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ZVESTI

Pokánie vedúce k novému životu

Každé obdobie cirkevného roka
má svoje charakteristické dôrazy a
výzvy. Pôst nás volá k pokániu. Sme
hriešni od narodenia. Pokánie je
predpokladom, aby sme boli bližšie k
Bohu.
Stará zmluva pojem pokánie
nepoužíva. Nájdeme v nej však výzvy
ako – hľadať Hospodina, pokoriť sa
pred Ním, primknúť sa k Nemu celým
srdcom. Ide o zmenu cesty, zmeniť
správanie, odvrátiť sa od toho, čo je
zlé. V pôste smieme volať k Bohu a
očakávať Jeho odpustenie. Symbolmi
pôstu boli roztrhnutý odev, vrecovina,
popol, obeť i spoločné vyznanie
hriechov. V obrátení a upokojení je
naša záchrana. Rozhodujúci je
vnútorný postoj voči Bohu. A
výsledkom je nové srdce a dar Ducha
Svätého. Príklad Jonáša v Ninive je
svedectvom toho, že toto svedectvo
sa má dostať aj k pohanom, aby sa
zmenili a mohli žiť.
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Pokánie, vyznávanie hriechov je
dialóg s Bohom. Ján Krstiteľ volal
k pokániu, lebo sa priblížilo Božie
kráľovstvo. Pán Ježiš v tejto zvesti
pokračoval. V nebi je veľká radosť čo
len nad jedným kajúcim hriešnikom.
Apoštol Jakub konštatuje, že kto
obráti hriešnika z jeho bludnej cesty,
zachráni mu dušu od smrti a zakryje
množstvo hriechov (Jk 5,19). Pán Boh
zhovieva, lebo nechce, aby niekto
zahynul, ale aby sa všetci dali na
pokánie (2Pt 3,9).
Pečaťou nového života je krst,
neopakovateľný a raz navždy platný.
Nový život je svätý. Nie bezchybný,
ale patriaci Ježišovi. Kristus uzatvára
s nami novú zmluvu, ktorá je
naplnením i zdokonalením starej
zmluvy. Vpisuje ju do našich sŕdc.
Pečaťou novej zmluvy je kalich
utrpenia a krv Ježiša Krista na

golgotskom kríži. Apoštol Pavol
svedčí, že náš vnútorný človek sa
obnovuje zo dňa na deň (2K 4,16).
Máme sa obliecť v Pána Ježiša Krista
(R 13,14). To nie je z nás. Ide o dielo
Ducha Svätého, na ktorom máme
podiel.
Táto zmena k novému životu
nastane tak, že budeme túžiť po
duchovnom čistom mlieku (1Pt 2,2),
po slove Božom. Jeho prijatie vedie
k viere. Prostredníctvom nás sa má
toto dielo obnovy šíriť do celého
sveta. Celé stvorenie očakáva
vykúpenie (R 8,19-23). Ten, ktorý
prišiel na túto zem konať dielo spásy
a obnovy, Ten všetko tvorí nové
(Zjav 21,5).
Život v Ježišovi Kristovi je
drahocenný – draho sme boli
vykúpení. Je zároveň krehký –
podliehame pokušeniu, hriechu
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i smrti, ale sme v Božích rukách. Je
svätý, posvätný – treba ho chrániť za
každú cenu. Kto ho nechce stratiť,
musí ho vložiť do Kristových rán a do
Božích rúk. Náš život je skrytý
s Kristom v Bohu. Kristus je náš život.
(Kol 3,3-4) Má perspektívu na tejto
zemi, po smrti, keď príde vzkriesenie
a dostaneme oslávené telo. Nebeský

príbytok s ľuďmi bude novým rajom,
kde zachránení Kristom budú žiť život
v Božej blízkosti.
Dajme si v pôstno-veľkonočnom
čase predsavzatie, a prosme o Božiu
milosť pre to, aby sa naša smutná tvár
pokánia zmenila na radostnú tvár
veľkonočného
víťazstva.
Toto
posolstvo evanjelia prinášajme do

Prečo sa nepostiť
Vstať, či ešte nemusím vstať
z postele? Dodržať maximálnu povolenú rýchlosť, alebo môžem ísť
rýchlejšie? Na nákup pôjdem do
Jednoty, alebo Lidlu? Možno toto sú
otázky, na ktoré si musíme dávať
denne odpoveď - svojím konaním. Ak
prejdeme do náboženskej oblasti,
tam sa môžeme dostať pred dilemu:
Postiť sa alebo nepostiť? Samozrejme, teraz je to v súvislosti s obdobím
cirkevného roka. Lenže téma pôstu
ako takého býva aktuálna aj pred
Vianocami v advente a u iných
kresťanských cirkví aj v priebehu
celého roka. Tak teda ako je to s nami,
evanjelikmi a pôstom?
Pokúsim sa tu načrtnúť niekoľko
dôvodov. Netvrdím, že sú správne.
Možno čitateľ príde na iné, výstižnejšie. Osobne mám niekedy taký
pocit, ako keby sme sa v cirkvi, a tým
aj ako jednotlivci, uspokojili, že máme
pôst ako časť cirkevného roka. Ten sa
nám začína na Popolcovú stredu. Je
pôst a tým sa to všetko začína a končí.
Príde Veľká noc a je po všetkom.
Skonštatujem, že som o šesť týždňov
starší. Iné neriešim. V tomto prípade
mi ani na um nepríde riešiť otázku
osobného pôstu. Až tak ďaleko som sa
nedostal! Nemal som čas!
Prvý dôvod, prečo sa nepostiť je
„cirkevný“. Pôst prikazuje cirkev. A čo
je prikázané, to sa už zo zásady
snažíme obísť. Chodcom na prechode
nezastaneme. Veselo pálime plasty,
trávu. „Všimné“ v obálke zoberiem.
A ak sa nakoniec vrátime k náboženskej téme, naša cirkev patrí medzi
protestantské, tak teda protestujem.
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A nepostím sa. Nik mi rozkazovať
nebude!
b Ďalší možný dôvod by som nazval
„historický“. Postia sa katolíci. My
evanjelici sa snažíme odlíšiť od nich za
každú cenu. Podľa možnosti vo
všetkom. Myslím, že je to dané
historicky. Mali sme tu veľmi tvrdé,
kruté a dlhé obdobie proti-

všetkej letargie ducha, nezáujmu,
nenávisti, aby Boh rozjasnil svoju tvár
nad
nami.
Prikladajme
ruku
k dobrému dielu a nedajme sa ničím
a nikým odradiť.
/ Vladimír Ferenčík

keho. V dejinách cirkvi sa mnohokrát
stalo, že pôst a pôstne praktiky sa stali
formálnou záležitosťou, ale predkladalo sa to ako záslužný skutok, ktorý
je Pán Boh povinný zaregistrovať a
patrične oceniť. Takže, aby sa ani nám
toto nestalo, je lepšie, preventívne,
od pôstu upustiť.
Ďalší nazvime „ziskový“. „Čo
z toho mám, ak sa budem postiť?“
Prázdny žalúdok, neovládateľná chuť
na čokoládu či obľúbenú značku vína,
a to nehovoriac o podráždenosti. To

https://pixabay.com/sk/v-popolcová-streda-príspevok-popol-640517/
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reformácie, čo sa podpísalo na našej
cirkvi v mnohom. Tak to, čo sa deje
v katolíckej cirkvi, je pre nás
neprijateľné. Aj za cenu vzdania sa
biblických princípov, ku ktorým sa
hlásime. Skúste si (skôr narodení)
spomenúť, aký zápas bol pri zavedení
Konfiteoru (verzia A i B), odriekania
Kréda, Večere Pánovej v rámci služieb
Božích, či podania rúk.
Zase iný dôvod, prečo sa nepostiť
je „preventívny“. Ak je niečo
nariadené a dodržiava sa, môže
človek skĺznuť do niečoho záslužníc-

človeka stojí veľa síl, aby sa ovládol.
Stálo by nás to veľa námahy a zisk
z toho je aký? Na čo je to dobré? Na
nič. Nič z toho nemám. Pôst?
Ďakujem, neprosím.
Nakoniec by som povedal, že
nezáujem o pôst je daný aj
konzumnou spoločnosťou, ktorej
súčasť tvoríme, teda „konzumný“
dôvod. Tu nie je priestor na odriekanie si. Mať a užiť si, je heslom našich
dní. Preto sa zvykneme pozerať na
veci, fakty, udalosti len povrchne. Nie
na to, čo je vo vnútri. „Ja hľadám rám
Zvesti – ECAV LM

„Pôst tela je pokrm pre dušu!”
(Ján Zlatoústy)
„Je zbytočné sa postiť od jedla, a pritom mať
záľubu v krutom kritizovaní a urážaní:
Neješ mäso, ale požieraš svojho brata.“
(Basil Veľký - 5. st.)
„Písmo pred nás kladie dva druhy pôstu,
ktoré sú prospešné. V tom prvom prípade
človek dobrovoľne prijíma pôst s cieľom
vládnuť nad telom skrze ducha.
O tomto pôste sv. Pavol hovorí:
... v námahách, v bdeniach, v
pôstoch…‘ (2K 6,5).

https://pixabay.com/sk/modlitba-oddanosť-myšlienka-kristus-888757/

a nie obraz“, takto by mala v duchu
našej doby znieť známa pieseň
Mekyho Žbirku. Vyberáme si to, čo je
oku lahodiace, čo sa dobre počúva.
Ženieme sa za blahobytom a falošnou
slobodou. Pôst je na obtiaž. Na
smiech.
Dôvod, prečo sa nepostiť je
jednoduchý: Problém je v nás.
Staviame do popredia seba samého.
Pôst by nás obmedzoval. Nemohli by
sme si bezbreho užívať. Nad iných sa
povyšovať. Znevažovať...

Čo ďalej, alebo prečo sa
teda postiť?
Ako zmeniť naše smerovanie?
Priznám sa, že to celkom dobre
neviem. Mohla by nám napomôcť
Biblia. O pôste sa v nej píše hojne priamo i nepriamo, pozitívne
i negatívne. O čo v pôste ide? Pôst
vyjadruje návrat k Bohu – Ezd 8,21,
ľútosť nad vykonaným hriechom –
1Kr 21,27. Bol vyhlasovaný pri národnom nešťastí – 2S 7,6. Odovzdanosť
Zvesti – ECAV LM

Bohu – Mt 4,1-4. Zmyslom pôstu je
uvedomiť si svoju závislosť od Boha.
Ak máme jedla a pitia dosť, ľahko sa
začneme spoliehať len na svoje
schopnosti. Tak podliehame falošnému pocitu úplnej nezávislosti
a sebestačnosti, všetko nám je
samozrejmé. Pôst nás teda robí
„chudobnými v duchu“, vedomými si
svojej
slabosti,
bezmocnosti
a závislosti od Boha. Asi najviac sa
pôst spája s odriekaním si mäsa či inej
potravy. V Biblii postiť sa znamenalo
odriekať sa akejkoľvek potravy i pitia.
Teda toto je jeden spôsob pôstu. Dnes
sa možno viac hovorí o zdravotnom
pôste. To je však niečo úplne iné. Pôst
sústreďuje našu pozornosť na Boha.
Pôst bez modlitby a pokánia sa stáva
iba diétou. Postiť sa znamená pustiť
niečo svoje. Pustím čas, ktorý som
získal zrieknutím sa jedla, a môžem
mať pár chvíľ navyše pre spoločenstvo
s Bohom – modlitba, čítanie Biblie.
Získame aj finančné prostriedky,
ktoré môžu ísť na dobročinný účel.
Alebo môžeme ísť za niekým chorým
či osamelým. Či sa vzdáme počítača,

Druhý je taký, ktorý musíme
strpieť, a predsa ho
dobrovoľne prijať. Čo sa tohto
týka, sv. Pavol vraví: … Až do
tejto hodiny aj hladujeme a
trpíme smädom... ‘ (1K 4,11).“
(Martin Luther)
notebooku, sociálnych sietí a mám
času oveľa viac. Môžeme sa vzdať aj
kritizovania, očierňovania, zatrpknutosti, nepriateľstva, neprajnosti,
podozrievania, pýchy. Možností
a foriem je mnoho. Pôst nie je len o 40
dňoch. Môže to byť aj o utorkoch
a štvrtkoch,
ako v židovstve za
Ježišových čias, o stredách a piatkoch,
ako v pravosláví. O piatkoch, ako
u katolíkov. O ľubovoľných dňoch u
evanjelikov. Je len a len na nás, čo si
vyberieme.
/ Ľubomír Kordoš

Tam pri rieke

Ahave som

vyhlásil pôst, aby sme sa
pokorili pred svojím Bohom
a vyprosili si od Neho priaznivú
cestu pre seba, pre svoje deti aj pre
svoj majetok... Postili sme sa
a prosili sme o to svojho Boha,
a vyslyšal nás. (Ezd8 21,23)
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AKO JE NA TOM NÁŠ ZBOR?
Bratia a sestry,
každý začiatok roka, a niekoľko
mesiacov v novom roku, je
charakteristický bilanciami. V
ECAV je to obdobie presbyterstiev
a konventov, kde sa každý člen
cirkevného zboru môže dozvedieť
čísla z duchovnej i materiálnej
oblasti. Asi okrem rodiny neexistuje taká komunita, ktorá by mala
prehľadnejšie a otvorenejšie hospodárenie. Naozaj každý človek,
ktorý je len trochu ochotný
venovať chvíľku svojho času, môže
vedieť, čo sme urobili, za koľko

sme to urobili, čo plánujeme,
alebo aká je štruktúra našich
výdavkov. Uvedomujem si, že
ľudia majú svoje problémy a už sa
nechcú zaťažovať ďalšími vecami.
Preto je na konventoch len pár
stabilných, respektíve statočných.
Nechcem vám hovoriť o číslach.
Myslím, že na rok 2015 budeme
ešte dlho spomínať pozitívne.
Možno sme nezrealizovali nejaké
veľké a hlavne viditeľné investície.
To nie, no začali sme žiť trochu
iným spôsobom. Veľa aktivít
smerovalo do vnútornej misie

600. VÝROČIE UPÁLENIA J. HUSA NA PREDNEJ MAGURE

230. VÝROČIE POSVÄTENIA NÁŠHO HLAVNÉHO KOSTOLA
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zboru. Žili sme vecami, ktoré
povzbudzovali našu vieru. Po
období, keď sme sa museli
stabilizovať, riešiť naozaj krízové
veci, kostoly, budovy, sa môžeme
nadýchnuť! Rozmýšľať o tom, aké
je skutočné poslanie? Dostali sme
dar od Pána Boha! Vyrástlo nám
niekoľko ľudí. Nie len do výšky,
alebo do šírky. Vyrástli nám
duchovne! To, čo je zvláštne,
trochu pre evanjelikov netradičné,
nechcú ujsť. Chcú zostať, pomáhať, organizovať, svedčiť. To je ten
najväčší dar.
Prešli sme spoločne niekoľko
výročí: 600 rokov od upálenia
majstra Jána Husa. Do Liptovského
Mikuláša prišli ľudia z celého
seniorátu. Dramatizácia scény
odsúdenia Husa pred Božím
chrámom. Tí, ktorí ste boli na
Magurke, kde pod holým nebom,
tou najkrajšou Božou klenbou, si
spomeniete na tie krásne služby
Božie. Ešte k tomu dramatický
návrat domov. 10 výročie JKgames
s mládežníckymi službami Božími.
Sláva šľachetným s otvorením
knižnice M. Rázusa. Aby všetko
vyvrcholilo neobyčajne dôstojnými oslavami 230. výročia posvätenia nášho chrámu. Spomienka
na brata farára J. Juráša, zborový
deň, stretnutia a autentické
výpovede ľudí. Až sme plynulo
vplávali do ticha adventu.
Nádherné koncerty, ale aj nácviky,
úžasne plný mikulášsky chrám,
koledovanie v penziónoch, šťastné
oči našich najstarších. Sú to milé
spomienky. A pri tom ľudia!
Obetaví, ochotní slúžiť.
Lenže, čo nás čaká! Opäť sú tu
výročia, pri ktorých sa zastavíme.
Náš najmladší kostol v Iľanove má
40 rokov. Úplný mladík, lenže
koľko dramatických okolností
s jeho výstavbou bolo spojených.
Počas obdobia normalizácie boli
postavené len dva kostoly:
Zvesti – ECAV LM

v Timoradzi (cirkevný zbor Podlužany) a v Iľanove. V oboch som mal
a mám tú česť slúžiť. Denne som
konfrontovaný s láskou, ktorú
ľudia ku chrámu majú. Počkáme na
lepšie počasie, asi na prvú májovú
nedeľu a pokúsime sa zorganizovať peknú oslavu. Ďalším
významným výročím bude 380. výročie Cithary Sanctorum. Áno, to je
tá hrubá kniha, plná českých
piesní, ktorú s takou úctou
opatrovali naši prarodičia. Bola
duchovným chlebom pre celé
generácie evanjelikov. Formovala
ich bohoslužby, vzdelávala ich
v dogmatike, ale udržiavala aj ich
národné povedomie.
Počas
rôznych emigračných vĺn bola
práve Cithara tým jediným
spojivom s domovom. Slávnosti sú
naplánované na 4. septembra.
Účasť potvrdil aj brat generálny
biskup M. Klátik.
Apríl venujeme mladým ľuďom.
Prvýkrát privítame evanjelizačnú
skupinu EXITtour. Pre tri stredné
školy: Gymnázium M. M. Hodžu,
Hotelovú akadémiu a Obchodnú
akadémiu pripravia bohatý program vzdelávania v spoločenských
témach pod zorným uhlom kresťanstva. Potom si tých oslovených
preberú jednotlivé mládeže cirkevných zborov, ktoré im vytvoria
duchovný domov. Je to prepotrebná vec. Viete, zvykli sme si len
polemizovať. Debatovať o tom, akí
by mali byť mladí ľudia. Ale zabudli
sme konať! Potom nám 25% z nich
inklinuje k fašizmu. Lenže byť
zdesení, to nestačí! Je potrebné
hovoriť ale aj počúvať. Netváriť sa,
že ich niekto do dokonalosti
vyformuje za nás. EXITtour je veľká
výzva.
Samozrejme, budeme sa snažiť
riešiť aj hospodárske veci.
Najväčšia časť prostriedkov musí
ísť do kanalizácie Bethánie. Už
niekoľko rokov je situácia viac ako
Zvesti – ECAV LM

KANALIZÁCIA PRI BETHÁNII A VRBICKÁ VEŽA POTREBUJÚ OPRAVU
kritická. No vždy boli dôležitejšie
priority, a tak sme museli posúvať
naše obmedzené prostriedky na
iné projekty. Chceme opraviť aj
vrbický kostol. Možno nie celý,
opäť podľa toho, ako na to
budeme mať.
Iľanovo
spúšťa
zaujímavý
projekt dostavby kostola. Malo by
ísť o zborovú miestnosť a sociálne
zariadenia. Všetko svojpomocne.
Samozrejme, pomôžeme. Nakoniec jedna dobrá správa. Minister-

stvo kultúry SR schválilo ďalšie
peniaze na dokončenie oltára v
kostole v Lipt. Mikuláši. Ešte
nevieme presnú sumu, ale opäť
nám pomôže posunúť sa ďalej.
Preto je potrebné obnoviť zbierky
na oltár, aby sme mohli doplatiť
spoluúčasť. Resumé: Čaká nás
ďalší z aktívnych rokov. Už len
prosba: Nech nás Pán Boh
požehnáva a aktívni ľudia nech
nám pomáhajú!
/ Marián Bochnička

ŠTÚDIA ZBOROVEJ MIESTNOSTI PRI IĽANOVSKOM KOSTOLE
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HĽADANIE S POKOROU
Náčelník, lovec mamutov, otec dvoch synov. Edo je náš dlhoročný presbyter - kurátor
a spolu s manželkou Ivkou sú akýmisi „rodičmi“ mládeže. Jeho priezvisko prišlo pravdepodobne
z rumunských hôr pri valašskej kolonizácii, no srdcom je Lipták-Demänovčan ako lusk. Tentokrát vám
predstavujeme Ing. arch. Eduarda Jančušku.
Edi, pozadím takmer celého tvojho
života je Liptov. Vyrastal si
v Demänovej, ktorej končiny ponúkali asi dostatok priestoru pre detské
výmysly. Na čo si rád spomínaš?
Naozaj som tu celý život
a považujem sa za rodáka z Demänovej, aj keď otec pochádza z Jakubovian. Čo sa týka detstva, tak
najsilnejší pocit bol ten, že som sa cítil,
ako súčasť rodiny. Mama je z piatich
súrodencov, tak som mal hodne
bratrancov a sesterníc, tiet a ujov.
Všetci moji kamaráti boli v podstate rodina. A robili sme všetko, čo robili
chlapci. Keď bol hrdinom Vinnetou,
tak sme tu mali celú prériu, keď sme
lovili mamutov, tak Demänová bola
plná mamutích klov, keď bol čas
Pretekov mieru, tak sme tu mali
etapové preteky (úsmev). Detstvo si
určite pamätám ako hravé a ako to, že
som sa tu cítil doma.
Čo sa stalo, že indiánsky náčelník
začal uvažovať nad tým, že by raz
mohol stavať príbytky bielych tvárí?
Vždy ma bavilo niečo tvoriť a asi ma
zaujalo tvorivo prejsť od hry po niečo
konkrétne.
Aj ťa k tomu niekto viedol?
Myslím, že nie, aj keď mi stará mama
hovorila, aký bol jej otec staviteľ. On
bol richtár a staviteľ v Pavlovej Vsi, ale
u mňa to rozhodnutie aj tak bolo
vcelku pragmatické. Chcel som robiť
niečo tvorivé, aj keď nie vyslovene
umelecké. Vyprofilovalo sa z toho
stavebníctvo. To som si vedel
predstaviť, aj keď dostať sa vtedy na
stavebnú priemyslovku nebolo také
jednoduché. Na školu sa hlásilo raz
toľko uchádzačov, ako boli schopní
prijať.
Možno čo ma k môjmu fachu
trochu naviedlo, bolo lego. Za
bývalého režimu sme tu zo západu
Strana 6

mali Coca-colu a lego. A hoci lego
malo cenu zlata, stalo sa, že sa mi na
Vianoce jedno ušlo. To bola veľká vec.
Takže ak sa niekto hrá s legom, má
vcelku veľkú šancu stať sa
architektom...
U mňa to tak vyšlo (úsmev). Ale
k tomu, že nakoniec budem architekt
a nie stavbár ma priviedla moja
učiteľka. Motivovala ma to skúsiť
napriek tomu, že som neveril, že by
som sa na architektúru mohol dostať.
Poznajúc vieru tvojej maminy a
najbližších tiet sa môže zdať, že si
kresťanom už od narodenia. No
svoje odhodlanie poznávať Pána
Boha, prišlo práve na strednej škole,
však?
Áno, moje staré mamy boli silno
veriace ženy. Doma sme boli k viere
vedení a hneď, ako padol socializmus
sme boli s bratrancami aj konfirmovaní. Na strednej škole som ale
začal hľadať viac sám. Cez bratranca
a sesternicu som sa dostal na mládež
do Ružomberku a tam som začal nad
vierou skutočne uvažovať. Keď som
uveril, tak som dokonca hodnú chvíľu
premýšľal nad tým, či by som ako
veriaci človek nemal robiť nejakú inú,

duchovnejšiu prácu, ale logicky som
to vyhodnotil tak, že nech pracujem
v čomkoľvek, vždy tým vlastne slúžim,
a tak som ostal pri štúdiu. Dnes by
som sa rozhodol podobne.
Choroba je väčšinou skúškou viery.
Ty si už od strednej školy čelil
čiastočnému ochrnutiu tváre niekoľkokrát. Zamávalo to s tebou?
Keď sa to stalo prvýkrát, tak to
nebolo pre mňa až také podstatné,
akurát som sa obával, že mi to ostane
a že si asi nenájdem žiadnu „babu“.
Keď sa to stalo tretíkrát, to som bol
akurát v prvom semestri vysokej školy
a to nebolo ľahké. Zistil som, že
nemám veci tak pod kontrolou, ako
som si myslel, ročník som musel
prerušiť a začať odznovu. Zároveň
som si však uvedomil, že Pán Boh nás
môže aj tak stále niečo naučiť.
V predposlednom ročníku si si zobral
za ženu Ivku, akčnú športovo
zameranú vysokoškoláčku, ktorá už
vtedy viedla ružomberskú mládež.
Chodili sme spolu vyše päť rokov,
tak to bolo prirodzené vyústenie
nášho vzťahu. Je zaujímavé, že
v predposlednom ročníku sa všetci
moji spolužiaci z ateliéru, až na
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jedného, oženili. S Ivkou sme boli
najlepší kamaráti už z mládeže,
ale dlho som si neuvedomoval, že by
sme mohli spolu niečo mať. Až vo
chvíli, keď sme si opakovali tanec zo
stužkovej, ktorú som kvôli chorobe
nestihol, mi došlo, že tento vzťah je
pre mňa ešte o čosi dôležitejší.
V Ružomberku som ale nebol stále,
lebo ja som vnímal, že musím slúžiť
mládeži v Mikuláši, kde som teda
trávil každý piatok a do Ružomberku
som chodil už len čerpať.
A áno. Ivka ma vždy ťahala na
šport, ale mne to moc nešlo. Športovo
sa jej ani dnes nevyrovnám, hoci je to
už o poznanie lepšie (úsmev).
Po škole si teda začal podnikať.
V tejto brandži to inak nešlo.
Pracoval som síce aj v kolektíve
jedného ateliéru, ale od začiatku som
robil na vlastnú živnosť. To bola a je
veľká neistota, ktorá ma však vedie
k dôvere voči Pánu Bohu.
Prináša tvoje povolanie stále istý
status? Architekt bol vždy niekto
výnimočný.
Aj učitelia boli, a dnes je to
považované za bežné povolanie. Ale je
pravda, že nám ten status sčasti stále
ostal. Ľudia si vážia tých, ktorí niečo
tvoria. Ja sa venujem najmä rodinným
domom, kde ide často projekt za
projektom. Nedávno som si však ja
sám viac uvedomil dôležitosť môjho
povolania. Pre mňa môže byť jeden
projekt otázkou možno dvoch
mesiacov práce, no pre konkrétnych
ľudí ide o niečo, čo ovplyvní celý ich
život. Ak niečo pokazím, oni s tým
musia žiť každý deň. To ma zaväzuje
k veľkej zodpovednosti.
Poďme naspäť k tvojej službe. Lebo
ani teraz, hoci pracuješ, ti nie sú
ľudia naokolo ukradnutí. Aktívne sa
zapájaš do vedenia mládeže.
Veľmi dobre si pamätám na jej
začiatky. Keď som prišiel prvýkrát na
mládež, asi pred 14 rokmi, tak sme
tam boli asi ôsmi, vrátane brata
farára a jeho syna, no do roka nás
bolo vyše tridsať a doteraz prešlo
mládežou vyše 300 ľudí. Taký
americký sen na mládežnícky
spôsob...
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Ten sen tam bol, keď to malo tú
výrazne rastúcu tendenciu. Zrazu nás
bolo tridsať, stále bol niekto nový.
Počtom ľudí sme rástli, ale naučil som
sa, že počet vie aj klesať. Je mi teda
niekedy skôr smutno za tými ľuďmi, čo
boli na mládeži a už ich nestretávam.
Keby všetci, ktorí boli s nami na
mládeži, boli stále spolu, zaplnili by
sme aj pol kostola, no tak sa to
nedeje. Otázkou pre mňa je, či ďalej
hľadajú Pána Boha.
Pán Boh ma však naučil, že sa
jednoducho nemám obzerať späť,
nemám sa báť. Že mám robiť, čo
treba a ísť ďalej, lebo je to o Jeho, nie
o mojej moci.
Výhoda starnutia (úsmev) je, že
poznáš osudy ľudí dosť dlho na to, aby
si videl, odkiaľ vyšli, čím prešli a kam
sa napokon vrátili. Často je to naozaj
povzbudivé a za to som vďačný.
Medzníkom tvojej poslednej dekády
bolo narodenie tvojich dvoch synov –
Šimona a Jakuba. Bola to pre vás
zmena režimu a pre mládež výzva sa
s tým vyrovnať. Možno to prinieslo aj
iný pohľad na mládež pre teba. Je
tak?
Keď sa narodil Šimon, tak som si
uvedomil, že ako sme všetkých
pokladali za svoje deti a radi sme
spolu trávili čas, tak zrazu sme stratili
kontakt. Vstúpili sme zrazu do iného
sveta a v tom období bolo pre nás
rozhodujúce mať blízkych ľudí,
s ktorými môžeme hľadať Pána Boha
ďalej. Pre nás to bola vtedy naša
skupinka (minispoločenstvo z niektorých starších mládežníkov, pozn. red.).
Druhé, čo som sa naučil je, čo to
znamená, že Pán Boh je Otec. Zistil
som, ako Mu je, keď Jeho deti
nerobia, čo majú, ale napriek tomu
Jeho láska voči nim tým nie je menšia.
Chalani sú už väčší a posledný rok
sme s mládežou absolvovali niekoľko
aktivít, cez ktoré sme slúžili bližšiemu
ale aj vzdialenejšiemu okoliu. Mládež
dospieva, no žiadna puberta nie je
ľahká. Ako vidíš najbližší rok
mládeže?
Bude to o skúšaní nových vecí. Po

poslednej chate, kde sme sa spoločne
postili a modlili, má zrelosť nášho
spoločenstva ďalší rozmer. Už nie sme
len ochotní spolu slúžiť, ale spolu aj
bojovať. Najväčšie výzvy sú dve.
Jednou je nájdenie ľudí, ktorí sa
mládeže zhostia ďalej, druhou je pre
nás, ale vnímam, že aj pre celý zbor,
vytvoriť zrozumiteľný neformálny
priestor, kde môžu ľudia zvonku prísť
a nemusia hneď spievať chvály alebo
sa modliť. Jednoducho vytvoriť
miesto stretnutia.
Ako architekt si aj kurátorom nášho
zboru, čo znamená, že sa staráš alebo
dohliadaš na všetok náš cirkevný
majetok, najmä budovy. Ako to ide?
Robiť kurátora je „strašná otrava“,
ale je to služba. Keby sme sa o budovy
nestarali, nielen, že nemáme veľkú
časť príjmov, ale sa ani nemáme kde
stretať, a to by nebolo dobré.
Čo je tvojou víziou v tejto službe?
Vízia kurátorstva je jasná. Budovy
majú živiť budovy a ľudia ľudí.
Postupne sme si zvykli, že budovy cez
prenájmy generujú príjmy, ktoré
používame na prevádzku zboru. To nie
je dobré pre budovy, lebo do nich
treba tiež veľa investovať, ale ani pre
zbor, lebo to ničí zdravé fungovanie
spoločenstva. Keby sme ako ľudia
vedeli našimi príspevkami uživiť
aspoň farárov, tak nemusíme tŕpnuť,
či sa niečo nestane s našimi
budovami.
O budovy sa máme starať, áno, ale
najmä preto, aby boli miestom a
prostriedkom našej služby.
Na záver už len jedna otázka. Máš
nejaké životné motto?
Najviac sa mi páči biblický verš:
„Ak si niekto myslí, že poznal niečo,
ešte vždy nepoznal tak, ako treba
poznať.“ (1K 8:2, pozn. red.). To mi
dáva veľkú pokoru a tiež slobodu do
vzťahov, napr. aj voči iným
denomináciám. Nikto z nás ešte
nepoznal, ako treba poznať. Všetci sa
teda mýlime, lebo o Bohu stále
nevieme kompletnú pravdu. Ale to
nemá obmedzovať naše hľadanie.
Ďakujem, Edi.
/ Ján Blcháč ml.
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MILOŠ RUPPELDT

KOVÁČI MYSLE
„Ale múdri skvieť sa budú ako blesk
oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú
k spravodlivosti, budú ako hviezdy na
večné veky.“
(Daniel 12,3)
Tento rok si pripomíname niekoľko
významných výročí. Medzi nimi je aj
170. výročie narodenia Rehora
Urama-Podtatranského a 135. výročie
narodenia Miloša Ruppeldta. Obaja
boli naši výnimoční učitelia.

REHOR URAM PODTATRANSKÝ
Pán učiteľ má dnes už pri svojom
mene aj ďalšie profesie – organista,
spisovateľ, redaktor časopisu Priateľ
dietok, publicista, prekladateľ, divadelník, folklorista, dlhoročný zapisovateľ Tranoscia, autor učebníc –
čítaniek pre evanjelické školy, autor
textov literatúry faktu.
Narodil sa v čase, keď sa Liptovský
Svätý Mikuláš stal jedným z centier
národného
kultúrneho
života
slovenského národa. Keď na vrbickosvätomikulášskej fare účinkoval Michal
Miloslav Hodža, ktorý ho aj pokrstil.
Narodil sa 12. marca 1846 v mikulášskom Nižnom Huštáku v rodine
kožušníckeho majstra Jána Urama
a matky Terézie, rodenej Antoškovej.
Keď mal 8 rokov, zomrel mu otec. Jeho
matka zostala vdova s piatimi sirotami,
šiesta sa narodila krátko po otcovej
smrti. Obecnú školu skončil v rodisku
pod vedením vynikajúceho učiteľa
Jána Drahotína Makovického, ktorému
neušlo Rehorovo veľké nadanie. Preto
prehovoril matku-vdovu, aby ho dala
na štúdiá. Študoval v Banskej Štiavnici.
Túžil stať sa lekárom. Aj začal študovať
na medicínskej fakulte vo Viedni. Zlá
finančná situácia ho prenasledovala
a na obzore sa črtalo bezplatné
štúdium v Moskve. Nastali problémy
s vydaním cestovného pasu v rodisku.
Navyše mu umrela matka a pribudli
starosti s mladšími súrodencami.
Rehor pri pohľade na svojich
opustených súrodencov pochopil, že
do Ruska nemôže odísť. Prijal miesto
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pisára u advokáta a osvedčil sa tak, že
ho chcel podporovať na štúdiách
práva. Lenže on sám vedel, že sa za
pravotára-exekútora nehodí. V tom
čase sa v Liptovskom Svätom Mikuláši
postavila nová evanjelická škola, dnes
je to budova Galérie Petra Michala
Bohúňa a bolo voľné miesto pre
učiteľa a predstavenstvo cirkvi
ponúklo toto miesto Rehorovi
Uramovi. Prijal ho s dočasným
úmyslom, ešte stále túžil stať sa
lekárom. Konvent ho však vyvolil
za
riadneho
štvrtého
učiteľa
a za výpomocného správcu chóru.
Z historického
vokátora
čítame:
„Cirkev naša vrbickosvätomikulášska
medzi prvé svoje povinnosti si položila
dôstojné zriadenie škôl svojich. Cieľom
tým si vyberá kresťanských učiteľov,
verných národu, úprimne milujúcich
maličkých našich, ktorých by viedli
k bázni Božej, ktorá je počiatkom
každej múdrosti. Presvedčili sme sa
úplne o Vašej láske k Pánu Ježiši
a k deťom. Povolávame Vás Výborne
učený pán Rehor Uram za riadneho
učiteľa i výpomocného správcovstva
chóru. Reč triedy Vašej je slovenská,
väčšie však dietky i v počiatkoch reči
nemeckej a maďarskej dľa potreby
cvičiť budete....“
Keďže platy učiteľov boli aj vtedy
malé, dlhé roky doučoval deti
popredných meštianskych rodín
súkromne a tak si vypomáhal. Oženil
sa s Ľudmilou Šolcovou. Vychovali
spolu 4 deti. Rehor Uram Podtatranský
učiteľstvo miloval. Deti mu učarili.
U svojich žiakov pestoval sebavedomie. Nikdy žiaka bitkou neponižoval,
hoci, ako dobové dokumenty vypovedajú, boli roky, keď mal v triede aj vyše
100 žiakov. Nazývali ho „otec dietok“.

popri pedagogickej, publicistickej,
editorskej, prekladateľskej (španielčina, nemčina, ruština), organizačnej
hudobnej činnosti vošiel do vedomia
slovenskej verejnosti predovšetkým
ako zakladateľ a prvý dirigent
Speváckeho
zboru
slovenských
učiteľov. Vzťah a lásku k zborovému
spevu získal už v rodičovskom dome a
vrbickosvätomikulášskom spevokole
Tatran.
Miloš Ruppeldt sa narodil 29. mája
1881 v Liptovskom Svätom Mikuláši
v učiteľskej rodine a od otca Karola
Ruppeldta dostal aj prvé hudobné
vzdelanie. Obecnú školu vychodil
v rodisku. Gymnázium absolvoval
v Kežmarku a v Banskej Štiavnici. Na
učiteľský
ústav
odišiel
do
Oberschutzenu, pretože napriek
veľkému hudobnému nadaniu nebolo
ani pomyslenia na špecializované
hudobné štúdium. Finančná situácia
učiteľskej rodiny nestačila vykryť
náklady na štúdiá detí. Našťastie
vyučovanie hudby na škole bolo vtedy
na veľmi dobrej úrovni. Po absolvovaní
ústavu a skončení vojenskej služby vo
Viedni začal pracovať ako učiteľ na
evanjelickej škole v Liptovskom
Svätom Mikuláši a zároveň pokračoval
vo vedení a dirigovaní spevokolu
Tatran. Túžba po vyššom hudobnom
vzdelaní ho priviedla do Lipska (1902).
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Ako klavirista pôsobil v Argentíne, kde
získal aj diplom profesora klavírnej hry.
Zbormajstrom a učiteľom hry na klavír
sa stal aj v poľskom meste Lodž. Jeho
pedagogicko-hudobnú prácu a život
narušila prvá svetová vojna a povinnosť narukovať. Dostal sa do ruského
zajatia. Aj tu vytvoril a viedol spevácky
zbor zo slovenských a českých vojakov.
Keď sa v apríli v roku 1919 vrátil
domov, usadil sa v Bratislave. Zakladá
amatérsku Slovenskú filharmóniu,
podieľa sa na vzniku Slovenského
národného divadla. No azda najväčšiu
zásluhu má na vzniku Hudobnej školy

pre Slovensko, predchodkyne Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave a všetkých slovenských konzervatórií. Pre svoju nekompromisnú
a značne temperamentnú povahu sa
dostával do častých konfliktov
s vládnymi dozorcami kuratórii.
Neohrozilo to jeho zanietenie pre
prácu na poli slovenskej kultúry,
hlavne hudby a spevu. Bolo v jeho
povahe vrhať sa stále do nových úloh.
Jeho heslom bolo „Spevom budiť lásku
k rodu“.
Miloš Ruppeldt sa oženil s Hanou,
rodenou Šimkovou-Klanicovou. Vy-

V Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole Pán Ježiš
hovorí: „...bezo mňa nič nemôžete činiť“. Je to
skutočne pravda. Čokoľvek robíme z vlastnej
predstavy bez Pána Ježiša Krista, robíme bez
Jeho požehnania. Sami sa oberáme o možnosť,
aby nám pomohol, ukázal smer, povzbudil a
podporil nás. „...Bezo mňa nič nemôžete činiť...“ Ani slúžiť , ani vychovávať
deti k viere, ani milovať, ani odpúšťať. „Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten
prináša veľa ovocia“ (verš 5). Túžbou je, aby sa aj tie najmenšie, najmladšie
ratolesti - naše deti, ujali a rástli na kmeni Pána Ježiša. Aby priniesli bohatú úrodu
viery, ktorá sa bude prejavovať v každodenných radostiach i starostiach.
V medziľudských vzťahoch, v zodpovednosti za seba i blízkych. Práca s deťmi sa
nedá odkladať na neskôr. Teraz je čas, aby sme im, milí rodičia, starí rodičia,
ukázali cestu za Tým, ktorý je zdrojom nášho života.
Služba Detskej besiedky má svoje ovocie v pripravovaných a realizovaných
aktivitách. V uplynulom roku to bolo okrem pravidelných nedeľných stretnutí aj
pri tvorivých dielňach, biblickom karnevale, biblickom letnom tábore, pri
stretnutí rodín na záver školského roka, pri niekoľkých vystúpeniach
s programom na službách Božích.
Na podujatia, ktoré v tomto roku s Božou pomocou plánujeme – už teraz
všetky deti srdečne pozývame.
/ Lýdia Kordošová

DETSKÁ
BESIEDKA

chovali spolu dvoch synov a dcéru.
História býva často zábudlivá. Lenže
dejiny
slovenského
hudobného
školstva nemôžu nikdy zabudnúť na
svojho zakladateľa a profesora Miloša
Ruppeldta. Škoda, že my v Liptovskom
Mikuláši máme pamätné tabule
Karolovi a Milošovi Ruppeldtovi vo
vnútri budovy bývalej evanjelickej
školy, a nie ako sa patrí. na budove...
/ Mgr. Daniela Fiačanová,
archivárka cirkevného zboru

DORAST

Keby som mala opísať všetky
príhody a zážitky z dorastu, mohli
by sme Zvesti čítať ako román. Deje sa
tam toho naozaj veľa, snáď aj preto
vyberiem len jednu udalosť, a to
konfirmandskú chatu. Tá sa konala
začiatkom jarných prázdnin od 26.2.
do 29.2. Štruktúru sme pripodobnili
súdnemu procesu a konfirmandov
sme postavili do úlohy vyšetrovateľov,
ktorí hľadajú dôkazy. A tu sa začalo aj
naše dobrodružstvo. Pri hľadaní
dôkazov sa nám naskytli teraz už
úsmevné príhody. Keď sme sa večer
rozhodli ísť hľadať zakopaný poklad,
spokojne sme si vykračovali po ceste.
Tesne pred Iľanovom nás však privítali
dva diviaky. Neviem, či sme boli
vystrašení viac my, alebo oni, no v tej
chvíli nám nebolo všetko jedno.
Našťastie sme sa každý, aj my aj
Deti od 6 do 12 rokov pozÝvame na
v dŇoch diviaky, rozbehli iným smerom a teraz
1.-5. júla 2016 do Párnice. Kapacita miest je obmedzená. V prípade zÁujmu sa nad tým môžeme len pousmiať.
prihlasujte svoje deti Čo najskôr. Najneskôr však do 5. júna. Príspevok na Vysnívaný poklad sme aj napriek
tomuto stretnutiu našli bez toho, aby
tábor je v sume 40,-€ na dieŤa. ĎalŠie náklady znáŠa cirkevnÝ zbor.
nás predbehla nejaká iná skupina.
Keď premýšľam o tom, čím žije naša mládež, Teraz už vieme, že aj takéto situácie
tak ako prvé slovo mi napadá „hľadanie“. spolu zvládneme a tešíme sa na ďalšie
Dlhodobejšie na mládeži vnímame, že nás spoločne strávené chaty či výlety.
/ Katka Paulínyová
Pán Boh volá do aktivity tak, aby sme neboli len pasívnymi prijímateľmi, ale
aby sme našu vieru prežívali aj službou. Po dvoch letných chatách, ktoré sme strávili na Gemeri v Hrachove, kde sme
jeden rok pomáhali fyzickou prácou a jeden rok sme robili misiu slovom, hrami aj športom, tak je pre nás výzvou ako
s mládežou ďalej. Pravidelne sa stretáme aj okrem tradičných piatkových stretnutí a spolu hľadáme ďalšie smerovanie,
plánujeme akcie a zdieľame svoje názory. Vyústením nášho hľadania bola aj posledná zimná chata, keď sme museli
priznať, že akékoľvek naše nápady sme vyčerpali a v pokore sme sa spoločne obracali k Pánu Bohu modlitbami a pôstom.
Smerujeme k tomu, aby sme vytvorili priestor pre mladších a modlíme sa za ľudí, ktorí by ich mohli viesť. A na druhej
strane hľadáme formu stretania pre starších mládežníkov, ale aj spôsob, ako vytvoriť priestor pre hľadajúcich ľudí. Veríme,
že Kristus neoslovuje len tínedžerov, ale že ľudí môže nájsť aj v inej fáze ich života. Posledná vec, ktorú tiež poznávame
je, že mládež nie je vo svojom zápase sama, ale je súčasťou zboru, kde má slúžiť aj nachádzať oporu. / Eduard Jančuška

LETNÝ BIBLICKÝ TÁBOR

MLÁDEŽ
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… neboli biele, ale boli pestré hneď od úvodu.
Záplava detí či večerná romantika prítmia
a rozsvieteného kostola. Na štedrý večer bol
kostol opäť dvakrát plný. O tretej vystúpili deti
z detskej besiedky a zborový spevokol. O piatej
sme zasa vítali Mesiáša so zvukmi gitár,
harmoniky, husiel a kachonu. Tie sa po službách Božích preniesli aj von
a spev koledníkov sprevádzal vychádzajúcich ľudí asi až k autám. Služby
Božie na Božie narodenie boli slávnostné a ako jedny z mála počas Vianoc boli
bez „prísad“. Všetko sa však zmenilo už ďalší deň. Pamiatka na diakona Štefana
so sebou prináša vždy dve chute naraz. Sladkú, lebo viera a služba Štefana je
jedným z prvých príkladov praktickej aplikácie príchodu Ježiša Krista, Božieho
Syna, do nášho života a horkú, lebo Štefan za to zaplatil
tú najvyššiu daň. Keď však
tieto dve chute precízne
zmiešate
vznikne niečo
osviežujúce. Takými boli aj
koledy, ktorými naši multigenerační koledníci na čele s
bratom farárom Mariánom
Bochničkom naplno rozozvučali nielen kostol na ranných
službách Božích, ale aj
penzióny na Podbrezinách a v Ondrašovej, kostol v Iľanove a klub dôchodcov a
okolie zvoničky v Demänovej. Tieto stretnutia boli opäť veľkým povzbudením
pre všetkých prítomných. Nedeľa bola opäť iná. Po vzore nedele po JKgames sme
ju ladili do moderna. Už sme to nenazvali mládežníckymi službami Božími, lebo
tieto služby Božie tu mali byť pre všetkých. Staré s novým sa tu spojilo v krásnej
ľahkosti a pochvalné slová od ľudí všetkých generácií nás už teraz motivujú
takéto služby Božie rozvíjať. Bonusom boli opäť medovníčky z dielne našich
dievčat-žien z mládeže. Spolu sme sa v kostoloch stretli aj na Silvestra a Nový rok
a potom v nedeľu. Je dobré sa stretávať aj mimo služieb Božích a dobrou
príležitosťou bolo aj tzv. „Zborové popoludnie“, ktoré sa doslova odohralo
v nedeľu 3.1.2016 v našom Zborovom dome. Najskôr sa predviedli deti.
Synchronizovane zarecitovali básničky a ukázali tiež svoje divadelné schopnosti
pri scénke „Najväčší dar“. Slovom sa prihovoril brat farár Vladko Ferenčík,
koledníci zahrali niekoľko kolied a mládežníci predviedli svoju scénku
„Betlehemský hostinský“. V tej nám vianočný príbeh sprítomnili cez pohľad
hostinského, ktorý Jozefa s Máriou prichýlil do svojej maštale. Na záver rôzne
generácie odpovedali na kvízové otázky brata farára Ľubomíra Kordoša. Celé
popoludnie pre nás zorganizovala sestra farárka Lydka Kordošová s veľkým
osobným vkladom všetkých vystupujúcich. Bolo opäť dobré vidieť, že náš zbor
tvoria mnohí ľudia, ktorým na ostatných záleží. Vianočné obdobie sme zavŕšili
službami Božími na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom („traja králi“)

POSLEDNÉ
VIANOCE

s nevšednou kázňou o spoliehaní sa na
hviezdy. Dobrá správa je, že Vianoce
sa sviatkami nekončia a sú pre nás
mementom, že Kristus k nám fyzicky
príde ešte raz. Sme na to pripravení?
Zo zboru budeme robiť aj tento rok
všetko preto, aby sme boli. Bude to
opäť dobrodružné. Prajeme nám
všetkým preto veľa odvahy a Božieho
požehnania.
/ Ján Blcháč, ml.

ADVENTNÉ MODLITBY
Čas beží rýchlo, o advente ani
nehovoriac. Často jediné, čo nám
pomáha uvedomiť si tieto dni, sú
množiace sa kapustnice, otvorené
okienka v kalendároch našich
mladších blízkych, ktoré letmo
zbadáme, keď ideme okolo, alebo
horiace sviečky na adventnom venci.
Naši cirkevníci sa to rozhodli zmeniť.
Podobne ako počas Bielej soboty na
Veľkú noc zorganizovali v sobotu
pred druhou adventnou nedeľou
(5.12.2015) na Starej fare stretnutie
zamerané na stíšenie, zamyslenia
a modlitby. Počas dňa sme sa mohli
navonok aj vo vnútri zastaviť
v 90-minútových tematických blokoch v kruhu ostatných veriacich,
dve hodinky počas obedu boli časom
vyhradeným pre osobné modlitby
v hlavnom kostole a večer sa niesol
v duchu piesňových chvál. Každý si
mohol prísť na ten svoj obľúbený
spôsob modlitby.
Možnosť prísť využilo asi tridsaťpäť
ľudí z každej vekovej kategórie
a podľa reakcií to bol povzbudivý
čas. Preto v modlitbách náš zbor
pokračuje opäť počas Bielej soboty.
VIĎTE POSLEDNÚ STRANU ZVESTÍ.
/ RV

Už piatykrát sme sa mali všetci možnosť zapojiť
do Novoročného zborového bedmintonového
turnaja, ktorý sa uskutočnil v sobotu 9.1.2016
na štandardnom mieste, t.j. v Liptov Aréne.
Zúčastnilo sa ho až 58 súťažiacich (29 tímov),
vrátane viacerých legionárov, a to si naši organizátori mysleli, že boom
bedmintonu sa už asi pominul. Ihriská skutočne praskali vo švíkoch
a počet úderov do košíkov by sa dal počítať na tisícky. Mali sme opäť 3 kategórie
(aby si každý mohol zahrať), skvelý guláš, a opäť pružný a vytrvalý obslužný tím
pozostávajúci z členov nášho zboru. Turnaj spojil ľudí, a to aj tých, ktorí o zbore
zatiaľ len počuli. Teraz je na nás, aby sa všetci títo ľudia cítili u nás vítaní. / RV

ZBOROVÝ

BEDMINTON
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JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO
Z iniciatívy Komisie pre vieru a poriadok Svetovej
rady cirkví a Pápežskej rady na podporu jednoty
kresťanov sa opäť celosvetovo konal Týždeň modlitieb za
jednotu kresťanov. Tradičný termín od 18. do 25. januára
sme jemne v našom meste premostili s ďalším týždňom
a spolu s bratmi katolíkmi a baptistami sme vytvorili šnúru
návštevno-výmenných bohoslužieb s modlitbami za našu
jednotu.
Začali sme v stredu 20.1.2016 v modlitebni Bratskej jednoty
baptistov (BJB), kde mal kázeň náš brat farár Vladko
Ferenčík, pokračovali sme v utorok 26.1. v katolíckom
kostole sv. Mikuláša, kde sa prihovoril praktickým
výkladom slova Božieho brat kazateľ BJB Michal Jílek a na
záver sme sa stretli v našom kostolíku vo Vrbici, kde kázal
katolícky brat dekan Stanislav Culka. Bratia baptisti zaradili
do programu niekoľko nevšedných vstupov a vo Vrbici tieto
špeciálne služby Božie sprevádzala okrem organu aj gitara
a husle v podaní našich mládežníkov. Vymenili sa nielen

farári, resp. kazatelia, ale svojich bratov a sestry vo viere na
jednotlivé miesta prišli pozrieť aj členovia ostatných cirkví.
Každá cirkev poňala tento týždeň svojím spôsobom, ale tým
sa to nekončí. Všetci máme totiž rovnaké poslanie, a to je,
ako hovoril tohtoročný text: „Zvestovať veľké skutky
Pánove…“(1Pt2:9-10)
/ RV

RECEPT NA DOBRÉ MANŽELSTVO
Tento rok sa Národný týždeň manželstva (NTM)
niesol v symbolike receptúr a domácej kuchyne a náš zbor
spolu so zborom Bratskej jednoty baptistov a ďalšími
partnermi bol pritom.
V pondelok už tradične manželia Staroňovci
prispeli svojou interaktívnou prednáškou, ktorá bola
tentokrát o ingredienciách zdravého vzťahu. Manželia,
ktorí prišli, nielen počúvali, ale aj medzi sebou diskutovali
o jednotlivých oblastiach fungovania ich spoločného života.
Mali k dispozícií aj podklady, ktoré si samozrejme mohli
vziať so sebou a rozvíjať diskusiu s druhou polovičkou
pekne v teple domova.
V stredu sa prednáška s jemnou modifikáciou
zopakovala v modlitebni Bratskej jednoty baptistov
a v sobotu bol na programe nový prvok NTM. Bolo ním
divadelné predstavenie v podaní ploštínskych ochotníkov a
ak niekto čakal sladkú romantiku, veľmi sa nedočkal.
Predstavenie Koniec (?) hry malo za cieľ skôr nastaviť
zrkadlo našim predstavám, s ktorými do vzťahu a neskôr do
manželstva vstupujeme a ktoré sa nie vždy naplnia. Išlo to
teda do hĺbky. Príčiny sa hľadali v citlivosti, zraneniach,
emóciách. Hru na námet slovenského spisovateľa
a dramatika Dušana Mitanu režírovala Mgr. Mária
Grajciarová, za čo jej aj celému ochotníckemu divadlu patrí
veľká vďaka.
Deň všetkých zaľúbených bol tentokrát v nedeľu
a to bola skvelá príležitosť ladiť hlavné služby Božie opäť
trochu inak. Už pri vstupe do kostola naše dievčatá
a „dorasťáci“ nerozdávali len lístky s číslami piesní
a oznamami, ale manželom vždy ponúkli aj košíky
s naaranžovanými papierikmi zvlášť pre manžela a zvlášť
pre manželku. Na nich si oni potom našli tip na aktivitu,
ktorú by mohli svojmu partnerovi v priebehu nasledujúcich
dní splniť a takýmto milým spôsobom oživiť svoj vzťah.
Celými službami Božími nás spoločne sprevádzali naši
manželia brat farár a sestra farárka Kordošovci. Mali na
Zvesti – ECAV LM

prvý pohľad neľahkú úlohu skĺbiť tematiku manželstva
a práve začínajúceho pôstu do jednej kázne. Ako sme však
potom spolu zistili, obe tieto záležitosti majú množstvo vecí
spoločných. Postenie aj manželstvo sú o odriekaní nášho
vlastného ega, púšťaní našich vlastných predstáv
a následne rozhodnutí, ako ísť ďalej, do čoho sa pustiť.
Ešte pred kázňou boli manželia pozvaní
k požehnaniu, ktoré sa dialo priamo pred oltárom. Naše
žienky zozbierali od našich cirkevníkov niekoľko
svadobných fotiek, ktoré sa potom na povzbudenie pre
všetkých premietali počas požehnania pri oltári. Po kázni
bola zase prislúžená Večera Pánova. Už jej aj tak veľká
dôležitosť mala špeciálne teraz rozmer spoločného
prežívania viery aj v manželstvách a to je vždy veľká vec. Po
kostole bol už tradične pripravený „Stančabar“ s kávičkou,
čajom či koláčikmi.
/ RV
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Každý rodič v niektorých momentoch pochybuje, či svoje dieťa
vychováva dobre, či by niečo nemal robiť inak, či mu vhodným spôsobom
prejavuje lásku. Ak si takého otázky občas kladiete, táto kniha vám môže
ponúknuť nové impulzy vo vašom premýšľaní, vo vašom vnímaní detí a svojho
vzťahu s nimi. Je to cesta rozložená na štyridsať dní, pričom v každom z nich
sa venuje jednej oblasti, vystihuje biblický princíp, ktorý sa vzťahuje
k rodičovstvu, čo je podporené citátmi z Biblie. Na konci každej kapitoly prináša
konkrétnu výzvu pre rodiča k dieťaťu a priestor na myšlienky, zážitky z daného
dňa a „plnenia úlohy“.
„Keď si dieťa nie je isté, či aj preň platia slová „ľúbim ťa“, bude neustále
v pokušení presviedčať sa o tom prostredníctvom svojich výkonov alebo názorov
iných ľudí. Neistota bude časom narastať a každé zlyhanie ešte viac spochybní
jeho hodnotu a podstatu.“
Kendrick Stephen, Kendrick Alex (autori)

BIELA SOBOTA
Veľká noc je najmä o stíšení. Stíšme sa spoločne
a modlime sa jeden za druhého aj za našich blízkych.
Čakajú nás opäť tematické bloky zdieľania
a modlitieb, ktoré zakončíme spoločnými chválami.

26.3.2016 8:00-20:00 na STAREJ FARE
;

SPOLOČNÉ PLÁNOVANIE
Vždy je dôležité vedieť, akým smerom sa ako zbor
chceme uberať. Konventy skôr sumarizujú, čo sa
stalo, ale na tomto stretnutí budeme plánovať
konkrétne aktivity počas nasledujúcich 12 mesiacov.
Všetci, ktorým záleží na zbore sú vítaní.

13.4.2016 o 17:00 na STAREJ FARE

PROCHRIST 2016
ProChrist je kresťanská konferencia s koreňmi
v Nemecku, no teraz bude čisto slovenská. Rečníkmi
budú teológovia stojaci pevne na Písme, no hovoriaci
rečou dnešnej doby. Viac na www.prochrist.evs.sk
INFORMÁCIE O PREPRAVE V KOSTOLE

Iľanovský kostol je špeciálny. Tento rok aj kvôli tomu,
že má 4O rokov. Preto je dôležité obzrieť sa späť,
inšpirovať sa a pozrieť sa do budúcnosti. Všetko to
zvládneme počas slávnostných služieb Božích, ktoré
plánujeme na tento
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