dala mu chytro kus chleba a hrnček mlieka, a 
tak ho prepustila.

Bežal Paľko za deduškom. Už sa mu po ňom aj cnelo. Za tie dva týždne ho len dva 
razy videl, raz v búde a raz v rúbanine.

„Je mi bez teba smutno,“ povedal mu deduško, „ale len poslúž ľuďom. Kto zná, na 
čo sa ti to dakedy zíde.“

Pokračovanie nabudúce
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Priatelia, pozývame vás na v poradí už štvrtý Chcemviac večer! Zúčastniť sa môže-
te ONLINE na EVS youtube kanáli www.youtube.com/c/EVSchcemviac

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.

Chcemviac večer je priestor, ktorý nám prináša inšpiráciu a kde zažívame nebo.

Vytvárame nové vzťahy a formujeme domov.

Kráčame spolu a zápasíme ako armáda.

Pokračujeme v sérii „Život pred ktorým nechceš utiecť“ a našou ďalšou témou 
bude: Keď sa nebojíme toho, čo o nás povedia druhí.

Chcemviac večer sa vzhľadom na aktuálnu situáciu uskutoční online a bude sa 
vysielať naživo na EVS kanáli youtube.

Termíny ďalších Chcemviac večerov:

19.02.2022

19.03.2022

Tešíme sa na Vás!
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