
Cirkevného zboru Ev. cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján
23. 1. 2022

INFORMAČNÝ LIST

Dobrým premáhaj zlé
V 3. nedeľu po Zjavení nájdeme medzi čítaniami z Písma aj úryvok z listu apoštola 
Pavla Rímskym 12, 20 – 21: „... ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak je smädný, 
napoj ho; lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. Nedaj sa premôcť 
zlému, ale zlé premáhaj dobrom!“

Albert Einstein povedal: „Svet je nebezpečné miesto nie kvôli tým, ktorí páchajú zlo, 
ale kvôli tým, ktorí sa pozerajú a nič nerobia.“

Slová Alberta Einsteina boli vyslovené v čase, keď sa zdalo, že zlo má vo svete na
vrch. Komunizmus a fašizmus pochodovali veľkou časťou Európy, zatiaľ čo zvyšok 
sveta sa musel rozhodnúť, ako zareaguje.

Rovnaký boj pokračuje aj dnes. Podľa Božieho plánu je vo svete stále dosť zla na to, 
aby skúšalo tých, ktorí majú vo svojej moci konať dobro. A podľa Božieho zámeru 
je na svete stále dosť dobra na to, aby prekonalo tých, ktorí majú v srdci páchať zlo.

Otázka teda znie: Urobia tí, ktorí milujú dobro, to, čo je v ich silách, aby zvíťazili nad 
zlom? Boh nevkladá osud sveta do rúk zlých ľudí, ale do rúk tých, ktorí môžu a musia 
niečo urobiť, aby zlo zastavili.
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3. nedeľa po Zjavení, 23. 1. 2022, 9:00
... a prídu od východu i od západu, od severu i od juhu 

a budú stolovať v kráľovstve Božom. (Lukáš 13, 29)

Online si môžete služby Božie pozrieť na:

	)www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán

	)www.facebook.com/ecavliptovskyjan

	)www.ecavliptovskyjan.sk

Piesne
38, 51, 36, 481, A 11

Liturgické texty
Ámos 3, 1 – 8; Rímskym 12, 17 – 21; Ján 4, 27 – 42

Kázňový text
Ján 4, 27 – 30 a 39 – 42: 27 Vtom prišli Jeho učeníci a divili sa, že sa zhovára so ženou; 
ale ani jeden nepovedal: Čo sa jej spytuješ? alebo: Čo s ňou hovoríš? 28 Žena nechala 
teda tam nádobu, odišla do mesta a hovorila ľuďom: 29 Poďte sa pozrieť na človeka, 
ktorý mi povedal všetko, čo som robila; či to nie je Kristus? 30 I vyšli z mesta a prišli 
k Nemu. 39 A mnohí Samaritáni z tohto mesta uverili v Neho pre slovo ženy, ktorá 
svedčila: Všetko mi povedal, čo som robila. 40 Keď teda prišli k Nemu Samaritáni, 
prosili Ho, aby pobudol u nich; i zostal tam dva dni. 41 A ešte viac ich uverilo pre Jeho 
slovo 42 a povedali žene: Už nielen pre tvoje slovo veríme, lebo sami sme počuli a vie
me, že tento je naozaj Spasiteľ sveta.

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.
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	)Dodržiavanie rozostupov 2 m – neplatí pre osoby v spoločnej domácnosti.

	)Povinnosť vyhotoviť zoznam účastníkov

3. nedeľa po 
Zjavení 23. 1.

9:00

9:00

Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján

Detská besiedka – Začiatok v Ev. kostole, L. Ján
Streda 26. 1. 12:20

13:35

Náboženská výchova 4. ročník – ZŠ L. Ján

Náboženská výchova 5.-6. ročník – ZŠ L. Ján
Štvrtok 27. 1. 11:30

12:20 

17:00

Náboženská výchova 2. ročník – ZŠ L. Ján

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

Stredtýždňové služby Božie – Ev. kostol, L. Ján
Piatok 28. 1. 13:00

17:00

18:00

Náboženská výchova MŠ – MŠ L. Ján

Príprava konfirmandov – Zb. miestnosť, L. Ján

Dorast LOS – online: YouTube kanál Liptovskoorav
ský seniorát

4. nedeľa po 
Zjavení 30. 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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Výsledky Sčítania obyvateľstva 2021
20. januára 2022 prezentovali na 
Štatistickom úrade SR v Bratisla
ve ďalšie základné výsledky SODB 
2021. Evanjelické vyznanie uviedlo 
5,3% obyvateľstva (287 000).

Najviac, teda 55,8% obyvateľstva 
(3,04 milióna) uviedlo rímskokato
lícke vyznanie. Z hľadiska početnos
ti nasleduje evanjelické s 5,3% (286 
907) a gréckokatolícke so 4% (218 
000).

Druhou najpočetnejšou skupinou je 
však skupina bez náboženského vy
znania. Takmer 1,3 milióna obyva
teľov, čo predstavuje 23,8%, uviedlo, 
že je bez náboženského vyznania. 
V roku 2011 to bolo len 13,4%.

Rímskokatolícka cirkev zaznamena
la najväčší pokles o 6 %. Vzrástli iné 
vyznania. 

Pre porovnanie, v roku 2011 bolo evanjelikov 316 000, v roku 2001 372 000 a v roku 
1991 326 000.  Pokles po poslednom sčítaní je teda cca 29 000 (0,5 %). 

Evanjelici majú najväčší počet obyvateľstva na Myjave, v Turčianskych Tepliciach 
a v Liptovskom Mikuláši.
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Stanovisko Zboru biskupov k výsledkom sčítania
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku je druhou najpočetnejšou 
skupinou obyvateľov z hľadiska vyznania. Obyvatelia hlásiaci sa k Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania predstavujú 5,27 % (286 907 osôb).

Dnes sme ako Zbor biskupov prijali informáciu o výsledkoch sčítania obyvateľstva ako 
fakt, ktorým sa budeme určite zaoberať a venovať sa mu detailnejšie. Budeme čakať 
na rozšírené výsledky od Štatistického úradu SR, ktoré nám povedia viac o štruktúre, 
rozmiestnení a ďalších dôležitých ukazovateľoch našej evanjelickej komunity.

Pokles o 0,5 percentuálneho bodu nepredstavuje relatívne veľký úbytok. Teší nás, že 
sa výrazne spomalil pokles počtu členov pri predchádzajúcom sčítaní. Zároveň treba 
jednoznačne skonštatovať, že za posledných 10 rokov sme stratili 29 343 evanjeli
kov. Tento stav nemôže tešiť nikoho z nás a je pre nás veľkou misijnou a pastorálnou 
výzvou. Situáciu, aj vzhľadom na neustále stúpajúce počty obyvateľov bez vyznania, 
vnímame ako vážnu. Je to impulz spojiť sily všetkých členov ECAV, k vydávaniu dob
rého svedectva viery a viesť všetky generácie k evanjelickému kresťanskému životu.

Zároveň chceme povedať, že sme vďační každému, kto svoje vyznanie a príslušnosť 
potvrdil. Vnímame to ako povedomý a aktívny evanjelický prejav, postoj srdca, jed
noznačnú odpoveď. Evanjelici potvrdili, že im záleží na svojej cirkvi a viere v Boha.

Kristína Royová: V slnečnej krajine
Čítanie na pokračovanie, 21. časť

11. kapitola
Medzitým tam v búde stalo sa niečo neslýchané; dostal starý Pavel list; nie od detí 
z Ameriky, ale od Lesinu. Bol rád, že Liškovi povedal, že má ženu chorú — veď ten 
mu jeho listy čítaval, keď od detí prišli — a tam bolo práve o nej písané.

Musel Juriga Liškovi povedať, že je trocha na rozume chybná; lebo písal Lesina:

„Ženu som našiel takto zdravú; aj sa mi potešila. Ale mamička hovorí, aby som už 
neodchádzal; že ju ona nemôže ustriezť. Viete, že ešte ísť musím; veľa by som škodo
val. Tak som si pomyslel, že ju radšej vezmem so sebou; a chcem Vás pekne poprosiť, 
nechajte mi pri nej toho Vášho chlapca. On je taký milý; viem, že si ho aj ona obľúbi. 
Nech s ním chodí a nech je vždy okolo nej. Však to ani Vám, ani jemu darmo žiadať 
nebudeme. Zľutujte sa nad nami, nešťastnými ľuďmi!

Nech nám Paľko prepustí svoj kútik a prejde zase k Vám. Variť, však nám ona všet
kým uvarí, aj nás operie; to aj doma robieva. Keď Paľka pri nej nechám, bude to, 
akoby mi poslal sám Pán Ježiš anjela strážcu.

Čítal som si včera v Biblii, z proroctva Izaiášovho; tam na jednom mieste je napísané: 
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„A malé pacholiatko ich povedie.“ Naraz videl som pred sebou Paľka. Tuším je on to 
malé ,pacholiatko‘, ktoré nás vedie k Bohu. Ó, by sme my tak mohli veriť ako ono!“

Liška si ustavične musel utierať rukávom oči, keď to čítal.

„Veru je tak, veru je tak: „Malé pacholiatko ich povedie“. On je to ,malé pacholiatko‘.“

Potešil sa Juriga, že bude môcť Lesinovi poslúžiť. Dosť budú mať miesta; nech len 
príde tá chuderka. A nech by to dal milostivý Pán Boh, žeby jej mohol Paľko poslúžiť!

Ach, kto by to bol Paľkovi povedal, čo ho doma čaká! Čohokoľvek na svete skorej by 
sa bol nazdal, ako že nebude smieť už ďalej slúžiť pánu farárovi.

Ako ho mal rád, vedel chlapec až teraz, keď sa deduško nijako nedal uprosiť, aby ho za 
ním zase v pondelok pustil. Hovoril, že príde dnes odpoludnia ujček Lesina so ženou; 
a že on má jeho žene posluhovať, keď budú deduško s ujčekom rúbať. Že má tu s ňou 
byť v búde, aby jej, čo treba, doniesol; a keď by chcela ísť hríby hľadať, že musí ísť s ňou.

Darmo prosil deduška, že veď pán farár ho potrebuje, že nie je zdravý; že príde už 
i tak len na pár dní do horárne naspäť a nemá nikoho, kto by s ním chodil.

„Ale, chlapče, mlč už s tým tvojím farárom,“ okríkol ho deduško nahnevaný. „Ten 
farár ti je cudzí človek a katolík a Lesina je náš človek; tomu treba najprv poslúžiť. 
Hovoríš vždy že Syn Boží s tebou býva a všetko počuje; neviem, ako by sa Mu ľúbilo, 
keby vedel, že nechceš poslúžiť nešťastnému človeku. V pondelok ráno pôjdeš do 
horárne vypovedať — a už ani slova!“

Vzal Paľko džbán, že pôjde pre vodu. Ale nebral vodu; hodil sa za studňou medzi 
kríčkami do trávy a plakal div mu srdce nepuklo. Oprel si potom lakte o zem, bradu 
do dlane a hovorí:

„Čože ja ozaj musím každému slúžiť? Mohol si ten ujček tú ženu aj tam nechať. Musí 
ju sem doviesť? A ja Ťa už nemám ani kam prijať, Pane Ježišu! Však aj tá Marta by 
Ťa nebola mala kam prijať, keby jej boli dom vzali. Mne môj kút vzali, že tam bude 
ujček s tetičkou — a ja aby som zase bol s deduškom! Nebudem! Radšej si pod holé 
nebo ľahnem aj s Dunajom.

A že mi je pán farár cudzí človek? To nie je pravda. Čože ujček Lesina je nám azda nej
aká rodina? Nevídali; zato, že u nás býva a s deduškom drevo rúbe? Však ani deduško 
nie je môj deduško; som ja to medzi samými cudzími ľuďmi.“

Znova pustil sa chlapec do horkého plaču.

„Ale chlapče, čo vyvádzaš?“ zavolal zrazu deduško nad ním.

„Keď ja nie som ani váš,“ nedal sa Paľko mýliť v plači, „ani ničí; keď nikoho nemám, 
a musím sa vždy medzi samými cudzími ľuďmi plahočiť.“

Pokračovanie nabudúce
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