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Moc Pánova pri nás
„... čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, 

ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily.“ 
(Efezským 1, 19)

Kristus bol vzkriesený jedine Božou mocou a podobne aj pri našej spáse bude pô-
sobiť len Božia moc. Čo však povieme tým ľuďom, ktorí si myslia, že obrátenie sa 
uskutočňuje slobodným rozhodnutím človeka a človek si ho získa svojimi schopnos-
ťami? Ak dokážeš vstať z mŕtvych vlastnou silou, potom môžeš očakávať, že uvidíš 
bezbožných hriešnikov, ktorí sa z vlastnej vôle obracajú ku Kristovi. Nie! Žiadne ká-
zané slovo ani nijaký iný ľudský skutok to nedokážu. Všetka oživujúca sila pochádza 
z Ducha Svätého.

Tejto sile sa nedalo odolať. Všetci vojaci a veľkňazi nedokázali udržať Kristovo telo 
v hrobe; sama smrť nemohla držať Ježiša vo svojich putách: a takáto neodolateľná 
sila je daná veriacemu človeku. Žiadny hriech, žiadna skazenosť, žiadni diabli v pekle 
ani hriešnici na zemi mu nedokážu zabrániť, aby Božia milosť obrátila človeka. Ak 
Boh povie: „Budeš“, človek nepovie: „Nebudem“.
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4. nedeľa po Zjavení, 30. 1. 2022, 9:00
... nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou. (Izaiáš 60, 2b)

Piesne
40, 513, 653, 492, 223, A 18

Liturgické texty
1. Mojžišova 22, 1 – 19; Efezským 1, 15 – 23; Matúš 8, 23 – 27

Kázňový text
Ján 4, 27 – 30: 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. 
Efezským 1, 15 – 19: 15 Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku 
všetkým svätým, 16 neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, 
17 aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v 
poznávaní Jeho 18 a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On 
povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, 19 a čo je to 
za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily.

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

4. nedeľa po 
Zjavení 30. 1.

9:00

9:00

Služby Božie – Ev. kostol, L. Ján

Detská besiedka – Začiatok v Ev. kostole, L. Ján
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Streda 2. 2. 12:20

13:35

Náboženská výchova 3. ročník – ZŠ L. Ján

Náboženská výchova 5.-6. ročník – ZŠ L. Ján – online
Štvrtok 3. 2. 11:30

12:20 

17:00

Náboženská výchova 1. ročník – ZŠ L. Ján

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

Stredtýždňové služby Božie – Ev. kostol, L. Ján
Piatok 4. 2. 13:00

18:00

Náboženská výchova MŠ – MŠ L. Ján

Dorast LOS – YouTube kanál Liptovsko-oravský seniorát
5. nedeľa po 
Zjavení 6. 2.

9:00 

9:00

Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou – 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. Zaplatiť si cirkevný prí-
spevok 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 L. Jáne u sestry pokladníčky Eleny Melnovej, vo filiálkach u svojho kurátora.

Audioarchív 
Českobratskej cirkvi 

evanjelickej
Bratia a sestry, dávame vám do pozor-
nosti bohatý a zaujímavý audioarchív 
Českobratskej cirkvi evanjelickej:
soundcloud.com/ecirkev
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Skúsenosť prezrádza a  nás usvedčuje, že sa všetci denne pýtame a  kladieme si 
„existenčnú“ otázku: Ako vyzerám? Týka sa to našej tváre, vlasov, vrások, postavy, 
no a  samozrejme aj oblečenia! Pre každého človeka by však mala byť dôležitejšia 
a prvoradejšia otázka: Aký – aká som? A mala by denne odznieť minimálne toľkokrát 
ako tá prvá! Áno, mala by vždy vážnejšie a zodpovednejšie nasledovať za tou prvou, 
ba i predchádzať tú prvú, pretože, čo je rozhodujúce pre každú ľudskú bytosť? Či ako 
vyzerá, alebo aká v skutočnosti je?!

To, ako  vyzerám, obyčajne prezrádza v prvom rade zrkadlo. Ono pomáha a našepká-
va: ako sa česať, ako zvýrazniť oči, či ukazovať zuby, čo navešať na krk, uši. Či a ako 
pestovať bradu. Čo si obliecť, čo si dať – nedať na seba od hlavy až po topánky. Akú 
farebnú kombináciu si zvoliť. Čo „zaberie“. Aký dojem, reakciu až obdiv vyvolám, 
kdekoľvek a kedykoľvek sa objavím medzi ľuďmi. Skoro každý človek má svoj vzor, 
niekoho, koho sa snaží kopírovať a podľa svojich možností nasledovať.

Ľudia (my všetci, výnimky sú výnimočné) tú druhú, tú podstatnú otázku zvyčajne 
odbijú, odbijeme odpoveďami ako: „nie som horší, ako ostatní“, „dokonca som lepší“ 
a „iní mi nesiahajú ani po členky“! Áno, mnohí, premnohí sa cítia byť „majstrami 
sveta a okolia“.

Raz, pred desaťročiami, ma požiadali, aby som prislúžil svätú Večeru Pánovu už-už 
umierajúcemu, rakovinou postihnutému päťdesiatnikovi v nemocnici. Po príhovore, 
keď som kládol prvú spovednú otázku,či uznáva pred Božou tvárou svoju hriešnosť, 
odpovedal: „Ja nemám žiadne hriechy!“ „Ako to?“ – spýtal som sa ho zarazený. „Veď 
všetci sme hriešnici!“ – „No.., keď všetci,  tak aj ja...“ Prerušil som poriadok, priebeh 
spovede a po chvíli som sa ho opýtal: či jeho mamičku nikdy nič nezabolelo z toho, 
čo jej povedal, alebo spravil. Či nikdy neublížil manželke, nenadal neprimerane de-
ťom, bratovi, či nikdy nikoho neoklamal, neohovoril. Neklial. Po kratučkej odmlke 
sa v jeho očiach objavili slzy a potom žalostne zaplakal. Spoznal, aký je! Ľutoval, že 
bol, aký bol! A zmierený s Bohom i ľuďmi, plný viery v milosrdenstvo Božie prijal 
odpustenie, milosť z Kristovej  smrti, obete a na druhý deň tíško dokonal.

Aký som? – a nie: Ako vyzerám? – je pre nás bytostne dôležitá otázka.

Ako vyzerám?
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Pre túto našu otázku a pre našu pravdivú odpoveď tiež jestvuje zrkadlo! Objektív-
nejšie než akékoľvek vyleštené, vyhladené sklo. Božie slovo! Ono odkrýva, ako na nás 
hľadí a ako nás vidí Darca a Tvorca nášho života, bytia: Pán Boh! Náš Otec nebeský! 
On vie, s koľkou láskou nás sformoval, ako hojne svojimi darmi obdaril a čo sme 
s tým my, každý jeden z nás, porobili! Ako sme svoju, Ním darovanú bytosť, ľahko-
myseľne prehajdákali, znetvorili.

Božie slovo – celé – o  tom svedčí! Stačí pomyslieť na 10 Božích prikázaní. Ak by 
sme z nich vylosovali ktorékoľvek, opakujem: ktorékoľvek, usvedčilo by nás – a to 
mnohonásobne – či z  „jemného“, či z “hrubého“ – prestúpenia a  v  Božích očiach  
z trestuhodného jeho porušenia! Vpravde nejde o to, ako vyzerám pred očami druhých 
i svojimi, ale aký som v očiach Božích!

V najdlhšej kapitole Biblie, v Žalme 119 po rozjímaniach o milovaní Boha, Jeho zá-
kona, Božích ciest, o odmietaní života bez Boha, v poslednom 176. verši zrazu, ako-
by z ničoho nič, čítame vyznanie: „Zblúdil som ako ovca...“ – čiže: Potrebujem pastiera,  
ktorý by ma strateného, – a spolu so mnou všetkých blúdiacich a stratených – našiel 
a nado mnou i nad všetkými nami sa milosrdne zľutoval i zmiloval!

A máme Ho, máme takéhoto Pastiera! Pána Ježiša  Krista! On  sám to o sebe i povedal. 
Platil za nás nie juncami, ale vlastným svätým životom! Menšia cena nestačila a vyššej 
ani nebolo! Vzal na seba hriech sveta, vrátane nášho, môjho, dlžobný úpis náš, môj, 
tvoj, pribil ho na svoj kríž, vyrovnal našu nami samými nezaplatiteľnú dlžobu i dal 
nám na známosť: ak tomu veríš, tak to aj máš!

Smieš z toho až do smrti ako znovuzrodený žiť a budeš z toho žiť aj po smrti životom 
blahoslaveným, večným. Áno, kým si tu, do posledného svojho dychu smieš LÁSKU 
svojho Pastiera – Vykupiteľa odzrkadľovať, ďalej podávať pokornou službou blíž-
nym, a dokazovať, že Pán Ježiš Kristus nad nami hriešnymi sa zmiloval a zmilúva!  
Sám sebou, svojím Svätým Duchom nás napĺňa, aby sme nie „vyzerali“, ale aby sme 
„boli“, akých násOn a nebeský Otec chce mať!

Michal Hudák s rod. 
emeritný senior Liptovsko-oravského seniorátu

Kristína Royová: V slnečnej krajine
Čítanie na pokračovanie, 22. časť

Prišlo Jurigovi chlapca ľúto.

„Prestaň,“ hovorí láskavo. „Sadni si; voľačo ti poviem.“ Dobrý hlas i slová utíšili malé 
rozbúrené srdce. Chlapec poslúchol. Sadol si k deduškovi.

„Čo tak želieš, že ťa za tým kňazom nepustím? To je pán, má peniaze, nájdu mu 
ľahko druhého poslíka; ale Lesina je človek náš, chudobný, ako my a nešťastný. Čí-
tavame v tej tvojej knihe, akú mal Kristus Pán ľútosť s nešťastnými ľuďmi, ako im 
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pomáhal — a ty nechceš pomôcť ujčekovi Lesinovi. To by som od teba nebol čakal!“

„Prečo hovoríte, že je ujček nešťastný? Však mu nič nechýba,“ nesmelo odvážil sa 
Paľko spýtať. Cítil, že čosi zlé urobil. Veď nechcel činiť tak, ako Pán Ježiš.

„Povedal by som ti, chlapče, ale by si mi musel sväte sľúbiť, že nikomu nepovieš, ani 
ujčekovi Lesinovi, ani ujčekovi Liškovi — nikomu.“

„Nepoviem, deduško,“ vložil chlapec malú ruku do tvrdej dlane starcovej.

„Tak vidíš: ujček Lesina mal takého malého chlapca, a stratil sa mu. Jeho žena sa 
tak nad tým trápila, že je už na rozume chybná; vždy len to dieťa chce hľadať. Preto 
ju ujček Lesina teraz sem dovedie, aby tam doma, keď jeho niet pri dome, niekam 
nezašla. Ona to dieťa aj tu bude hľadať; preto musíš s ňou chodiť.“

„A pomôcť jej ho hľadať!“ vyskočil chlapec. Na lícach viseli mu ešte slzy; oči boli do-
siaľ vlhké. No, celá tvár žiarila ochotou a radosťou.

Potešil sa Juriga, že už Paľka presvedčil. Veď on je len dieťa. Deti a duševne po-
stihnutí patria akosi spolu; nech ho teda oba hľadajú. Aspoň vedel už starec, že má 
chlapca istého, že mu neutečie za tým farárom.

„Ale nezabudni,“ hovorí potom s predstieranou prísnosťou, „že ujčekovi Lesinovi 
nesmieš toho chlapca spomínať — ani pred nikým iným.“

„Ale s tetičkou smiem o ňom hovoriť?“

„S ňou áno.“

„Teda to bol chlapec; ale koľký? aby sme ho hneď poznali, keď by sme tak na neho 
natrafili.“

„Maličký; ešte v košieľke.“

„Chudáčik!“ poľutoval Paľko.

V rozhovore vrátili sa do búdy. Chlapec ani nezbadal, že nechal džbán niesť deduško-
vi; taký bol nad tým zamyslený, čo počul. Už neľutoval, že musí svoj kútik prepustiť. 
Pomáhal chystať väčšie lôžko.

„Pravda, deduško, však aj sem prijmeme Pána Ježiša.“

„Prijmeme, synku; čo by sme neprijali, však je celá búda Jeho.“

„No, to som rád.“

Ach, ale na druhý deň ráno, keď musel Paľko ísť do horárne vypovedať, padlo mu to predsa 
len veľmi ťažko. Už najmä preto, že nebude môcť ani pánu farárovi „s Bohom“ povedať.

Kto opíše jeho radosť: pred horárňou stál pán farár, zahľadený do hôr, a hneď ho aj videl.

Pokračovanie nabudúce
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Staň sa vedúcim na medzinárodnom tábore 
pre mladých v USA

Evanjelická cirkev v Amerike (ELCA) ponúka mladým ľuďom z ECAV na Slovensku 
možnosť aktívne participovať na medzinárodnom tábore pre mladých v USA v ter-
míne od polovice mája do polovice augusta 2022. Vzhľadom na neustále meniacu sa 
pandemickú situáciu vo svete je nevyhnutné sledovať aktuálne dianie a zmeny s tým 
spojené. Obmedzenia môžu mať vplyv aj na tábor.

Účasť na tomto programe je pre vás vynikajúcou príležitosťou rozvíjať svoje vodcov-
ské schopnosti. Vďaka trojmesačnému pobytu a službe v Spojených štátoch máte 
možnosť zažiť medzikultúrne a inšpiratívne prostredie. Účastníci tábora pochádzajú 
z Európy, Afriky, Ázie, zo Strednej a Južnej Ameriky. Ak Vás ponuka zaujala, nevá-
hajte sa prihlásiť na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.

Podmienky pre účastníka:
• vek 18 – 30 rokov
• študent alebo pracujúci (preferujeme pedagogických zamestnancov)
• člen cirkevného zboru ECAV na Slovensku
• vôľa komunikovať kresťanskú vieru
• flexibilita
• ochota odovzdať myšlienky a nápady domácemu cirkevnému zboru
• plne zaočkovaný proti COVID-19
• záväzok vrátiť sa na Slovensko ihneď po skončení tábora
• schopnosť komunikovať vlastné myšlienky v angličtine

Schopnosť komunikovať v angličtine je nevyhnutné preukázať  jedným z nasledov-
ných spôsobov:



a. Výpis známok alebo vysvedčenie preukazujúce, že žiadateľ absolvoval aspoň 
štyri kurzy anglického jazyka (alebo iné predmety vyučované v angličtine) a 
dosiahol minimálne stupeň chválitebný

b. Duolingo Test (DET) skóre 80 alebo vyššie
c. Test of English as a Foreign Language skóre 55 alebo vyššie
d. International English Language Testing Service (IELTS) skóre 5.0 alebo vyššie.

Očakávania organizátorov od účastníka:
• aktívna služba na táboroch počas 11 týždňov
• vedenie detí vo veku 8 – 14 rokov
• využiť svoje obdarovanie pri biblickom štúdiu, hudbe, aktívnom oddychu...
• ochota podeliť sa o osobnú vieru a kultúru
• občasná pomoc pri pomocných prácach v kuchyni

Poplatky:
Program je plne hradený finančnými prostriedkami ELCA.

Vybranému uchádzačovi bude zabezpečené:
• americké víza J-1 v kategórii táborový poradca (toto vízum umožňuje pobyt 

v USA len počas letného programu)
• letenky do USA a späť (od mája do augusta)
• úvodné stretnutie v Chicagu v máji a záverečné hodnotiace stretnutie v auguste
• vnútroštátna doprava z Chicaga do letného tábora
• školenie vedúcich v letnom tábore
• ubytovanie a stravovanie počas celého pobytu
• základná posteľná bielizeň na používanie v tábore
• týždenné vreckové 50 USD

Potvrdenie záujmu pošlite na e-mailovú adresu foreign@ecav.sk najneskôr do 31. 1. 
2022.

Dôležité upozornenie:
Služba v tábore je fyzicky, emocionálne a spirituálne náročná. Osobného voľna, resp. 
voľného času bude málo.
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


