INFORMAČNÝ LIST
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9. 2. 2022

Manželský trojuholník
Od 14. februára začína Národný týždeň manželstva. Tohtoročná téma znie Manžel
ský trojuholník.
Predstavte si, že vy a váš manželský partner stojíte na dvoch koncoch základne troj
uholníka a začínate z týchto dvoch strán stúpať na jeho vrchol – ako keď stúpate
na horský štít z dvoch rôznych strán. Čím stúpate vyššie a vyššie, deje sa zvláštna
vec – navzájom sa k sebe približujete až do bodu, kedy sa môžete obaja natiahnuť,
aby ste sa jeden druhého dotkli. Všimli ste si, že čím vyššie stúpate po trojuholníku,
vzdialenosť medzi každým z vás sa zmenšuje?
Manželstvo môže byť trojuholníkom a špičkou tohto trojuholníka môže byť Kristus!
A vy dvaja ste práve teraz v určitej vzdialenosti od seba. Aká je dnes medzi vami
blízkosť? Keď vy dvaja zamierite na vrchol trojuholníka – k Pánovi Ježišovi Kristovi
– vaše manželstvo sa môže len zlepšiť, pretože sa stávate lepšími kresťanmi; každý
z vás sa stále viac približuje ku Kristovi a zároveň sa približujete jeden k druhému.

Nedeľa Deviatnik,
Národný týždeň manželstva 13. 2. 2022, 9:00
... nezakladáme svoje prosby na svojich zásluhách pred Tebou,
ale na Tvojom hojnom milosrdenstve. (Daniel 9, 18b)

Piesne
215, 556, 558, A 60; piesne k Večeri Pánovej: 300, 454

Liturgické texty
1. Mojžišova 2, 18 – 25; Ján 15, 12 – 16

Kázňový text
1. Mojžišova 3, 8 – 13: 8 Keď začuli kroky Hospodina Boha, chodiaceho za podve
černého vánku po záhrade, skryl sa človek a jeho žena pred Hospodinom Bohom
medzi stromy záhrady. 9 Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? 10 On
odpovedal: Počul som Ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý; i skryl som sa. 11 Nato
Boh riekol: Kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal
jesť? 12 Človek odpovedal: Žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu;
i jedol som. 13 Nato riekol Hospodin Boh žene: Čo si to urobila? A žena odpovedala:
Had ma podviedol; nuž jedla som.

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

)
)
)
)
)
)
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Štvrtok
10. 2.
Piatok
11. 2.
Nedeľa
Deviatnik
13. 2.
Streda
16. 2.
Štvrtok
17. 2.
Piatok
18. 2.

11:30 Náboženská výchova 2. ročník – ZŠ L. Ján
12:20 Náboženská výchova 7.-9. ročník – ZŠ L. Ján – online
17:00 Stredtýždňové služby Božie – Ev. kostol, L. Ján
13:00 Náboženská výchova MŠ – MŠ L. Ján
17:00 Príprava konfirmandov – online (ZOOM)
18:00 Dorast LOS – YouTube kanál Liptovsko-oravský seniorát
NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA
9:00 Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou a s požehnaním manželských párov – Ev. kostol, L. Ján
9:00 Detská besiedka – Začiatok v Ev. kostole, L. Ján
12:20 Náboženská výchova 3. ročník – ZŠ L. Ján
13:45 Náboženská výchova 5.-6. ročník – ZŠ L. Ján – online
11:30 Náboženská výchova 1. ročník – ZŠ L. Ján
13:35 Náboženská výchova 7.-9. ročník – ZŠ L. Ján – online
17:00 Stredtýždňové služby Božie – Ev. kostol, L. Ján
13:00 Náboženská výchova MŠ – MŠ L. Ján
17:00 Príprava konfirmandov – online (ZOOM)

18:00 Dorast LOS – YouTube kanál Liptovsko-oravský seniorát
Nedeľa po
9:00 Služby Božie s výročným konventom – Ev. kostol, L. Ján
Deviatniku
Keďže ide o zasadnutie zo zákona, môže sa konať v režime
20. 2.
ZÁKLAD!
9:00 Detská besiedka – Začiatok v Ev. kostole, L. Ján
alebo na farskom úrade je v predaji: Evanjelický nástenný kalendár
) V(5,–kostole
€), Tranovského kalendár (5,– €) Evanjelický diár (6,50 €) a zamysle
nia Smieť žiť pre Krista (3,60 €).

všetkým vám, ktorí aj v tomto období podporujete prácu cirkevné
) Ďakujeme
ho zboru milodarmi: pravidelnými mesačnými platbami na účet alebo jednora
zovými milodarmi. Údaje k takýmto platbám nájdete v tiráži.

povinnosť zaplatiť cirkevný príspevok. Patrí to k povinnostiam
) Pripomíname
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.
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V pondelok 14. 2. začína
Národný týždeň manželstva 2022
Ciele a zámer Týždňa manželstva
Národný týždeň manželstva (NTM) propaguje manželstvo ako vzácnu hodnotu, kto
rá obohacuje jednotlivcov aj celú spoločnosť. Prináša párom inšpiratívne podnety
pre ich vzťah, pripravuje a ponúka zaujímavé aktivity na národnej aj lokálnej úrovni
s cieľom podnietiť dvojice venovať svojmu vzťahu náležitú pozornosť. Ak má byť
vzťah dostatočne pevný aby odolal prichádzajúcim nástrahám, vyžaduje primeranú
starostlivosť. Jedným zo zámerov je povzbudiť manželské dvojice k tomu, aby svoj
vzťah urobili svojou prioritou a oddelili si dostatok času pre prehĺbenie vzájomnej
blízkosti. NTM je pozitívna iniciatíva, ktorá pripomína dôležité hodnoty a zásady,
na ktorých stoja dlhodobé vzťahy.
NTM je súčasťou medzinárodného združenia The Marriage Week International,
avšak na Slovensku (podobne ako v každej ďalšej členskej krajine) funguje ako au
tonómny projekt.

„Manželský trojuholník?“ – téma NTM 2022
Nosným motívom NTM je myšlienka, že „Dobré manželstvo nie je samozrejmosť ale
vzťah, o ktorý sa potrebujeme starať“. A téma aktuálneho ročníka formou geomet
rického útvaru v podobe trojuholníka zdôrazňuje 3 piliere, na ktorých stojí každý
dobrý vzťah a tými sú: oddanosť, blízkosť a vášeň. Ďalším aspektom, na ktorý tento
možno trocha vyzývavo pôsobiaci slogan poukazuje, je fakt, že niekedy sa manželia
vo vzťahu zaseknú a potrebujú pomoc zvonka. Sú situácie, keď je potrebné hľadať
pomoc u skúsenejšieho manželského páru, prizvať poradcu, možno duchovnú auto
ritu. Nie je hanba, či zbabelosť požiadať o pomoc skôr, ako bude neskoro.

Odznak s logom NTM ako symbol kampane
Už je takmer pravidlom, že organizátori každý rok prinesú nejaký malý, ľahko šíri
teľný symbol, za pomoci ktorého sa môžu jednotlivci aj celé skupiny viditeľne prihlá
siť k myšlienke a odkazu Týždňa manželstva. Tento rok sa takým symbolom stal
kovový odznak s logom NTM. Informácie o tom, ako získať odznak sa nachádzajú na
webe NTM, dokonca je k tomu možné získať aj niečo navyše.

Týždeň manželstva virtuálne
V aktuálnom veľmi neistom pandemickom období sa mnohé aktivity NTM veľmi
prirodzene presúvajú z verejných spoločenských podujatí do on-line priestoru alebo
do prírody. Napríklad už aj v tomto období, keď do oficiálneho spustenia Týždňa
manželstva naplno chýba ešte niekoľko dní, beží tzv. ZIMNÁ VÝZVA. Je to aktivita
určená najmä pre tých, ktorí si užívajú spoločný čas v prírode a radi spoznávajú nové
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miesta. Zimná výzva vyzýva všetkých záujemcov/zvedavcov objavovať turistický po
tenciál Prešovského kraja. Už odteraz až do 6.2. je jej súčasťou aj súťaž tzv. „Manžel
ský bonus“. Viac na https://www.ntmpo.sk/zimna-vyzva-2/
Pripravované aktivity Národného týždňa manželstva budú postupne zverejňované
na webovej stránke NTM a sociálnych sieťach niekoľko dní pred spustením Týždňa
manželstva.

Termín NTM
Národný týždeň manželstva prebehne už tradične vo valentínskom týždni od pondel
ka do nedele; tento rok je to v termíne 14. – 20. februára.
Viac informácií o Národnom týždni manželstva nájdete na www.ntm.sk.

Kristína Royová: V slnečnej krajine
Čítanie na pokračovanie, 23. časť
„Vitaj Paľko! Ja som dnes skoršie vstal ako ty; neskoro ideš pre mňa.“
„Nejdem ja pre vás, pán farár,“ pustil sa chlapec do plaču. „Idem vám povedať, že vám
môj deduško odkazuje a dá vás pekne pozdravovať, že by ste si už druhého našli; že
ma on potrebuje. Povedal, že však ste vy pán, a za peniaze ľahko iného nájdete.“
„Druhého Paľka za peniaze nenájdem,“ pohladil pán chlapca. „Ale na čo ťa potrebuje
deduško? Snáď keby som išiel s tebou k vám, dal by si ešte povedať, veď ja tu už i tak
len do stredy môžem byť.“
„Ach, nedá si on povedať,“ vzdychol Paľko. Zotrel slzy a rozpovedal v krátkosti, prečo
ho chce deduško mať doma, a komu zase má slúžiť. Rozpovedal aj, aký bol nad tým
veľmi nešťastný. „Však už chcem deduškovi spraviť po vôli; len neviem či sa Pán Ježiš
na mňa nenahneval.“
Sadol si pán farár neďaleko na peň, nechal chlapca k sebe kľaknúť, položil si jeho
hlavu na svoje kolená. „Nahnevať sa On nenahneval, Paľko; ale sa iste zadivil.“
„Zadivil? Prečo?“
„Ach, nuž nie je to tak dávno, čo si sa Mu ponúkal za služobníka. On myslel, že to
berieš doopravdy; tak ťa prijal. Keby si bol u mňa v službe, musel by si ísť, kam by
som ťa poslal, a vykonať, čo by som ti kázal.“
„Ach, však ja by som rád všetko vykonal, čo by ste mi kázali vy; a ešte radšej, čo by
mi kázal On.“
„Nuž, Paľko, On káže tebe aj mne: „Ber svoj kríž na každý deň, a nasleduj ma.“ My
slíš, že by On nebol radšej zostal s tými svojimi učeníkmi, ktorých mal tak rád? Ale
keď On bol na zemi kvôli nám Božím služobníkom, ta, keď Mu Pán Boh kázal: ,Vez
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mi ten ťažký kríž, vynes ho na tých ubičovaných pleciach na Golgotu a daj sa tam
naň pribiť!‘ — On poslúchol.“
„Teda vy myslíte, pán farár,“ očervenel chlapec, „že ma to Pán Ježiš posiela a káže mi,
aby som vás opustil a posluhoval tetičke? Bude to ten môj kríž?“
„Myslím, dieťa; len ho vezmi ochotne. Boh zná, prečo ťa za touto osobou posiela,
tak, ako znal, keď ťa poslal za mnou, ako mne poslúžiš.“
„To teda naozaj budem ako v Jeho službe?“
„Istotne budeš Jeho malým služobníkom.“
„Snáď to dá mne, že jej toho chlapca nájdem,“ rozradoval sa Paľko.
„Akého chlapca?“
„Ach, keď to nikomu nesmiem povedať, deduško mi zakázal; ani ujčekovi Lesinovi,
ani ujčekovi Liškovi. Ach, ale vás však, pán farár, deduško nemenoval, vám to teda
môžem povedať.“
Nuž povedal Paľko. A divil sa, že pán farár hodnú chvíľu mu nič nehovoril, len sa tak
divno akosi na neho díval.
„Paľko, a koľký si ty bol, keď ťa mamička našla?“ spytoval sa po chvíli.
„Že som mal poldruha roka.“
„A to ujčekovo Lesinovo dieťa je tiež chlapec?“
„Tiež a ešte malé, v košieľke.“
„Cesty Božie sú divné. No, a myslím, že tebe to dá Pán Ježiš, aby si tej nešťastnej
žene toho chlapca našiel. No, Paľko, poslúž jej ochotne rád všetko. Raz budeš snáď
Pánu Ježišovi ďakovať, že si to mohol a smel.“
Paľkovi bolo tak divno, tak slávnostne okolo srdca. Chvíľu mlčky skrýval tvár na
pánových kolenách. No zrazu ju zdvihol.
„Ach, však som smutný!“
„Smutný? A prečo?“
„Keď som ja tomu nerozumel, že ma to On volá, a nechcel som.“
„Nuž, urobil si tak, ako aj my veľkí robievame: najprv sa Pánu ponúkame do služby,
a keď nám niečo proti mysli rozkáže, tak nechceme poslúchnuť. Zabúdame, že On
hovorí: „Zapri seba sám a nasleduj ma.“ Ale nesmúť, dieťa, to ti nepomôže; radšej sa
pomodli! Vyznaj, že si tak nedobre robil. Odpros, On odpustí, a potom Mu slúž pri
tetičke Lesinovej tak verne, ako si Mu slúžil pri mne.“
Pokračovanie nabudúce
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MAMI STYLE v Podturni pri príležitosti
Národného týždňa manželstva pozýva
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

