.

Otvorené
letnice
naše spolky
Marika a Juraj Špankovci
udialo sa
zborová konferencia
nenechajte si ujsť
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Traja zlatokopovia dlhý čas hľadali
zlato. Po mnohom neúspechu
našiel jeden z nich zvláštny kameň.
Keď ho rozbil, našiel v ňom zlato.
Šli do mesta kúpiť potrebné
náradie. Sľúbili, že nikomu nič
neprezradia. Keď sa vracali späť,
všimli si, že za nimi kráča niekoľko
desiatok mužov. Povedali im, že aj
oni chcú nájsť zlato. Vtedy sa
jeden z trojice obrátil k priateľom
a opýtal sa, ktorý z nich to
tajomstvo prezradil. „Nikto z vás
nič nepovedal,“ povedal jeden z
mužov, ktorí ich nasledovali. „Vaše
tváre to prezradili.“
„Čím to je, že vy kresťania ste
usmiati a plní optimizmu,“ túto
otázku mi položil jeden známy.
Všímal si tváre ľudí a zisťoval. Ozaj,
čo to je, čo napĺňa ľudí radosťou,
nádejou, pokojom? Dáva pocit
bezpečnosti a vyrovnanosti? Či
chceme alebo nechceme, či si to
uvedomujeme viac, alebo ani len
netušíme, tým impulzom je Kristov
prázdny hrob. Jeho víťazstvo nad
smrťou. Aj pre učeníkov to bol
svetlý
bod.
Po
Ježišovom
ukrižovaní mali strach. Po
zmŕtvychvstaní „ožili“. Zvrat nastal
po Jeho nanebovstúpení a zoslaní
Ducha Svätého. „Ale prijmite moc
Ducha Svätého, ktorý zostúpi na
vás, a budete mi svedkami aj v
Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj
v Samárii a až do posledných
končín zeme“ (Sk 1,8) . Prajme si,
aby z našich tvárí ľudia vyčítali
pokoj, nádej, optimizmus. A šli za
Tým, ktorý ho dáva. Za Kristom.
Ľubomír Kordoš
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Máj sa pomaly končí a pre náš cirkevný zbor je to neklamným znakom blížiacej sa
konfirmačnej slávnosti. Aj tento rok je tu niekoľko mladých ľudí, ktorí chcú verejne
svoju vieru vyznať a priznať sa k tomu, čo pri krste sľúbili ich rodičia a krstní rodičia. A
to je veľká vec – pre samotných konfirmandov, pre ich rodiny, ale aj pre náš cirkevný
zbor. Jedna etapa práce sa končí, no zároveň sa otvára ďalšia. Pre nových dospelých
členov zboru sa začína zápas o to, či svoju duchovnú dospelosť so všetkými jej
právami a zodpovednosťou zvládnu. Či ostanú aktívnymi členmi dorastu, mládeže,
zboru aj napriek tomu, že už to nebude ich povinnosťou chodiť každý týždeň na
konfirmačné vyučovanie.
Prídu zas mladší, ktorým
môžu odovzdávať to, čo
sami prijali. A pre nás, ktorí
sme sa s nimi dva roky
stretávali, rozprávali, hrali
a spoznávali, predstavuje
posledná májová nedeľa
výzvu mladých konfirmandov prijať a začleniť do
zborovej rodiny.
> MS

Z dorastovej chaty aj pre tohtoročných konfirmandov

Doslova chvíľu pred príchodom konfirmandov-dorasťákov na chatu sa dokončili
renovačné práce na našej ploštínskej ubytovni, z ktorej sa teraz stalo aspoň o pol
hviezdičky hodnotnejšie miesto pre život. Niekedy stačí priestor vymaľovať, vytriediť
a nahodiť nové záclony či lepšie svetlá a hneď je o poznanie krajší. Slovíčko „stačí“
však asi nie je úplne presné, lebo sa za tým skrývajú hodiny práce niekoľkých
dobrovoľných duší nášho zboru. Vo vnútri už treba „len“ doplniť postele a zopár
kusov zariadenia. Snom miestnych je však aj praktická plávajúca podlaha namiesto
ťažko udržiavateľných kobercov a najmä vonkajšie zateplenie, keďže fasáda ubytovne
vyzerá tak trochu ako po menšej vojne.
Len pre predstavu sa v našej ubytovni, okrem nedeľných večierní, ročne koná
približne 4-6 veľkých sústredení našej mládeže alebo dorastu a do minulého roku sa
v nej odohrávali aj viaceré víkendovky rôznych iných mládeží.
„Do budúcna by sme chceli, aby ubytovňa opäť slúžila na ubytovanie aj pre ľudí a
mládeže z iných zborov a samozrejme aj pre domácich,“ hovorí Marika Španková,
presbyterka za Ploštín a dodáva: „Som veľmi vďačná, za všetkých, ktorí prišli na
poslednú renovačnú brigádu a pomohli ubytovňu spríjemniť, aby tu mohli mladí ľudia
opäť zažívať Božiu prítomnosť.“
> red.
HĽADÁ SA MENO pre našu
ubytovňu. Ak máte dobrý
tip, len nám dajte vedieť.
Rekonštrukciu
Ploštína
MÔŽETE STÁLE PODPORIŤ
fyzicky počas brigád alebo
finančne, prevedením prostriedkov na náš zborový
účet SK56 0900 0000 0000
5671 2082
Poznámka:
Na rekonštrukciu Ploštína

Maľovali všetci všetko
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Vstúpte do spoločenstva s Kristom, DVERE SÚ OTVORENÉ!
Pre konfirmandov a pre všetkých, ktorí chcú byť neprestajne
súčasťou spoločenstva kresťanov
Prichádza čas, ktorý je predzvesťou leta, konca školského
roka a dovoleniek. Napĺňa sa radosťou, plánmi a mnohým
očakávaním. V mnohom nás iste obohatí. Prečo by sme si ho
naplno neužili?!
Nech by sme sa nachádzali kdekoľvek, smieme mať istotu, že
nie sme sami. Pravdepodobne sme si to ešte ani
neuvedomovali a Boh v Ježišovi Kristovi si našiel nás. V Krste
svätom nás prijal a stali sme sa Jeho deťmi. Od tých čias sa
nám dáva neprestajne poznať a my krok za krokom
objavujeme, kým je On pre nás. Chce byť sprievodcom na
našich cestách. On v našom živote a my spolu s Ním. To je
cesta plná dynamiky, prekvapení, zaujímavých skúseností – a
nadovšetko ide o osobný vzťah.
Sprevádza nás, vyučuje nás, má zásobu dobrých darov a
prameň čerstvej vody. To nám ponúka. Túži po tom, aby sme
Mu dôverovali.
A potom prišiel náš čas, keď sme vyslovili svoje – áno, verím,
sľubujem. Tá chvíľa sa nezmazateľne vryla do pamäti. Deň
vyznania viery v Trojjediného Boha zostal zapísaný možno v
spevníku, Biblii, ale iste na svedectve, rozpomienke s
biblickým slovom požehnania. No viac ako onen významný
deň je dôležitý obsah vyznania a predovšetkým Ten, ku
ktorému sme sa priznali a priznávame vždy. Duchovne sme
dospeli a vykročili sme na novú etapu svojho života. Pre
našich konfirmandov sú to tieto aktuálne dni. Pre niekoho od
tej chvíle uplynul rok, dva roky alebo niekoľko desaťročí.
Z Božej strany sa nič nezmenilo. Jeho podaná ruka a ponuka
sú vždy aktuálne a svoje pozvanie obnovuje pre každého z
nás. Čo s tým urobíme? Dali sme, dáme Mu výpoveď?
Zahodíme všetko za hlavu a už nám konečne s tým všetkým
dajte pokoj? Toto všetko sa môže stať. Ak by sme tak zmýšľali
a konali, škodili by sme sami sebe.
Pán Ježiš, ktorý prišiel na tento svet, aby nás hľadal a našiel,
nám otvára svoju náruč a dvere svojho kráľovstva. V ňom
pripravuje miesto pre každého, kto Mu zostane verný a
taktiež bohatú hostinu. Všetko je pripravené. Smieme vstúpiť

Zvesti – ECAV LM

do spoločenstva s Ním. Poďte, požehnaní! Neprepočujme
Jeho hlas, nezatvrdzujme svoje srdcia! Niekedy sa nám zdá, že
mnohí z tých, ktorí sú konfirmovaní, sa v momente
nenávratne strácajú. My buďme verní v každom ohľade a
doprajme Duchu Svätému, aby pôsobil podľa svojho vanutia
pri každom z nás.
Ak by sa predsa len niektorí, z nášho pohľadu, strácali,
podajme im pomocnú ruku, majme pre nich slovo
povzbudenia, čas a priestor v spoločenstve zboru a
sprevádzajme ich cestou viery. Nech pochopia, že výhovorky
neobstoja. Nezáujmom škodia sami sebe. Ochudobňujú sa o
jedinečné skúsenosti s Božou vôľou, láskou Ježiša Krista i
pôsobením Ducha Svätého.
Kto sa odvážil vykročiť na cestu za Ježišom Kristom, bez
ohľadu na to, kedy to bolo a ako dlho to trvá, neoľutoval.
Nestretol som ešte nikoho, kto by sa sťažoval, že verí v Ježiša
Krista. Práve naopak, kto poznal a uveril, je nadšený,
vnútorne radostný.
V nedeľu pri konfirmácii 27 detí vyslovíme (vyslovili sme)
niekoľko, verím, že zaujímavých otázok. Skúste si ich
zapamätať, rozmýšľajte nad nimi a spoločne hľadajme
odpovede na vyslovené otázky.
Pozývame všetkých mladých i skôr narodených k vyznaniu
viery a nie len raz do roka. Pozývame k obnoveniu sľubov, aby
sme nezabúdali na svedectvo vernosti. Prebúdzajme jedni
druhých z letargie ducha, aby sme prikladali ruku, myseľ i
srdce k dobrému Božiemu dielu v spoločenstve, kde je náš
duchovný domov.
A potom môžeme spievať, možno tak detsky naivne, ale o to
úprimnejšie:
My kráčame s radosťou za Pánom Ježišom.
On vedie nás milosťou pozemským životom.
Poďme za Ním, všade, kde vedie nás.
On je verný Pán a Spasiteľ náš.
Text > Vladimír Ferenčík
Foto > https://static.sashe.sk/data/2015/11/18/photos/3414/c/cN6073621_3414_20151118_61117.jpg
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LETNICE

Sviatok Letníc má dva rozmery. Prvý je
starozmluvný, poznáme ho ako „sviatok
týždňov“, druhý je novozmluvný, ktorý
slávime ako sviatok Zoslania Ducha
Svätého na apoštolov.

Letnice – v gréčtine „pentekonta
hémera“ znamená 50 dní. Je to
doba, počas ktorej trvala žatva. Hneď po
Veľkej noci, keď sa prvý krát kosák dotkol
obilia, Izraelci priniesli prvý snop do
chrámu. Kňaz zamával snopom pred
Hospodinom, aby si Izraelci získali Božiu
obľubu. Robil tak 7 týždňov, 49 dní.
Každý Šabbat. Pritom kňaz obetoval
jahniatko a pokrmovú obeť z múky a
oleja. Na 50. deň, keď už bola žatva
ukončená, opäť priniesli Hospodinovi
obeť. Dva chleby z jemnej múky, 7
jahniat, 2 barany a 1 býčka. Nakoniec
priniesli kozla, ktorý bol obetovaný za
hriech celého národa. V ten deň sa
zvolalo slávnostné zhromaždenie, nikto
nesmel konať nijakú prácu a každý
mužský potomok musel prísť do
svätyne. Až po slávnostiach ľudia mohli
prvýkrát pripraviť jedlo z nového obilia. V
neskoršej histórii sa deň Letníc spojil aj s
oslavou Zákona. Bol to deň, keď si
pripomínali sinajskú udalosť, keď im
Mojžiš priniesol dosky, na ktorých bolo
10 Božích prikázaní. Celý sviatok Letníc
bol chápaný ako obrovská vďaka
Hospodinovi za krajinu a novú úrodu,
ktorú požehnal. Samozrejme, zber úrody
mal aj svoj sociálny rozmer. Boh prikázal
Izraelcom, aby nekosili až po okraj svojho
poľa, a nehrabali klásky, ktoré na poli
zostali. Toto obilie malo slúžiť cudzincom
a chudobným, ktorí si ho mohli slobodne
pozbierať. Udalosti s Ježišom akoby
časovo ale aj ideovo zapadali do
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kontextu Letníc. Na Veľkú noc je Ježiš
vzkriesený z mŕtvych. Ukazuje sa 40 dní.
Je symbolom žatvy, v ktorom dozrieva
každý klas. K 40 dňom je pridaných
ďalších 10. Tu učeníci sedia v Jeruzaleme
a čakajú na Deň vďaky Hospodinovi!
Akoby sa mali všetky zrná pozbierať a
hlavne každé z nich akoby malo dozrieť.
V Jeruzaleme sa zhromaždia obrovské
množstvá ľudu. Veď každý
mužský
potomok, akonáhle dovŕšil 12 rokov, sa
mal zúčastniť bohoslužby a obetovania v
Jeruzalemskom chráme. Keďže nie všetci
židia bývajú v Palestíne, sú medzi davom
aj Partovia, Médivia, Elamiti a iné
národnosti. Židia, ale aj tí, ktorí prestúpili
na židovské náboženstvo (prozelyti),
vykonávajú proces vďaky, s ktorým
súvisela obeť za hriech. To znamená
pokánie.

Odrazu sa v jednom z domov
Jeruzalema spustí ohromný zvuk.
Aby toho nebolo málo, nad hlavami
apoštolov sa objavia plamienky. Toto
je prvý viditeľný znak prítomnosti Ducha
Svätého. Oheň je symbolom očistenia ale
aj komunikácie s Bohom. Pomocou ohňa
sa stále spaľuje obeť, mení sa na
príjemnú vôňu pre Hospodina. Aj
samotný Boh komunikuje
ohňom.
Čudesný krík, ktorý horí, ale nezhorí,
pritiahol pozornosť Mojžiša.
Druhý komunikačný prostriedok sa
objaví hneď, ako učeníci chcú niečo
povedať. Odrazu nerozprávajú vlastnou
rečou. Hovoria iným jazykom. Nazývame
ho „glosolalia“. Obecenstvo, ktoré sa
zbehne, počuje jednoduchých rybárov z
ich pohľadu bľabotať. Vysmievajú sa:
Veď sú opití, preto tak čudne hovoria!

Peter začne obrannú reč. Nie sú opití,
veď je len 9 hodín ráno (Sk 2, 15). Je to
argument, ktorý by na Slovensku
neobstál. Tu do situácie vstupujú práve
cudzinci. Jednoznačne vyhlásia, že reč
apoštolov nie je zmes nesúrodých
zvukov,
ale že oni, cudzinci, im
rozumejú.
A tak má Peter priestor povedať svoju
kázeň. Hovorí o prorokovi Joelovi, ktorý
predpovedal tieto udalosti. Hovorí o
Kristovi, o Jeho ukrižovaní, ale aj o tom,
ako vstal z mŕtvych. Ukazuje na Ježiša
ako na prichádzajúceho Mesiáša. A
reakcia zhromaždených: Možno pár ľudí
nad zvesťou mávlo rukou. Ale našlo sa
5000 ľudí, ktorých to „bodlo v srdci“.
Opýtali sa Petra: Ako to môžme zmeniť?
Peter má tri riešenia:
1.)
Kajajte sa
2.)
Dajte sa pokrstiť
3.)
Prijmite dary Ducha Svätého
O troch hroboch spomenutých Petrom
by sme mohli dlho hovoriť. Isté je však
jedno. Tých 5000 ľudí zobralo Petrovo
naliehanie vážne
a vznikol
prvý
kresťanský zbor.
Obilie dozrelo a prinieslo úrodu! Učeníci
počas 50 dní dozreli a naplnení Duchom
Svätým začali dielo, na ktoré ich Boh
Otec stvoril, Boh Syn vykúpil a Boh Duch
Svätý vyzbrojil darmi.
Všetci sme
povolaní vo svojom kresťanstve dozrieť.
Možno na to potrebujeme viac času ako
7 týždňov. No z odvahy a moci Ducha
Svätého sa nič nestratilo! Každý z nás je
požehnaný darom, aby mohol byť
učeníkom.
Text > Marián Bochnička
Foto > http://www.insurancejournal.com/
app/uploads/2014/03/fire.jpg

Zvesti – ECAV LM

v

NAŠE
SPOLKY
Mesto Liptovský Mikuláš je dodnes
známe ako mesto spolkov a kultúry. Čo
je to spolok? A kto ho tvoril? Spolkom sa
zvyčajne pomenúva nejaká komunita,
organizácia, združujúca ľudí s rovnakými
záujmami, ktorí vyvíjajú určitú činnosť a
riadia sa istými pravidlami, s ktorými sa
stotožňujú. Zborové spolky v Liptovskom
Mikuláši a vo fíliách nadviazali na staršie
domáce
tradície
spoločenského
stretávania. V Liptove a v Mikuláši to boli
príležitosti nielen okolo rodinných a
kalendárnych zvykov, ale i cechovný a
zemiansky život. Tieto vzťahy mali v
rámci storočí svoje pevné normy riadené
rodinným životom, ale aj cirkevnými,
verejnými a cechovnými regulami. V
súvislosti so zmenami ekonómie a
prechodom remesiel na manufaktúru a
potom na priemysel súvisí aj potreba
nových
foriem
medziľudskej
komunikácie. V
L. Mikuláši staré
spôsoby spoločenského stretania prestali
vyhovovať a hľadali sa nové formy. Hoci
množstvo zvykov zmizlo, základom ostal
obrad v rodine i v kostole. Prejavilo sa to
v zakladaní inštitúcií, ktoré na jednej
strane dávali možnosti spoločenskej
aktivity, na druhej strane podľa
požiadaviek doby vytvárali predpoklady
pre rast vzdelanosti a národného
vedomia. V L. Mikuláši vďaka
evanjelickým
osobnostiam
máme
niektoré prvenstvá v oblasti slovenskej
spolkovej činnosti. Sú to divadlá,
hudobné a čitateľské spolky, ktoré si na
svoje vystúpenia zarobili, ale obyčajne
svoje „prebytky“ dávali na dobročinné
ciele. Iniciátorom prvých spolkov bol
Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, ktorý
založil požičovaciu knižnicu, divadlo a
vznikali čitateľské spolky. Divadlo svojím
synkretickým charakterom poskytovalo
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možnosť nielen na stretávanie mládeže,
ale aj ďalšie vzdelávanie, kultivovanie
reči a sebarealizáciu na verejnosti.
Priamo
na
vrbickosvätomikuláškej
evanjelickej fare vznikol celonárodný
osvetový
spolok
Tatrín,
pod
predsedníctvom
domáceho
kňaza
Michala Miloslava Hodžu. Tatrín ako
jednota milovníkov slovenského národa
mal hlavne uvádzať slovenský jazyk do
života. Ďalším vzácnym spolkom, ktorý
vznikol priamo v cirkevnom zbore bol
dobročinný
a
kultúrny
spolok
evanjelických žien Dobrodej. Ideovú
stránku spolku mal na starosti zborový
kňaz a dobročinnú a kultúrnu valným
zhromaždením zvolená cirkevníčka. Z
podnetu Dobrodeja vznikol v cirkevnom
zbore sirotinec, starobinec-Ballov dom,
zborová diakonia. Spolok zabezpečoval
výzdobu chrámu, pohostenie pri
všetkých slávnostných bohoslužobných
podujatiach.
Vykonával rôzne zbierky
pre siroty, chudobných, pohorelcov a
inak
poškodené
rodiny.
Spolok
zabezpečoval aj výchovno-vzdelávacie,
zdravotné i osvetové prednášky a iné
cirkevno-kultúrne aktivity. Vzácnym
cirkevným spolkom bol spevokol Tatran.
Združoval mládencov i dievčatá. Spev bol
veľmi dôležitý v kostoloch, ale spievalo
sa na svadbách, pohreboch a na rôznych
oslavách a podujatiach. Toto hudobné
združenie
bolo
vedené
prísnou
disciplínou
a
stanovami.
Azda
najdôležitejší v histórii cirkevného zboru
v L. Mikuláši je Nedeľný spolok. Založil ho
v roku 1897 vtedy zborový farár Jur
Janoška, ešte ako Spolok evanjelických
mužov a mladíkov. Zo zápisnice čítame
cieľ: „... aby mladšia vrstva cirkvi bola k
cirkvi priťahovaná, v jej učení
vzdelávaná, k horlivosti náboženskej a

kresťanskej a nie menej k láske k národu
povzbudzovaná“. Cieľ Nedeľnej školy –
doškoľovanie. Zo stanov sú pozoruhodné
tieto zásady:
Pestovať etiku, najmä mládeže a
prehlbovať jej národné cítenie,
Zvýšiť vzdelanosť,
Usporadúvať divadelné predstavenia,
Rozvíjať prednáškovú činnosť,
čítať cirkevné časopisy,
Pestovať hudbu, najmä v
spevokole spev,
Usporadúvať výlety s cieľom
poznávania prírody a krás Slovenska i
utužovanie spolupatričnosti.
Spolok viedli evanjelickí kňazi, kapláni a
učitelia. Zisk z divadelného predstavenia
a koncertov venovali na dobročinné ciele
(na evanjelickú školu, zakúpenie učebníc,
sirotincu a pod.). V Nedeľnom spolku sa
neskoršie vytvorili aj turistické oddiely a
iné športové aktivity. Nedeľný spolok
mal priamo na starosti výchovu detí
(dnešnú detskú besiedku, dorast a
mládež). V roku 1936 začal svoju činnosť
188. odbor Jednoty Evanjelických žien
Juraja Tranovského a v roku 1937
vznikol miestny odbor Slovenskej
Evanjelickej Jednoty na Slovensku. Po
druhej svetovej vojne mal Nedeľný
spolok so svojimi odbormi 260 členov.
Napríklad spevácky odbor mával
priemerne 70-80 členov. Prišli ťažké 50.
roky, keď aj cirkevné spolky boli
rozpustené-zakázané.
Tie,
ktoré
pokračovali, boli založené len na
vnútromisijnej
činnosti
cirkevného
zboru.
Text > Mgr. Daniela Fiačanová,
archivárka cirkevného zboru
Foto > ECD – miesto spolkového života,
foto archív
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Marika a Juraj Špankovci
Kvitnúce lúky, rozvoniavajúce kvety a stromy, pohľad na pasúce sa stáda a idylická predstava domáceho
hospodárenia nás tentokrát doviedli do Ploštína k rodine Špankovcov. Okrem toho, že sú aktívnymi členmi
nášho cirkevného zboru, sa so všetkou láskou a oddanosťou starajú nielen o svoju rodinu, ale aj o domáce
a poľnohospodárske zvieratá, ktoré chovajú v maštali za domom. Ich výrobky z kozieho mlieka sa tešia veľkej
obľube, pričom sortiment je skutočne pestrý – od mlieka cez syr, až po domáci Pribináčik. Poďme teda
poodhaliť ich rodinný život a každodenný režim okolo statku.
Marika a Juraj, vždy je veľmi fajn vás
vidieť spolu a sme radi, že vás môžeme
v mene celého zboru tak trochu
„vyspovedať“. Pôsobíte ako dvojica,
ktorá sa veľmi dobre dopĺňa, ale aký bol
váš život pred Vašim prvým stretnutím?
Marika: Vyrastala som v Ploštíne
s rodičmi a s bratom a po maminej smrti,
keď som mala 12 rokov, sa otec
druhýkrát oženil a pribudli dve nevlastné
sestry. Moje detstvo bolo rýchle, mala
som veľa povinností, aké normálne máva
dospelý človek. Musela som pomá-hať
doma, starať sa o brata a starú mamu,
ktorá dostala rok po maminej smrti
porážku. Ale zlé spomienky na detstvo
nemám. Pán Boh si to zariadil tak, že pri
tom všetkom, čo bolo na mňa kladené,
som si stratu mamy neuvedomovala. Až
teraz, v dospelosti, mi chýba.
Juraj: Ja som sa narodil v dnes už
zatopených Ráztokách. Potom som
vyrastal v Lipt. Ondrašovej s mamou,
otcom a s dvomi mladšími bratmi
v klasickej rodinnej pohode. Doma sme
hospodárili, sadili švábku, siala sa
zelenina, otec choval zajace, takže aj
okolo toho trošku.
Veľa času sme trávili na futbalovom
ihrisku a v zime na korčuliach na Lipt.
Mare. Na základnú školu som chodil do
Bobrovca a potom do Lipt. Hrádku na
SOŠE. Vo viere nás viac utužovala mama,
s ktorou sme chodili do kostola
v Bobrovci, ale len počas výročných
sviatkov. Otec ako evanjelik chodil do
Lipt. Ondrašovej.
Ako sa futbalista a zodpovedná milujúca
dievčina z opačných koncov Mikuláša
dali dokopy?
Bol som celkom dobrý futbalista. Ploštínci sa o mne dozvedeli. Dostal som sa do
druhej triedy okresnej ligy a začal som
hrávať v Ploštíne. Chalanov som sa aj
pýtal, či tu jesto nejakých dievčat, ale
povedali, že asi nie. Ale bolo to inak. Náš
prvý očný kontakt bol v MHD. Týždeň

Strana 6

nato bola fašiangová zábava, ja som tam
prišiel s futbalistami, a keď som nabral
odvahu, šiel som ju zavolať tancovať. Po
skončení som ju odprevadil domov, dali
sme si letmý bozk a 1. marca 1986 sme
mali pred Priorom prvé rande. Dva roky
sme spolu chodili, vozieval som ju na
rúre na bicykli, ona potom chodila
zberným autobusom pred polnocou
domov. Po maturite sme doma
pooznamovali, že sa vezmeme. Oni
prikývli a 9. apríla 2018 to bude už 30
rokov.
Mladí ľudia čiasto hľadajú počas
spoločného chodenia odpoveď na
otázku, či je ten druhý jednoducho ten
pravý. Ako ste to vedeli vy?
Juraj:
Mne
sa
stačilo
pozrieť.
Marika: V mladom veku to človek asi ani
tak nerieši. Až v neskoršom veku, ako sa
teraz uzatvárajú manželstvá, viac
rozmýšľa a neviem, či je to až tak
správne, lebo vždy v manželstve niečo

príde a ide o to, či tí dvaja to chcú
spoločne riešiť. Dôležité je, aby mali
spoločné
záujmy
a vedeli
nájsť
kompromisy.
Pristavme sa na chvíľu pri vašej
pracovnej
náplni.
Obaja
robíte
v odlišných sektoroch. Juraj, ty si
technickým pracovníkom a ty, Marika,
pracuješ v zdravotníctve. Aké boli cesty
vašej profesionálnej kariéry?
Marika: Ja som najprv robila v jasliach.
Prvé, čo sa pýtali na pohovore bolo, či
chodíme do kostola, vtedy som ešte
neverila, tak som nemala problém
povedať nie. Keď jasle porušili, tak som
nastúpila do nemocnice. Najskôr na ARO,
potom na oddelenie psychiatrie.
Ako vnímaš túto prácu?
Stretávame sa tam s množstvom
mladých,
ktorí
majú
problémy
s alkoholom či drogami. Čoraz častejšie
niekto potrebuje odbornú pomoc
psychiatra alebo psychológa. Je to
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v dnešnej dobe úplne normálne. A páči
sa mi, že mnohí psychológovia sú dnes
veriaci.
Juraj, čím si si prešiel v práci ty?
Všetkým možným. Vyučil som sa a robil
som v Tesle na výrobe laserových
zameriavačov do tankov. Potom som bol
dlhé roky v kožiarskych závodoch, neskôr
na poľnohospodárskom družstve
v Ploštíne. Teraz idem opäť skúsiť
začať pracovať v kožiarskych
závodoch, kde by sa dal pracovný
čas dobre skĺbiť s domácim
statkom.
Do vášho spoločného života
postupne prišli tri milé, malé,
dnes už veľké stvorenia – Lívia,
Gabika a Jurko. Marika, teba
starostlivosť o deti a ani práca
v domácnosti asi nevyviedli
z miery. Počuli sme však, že vaše
deti, ako to už býva, boli veľmi
zvedavé...
Lívia je povahovo ako Juraj. Keď
mala 3-4 roky, začala sa
vypytovať na posmrtný život. Bola veľmi
múdra, rada a veľa čítala. Spamäti vedela
doplniť chýbajúce slová v rozprávkach.
Vyštudovala medicínu, teraz už tretí rok
praxuje
v nemocnici
v Popra-de
a myslíme si, že si otvorí ambulanciu
v Lipt. Mikuláši.
Gabča je celá mama. Ona je praktický
človek, nemá problém sa pohybovať
v domácnosti. Pre ňu je prvoradá rodina
a deti.
Juraj je taký mixík a až pri ňom
spoznávame, čo je puberta pri
chlapcoch. Je to úplne iné a nová
skúsenosť aj pre nás, ale napriek
všetkému vie prísť, poroz-právať
sa a objať.
Vaša viera sa teda začala až
počas spoločného života a pri
výchove detí?
Marika: Livka sa pýtala na také
životné otázky, na ktoré som jej
nevedela odpovedať. V mojej
rodine sme sa modlili iba na
Vianoce. Dostala som spevník,
mala som niečo prečítať, ale nič mi to
nehovorilo. Livku sme dali do
nootvorenej
evanjelickej
školy,
automaticky sme získali status veriacej
rodiny a následne ma oslovili, či
nechcem robiť presbyterku za Ploštín.
Tam som prvýkrát videla ľudí, ktorí sa
modlia vlastnými slovami, čo som
dovtedy vôbec nepoznala. Pán farár
Bednár ma viedol v otázkach viery
a spravila som si konfirmáciu.
Ty si sa, Marika, nakoniec rozhodla pre
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štúdium na biblickej škole. Ako sa ti
študovalo?
Bolo to fajn, no nemala som žiadne
základy, preto to bolo ťažké. Teraz,
s odstupom času, keď sa už aj v Biblii
lepšie orientujem, by to bolo vhodnejšie.
Ako nachádzaš odpovede na otázky
viery ty, Juraj?

Odpovede na moje otázky najčastejšie
nachádzam cez Bibliu, ktorú čítam dosť
pravidelne. Cez modlitbu sa rozprávam
s Bohom, pýtam sa na Ho na rôzne veci
a dostávam tak pokoj do všetkého.
Nebojím sa, čo bude v práci
a v budúcnosti, lebo On najlepšie vie, aké
má so mnou plány. Dôverujem Mu, že to
so mnou myslí dobre.
Aký sen snívate o spoločenstve
veriacich v Ploštíne?

Juraj: Ja by som bol rád, keby bolo na
nešporách aspoň 20 ľudí, možno viac.
Takéto bohoslužby poobede sú pekná
vec, najmä pre tých, ktorí nemôžu ísť
ráno do mesta do kostola.
Marika: Plávajúce podlahy a postele
(úsmev). Začať tu niečo organizovať pre
manželské páry, pre
snúbencov,
stretnutia na posilnenie vzťahov medzi
rodičmi a deťmi. Priniesť tu takéto
možnosti. A najmä podchytiť deti
a mladých v Ploštíne, lebo vekový

priemer na nešporných službách Božích
je vysoký. Sú tu ľudia, ktorí sú zvedaví
a majú na to potenciál. A tak, okrem
hrania hokeja, im ponúknuť možnosť
prísť dnu medzi nás.
Všetok váš zvyšný čas sa asi odohráva
v mašťali. Aj vaše kozy sú akoby
súčasťou rodiny. Ako sa volajú?
Zdena, Ľuba, Aďa, Cila, Gaba. To
sú tie základné.
Okrem toho máte ešte aj
kozliatka,
exotické
vtáky,
sliepky, psa, mačku. Čo pre vás
táto farmárska práca znamená?
Marika: Pre mňa uspokojenie
a radosť, keď naše výrobky
ľuďom chutia. Zo mňa sa smejú,
že by som nemohla podnikať,
pretože
by
som
hneď
skrachovala.
Neznačím
si
náklady, ale vidím len tú radosť
z výsledku. Tak isto to bolo
vtedy, keď som piekla torty na
zákazku. Dávala som tam
domáce kvalitné suroviny ako
vajíčka, džemy, kupovala som dobrý
marcipán a potom tá torta aj niečo stála.
A ja som si povedala, že takú drahú tortu
by som si nemohla kúpiť, tak ju takú
drahú nemôžem ani predať. Ideálne by
bolo, keby som ja piekla a vyrábala
a niekto iný by to predal, kto by robil
s peniazmi. Toto je pre mňa veľmi ťažké.
Juraj: Ja si prídem pri tých našich
zvieratách na spokojnosť a „klídek“. I keď
je to drina. Ráno treba vstať,
podojiť, hoci teraz sa dojí len
ráno. Keď sa dajú malé kozliatka
preč, bude sa dojiť ráno aj večer.
Ale mne ten kolobeh dojenia a
kŕmenia nepríde ako starosť.
Skôr sa tam teším a vytešujem
sa, že sa nám darí, že máme 9
kozliatok a že nás to baví.
Kebyže to máme robiť nasilu, tak
by to nemalo význam.
Marika: Ja mám rada kvalitu
a keby sme išli do niečoho
väčšieho, ako nás už nahovárali,
tak by sa to popri zamestnaní
nedalo stíhať.
Aké je vaše životné motto?
Juraj: Žalm 23. „Hospodin je môj pastier,
nebudem mať nedostatku.“ (pozn.
redakcie: Žalm 23,1). To si vravíme vždy
a naozaj toho nedostatku nie je. Vždy
máme.
Zhováral sa > Ján Blcháč ml.
Spracovala > Veronika Motýľová
Foto > Vladimír Vyšný
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UDIALO SA
Hurban 200
V nedeľu 14. mája 2017 sa v kostole v Liptovskom Mikuláši konali slávnostné
spomienkové služby Božie pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava
Hurbana. Slávnostným kazateľom bol brat emeritný biskup VD Mgr. Igor Mišina.
Progam pokračoval poobedným literárno-hudobným pásmom, v ktorom nám bol
predstavený život a dielo nášho slovenského velikána. Kompozíciu dopĺňalo svojím
spevom mužské spevácke okteto s názvom Danubius octet singers, ktoré dirigoval Mgr.
art. Daniel Simandl.

Rodiny opäť v beskydskej oáze
Prvomájový, predĺžený víkend /28.4.-1.5.2017/ strávili rodiny i jednotlivci z nášho
cirkevného zboru, ako jedna rodina, v zariadení Sliezskej evanjelickej cirkvi –
Beskydská oáza. Otvorenejšie vzťahy, aktívny odpočinok, spoznávanie okolia,
návšteva a slovo br. farára Kaletu, biblické témy, účasť na sl. Božích v Písku u
Jablunkova, súťaže, objavovanie hereckých talentov a mnoho ďalšieho sa vpísalo do
života 20 bratov a sestier. Na základe príbehov o Dávidovi sme sa zamýšľali nad
otázkou „Prečo som kresťanom“?

PROCHRIST
V dňoch 26. – 30. 4. 2017 sa v Liptovskom Hrádku v kinosále pri MKS konala séria
evanjelizačných večerov ProChrist. Tohtoročné témy boli nasledovné:
Príbeh - rečník: Jiří Chodura; Šanca - rečník: Jaroslav Petro; Dar - rečník: Michal Klus;
Zmena - rečník: Slavomír Slávik; Vzťah - rečník: Katarína Hudáková
Záznamy všetkých večerov si môžete pozrieť na www.prochrist.evs.sk/index.php/archiv

Biela sobota
Už po tretíkrát sa na Bielu sobotu konali v priestoroch starej fary a kostola celodenné
modlitby. Boli jedinečným priestorom pre stíšenie, čítanie z Písma, osobný rast
a modlitby. Preniesli sme sa cez rozmanité témy, ktoré sa deň čo deň bytostne týkajú
všetkých nás. Vypočuli sme si hlboké myšlienky a silné príbehy, ktoré sú veľkým
svedectvom, že Pán Boh a viera v Neho uzdravuje v každý čas. Neváhajte a príďte
nabudúce spolu s nami pocítiť a spoznať nekonečnú Božiu lásku a milosť.

Návrat k Veľkej vojne
4. apríla 2017 o 17:00 hod. sa v evanjelickom kostole vo Vrbici konala spomienková
slávnosť venovaná oceneniu vzácneho človeka – veterána 2. sv. vojny Jána Iľanovského
a tiež odhaleniu tabule s menami Mikulášanov padlých v 1. svetovej vojne, nazývanej
tiež „Veľká vojna“.
Brigádny generál vo výslužbe Ján Iľanovský bojoval v 2. sv. vojne a s nasadením
vlastného života sa zaslúžil o oslobodenie mesta. Bol priamym účastníkom Slovenského
národného povstania a je nositeľom desiatok československých a zahraničných
vyznamenaní. Pri príležitosti životného jubilea, 95. narodenín mu bolo udelené
ocenenie mesta Liptovský Mikuláš – čestné občianstvo.
Spomienkovú slávnosť hudobne sprevádzal spevokol LAETO ANIMO a Metod Rakár hrou
na organe. Po zaznení hymny Slovenskej republiky bola na južnej strane kostola
odhalená pamätná tabuľa s menami 215 obetí 1. sv. vojny. Pamätná tabuľa je rozdelená
na dve časti ručne kovaným krížom, ktorý vyrobil umelecký kováč, náš priateľ, Igor
Astasievsky. Kríž je zdobený jedným zo symbolov Veľkej vojny, a to kvetmi makovíc. A
zvuk zvona na vrbickom kostole, ktorý má v sebe doteraz dieru po zásahu zbrane, nech
nám pravidelne pripomína, čo to znamená vojna, ale tiež Božiu moc, ktorá je väčšia ako
akákoľvek ľudská zbraň. Nezabudnime!
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Prvá zborová konferencia
V dňoch 10. – 12. marca 2017 sa v našom cirkevnom zbore ECAV LM uskutočnila 1.
Zborová konferencia s témou PREMIEŇANÍ. Intenzívny spoločný čas, ktorý nás
jedinečnou formou zjednotil, inšpiroval a veríme, že aj premenil;-]
Viac o konferencií nájdete v samostatnom článku v týchto Zvestiach.

Národný týždeň manželstva

Tohtoročný národný týždeň manželstva sa konal v dňoch 12.-19.2., počas ktorých sme
vám ponúkli dve špeciálne udalosti a dve ponuky, ako si vyjsť spolu von – divadlo,
romantická večera, jazda na koni, balíček masáží pre manželov.
Manželstvo je ako záhrada. Len neustála a láskyplná starostlivosť rozžiari záhradu
všetkými farbami a vôňami. Len venovaný čas a obeta môžu priniesť vytúženú úrodu.

Modlitby za jednotu kresťanov
Celosvetový týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, sa tento rok v našom meste
uskutočnil od 18. do 25. januára 2017. Bol zameraný na 500. výročie reformácie a jeho
motto inšpirované Písmom znelo „Kristova láska nás pobáda k zmiereniu“. Týždeň
modlitieb ukončili 25.1. o 17. hod. Ekumenickými SB vo Vrbici. Našu cirkev zastupovali
brat farár Marián Bochnička a sestra farárka Lydka Kordošová, katolícku cirkev pán
farár Jozef Tomaga, kazateľ Michal Jílek zastupoval Bratskú jednotu baptistov.

Benefičný koncert
S cieľom podporiť cirkevný zbor Hybe, kde počas Vianoc 2016 krátko po kompletnej
rekonštrukcii vypukol v kostole požiar a poškodil organ, niekoľko lavíc a maľovku, sme
v našom zbore spolu so ZUŠ Liptovský Hrádok uskutočnili 22.1.2017 benefičný koncert
spojený so zbierkou finančných prostriedkov. Hudobné zoskupenie Musica Temporis
nám prednieslo skladby J.S. Bacha, A. Mozarta, A. Vivaldiho a i. Za každý milodar
a modlitby vám všetkým patrí srdečná vďaka.

Zborový bedmintonový turnaj
Už po 6. krát sme začali rok športovo. 5.1.2017 sa v Liptov Aréne zišlo 50 ľudí, aby
zistili, ako dokážu obstáť aj v bedmintone. Spolu 19 dvojíc súťažilo v štandardných
troch kategóriách a bolo sa na čo pozerať. Nikto sa nesťažoval a aj tí, ktorí nehrali
o pódiové umiestnenie, si zahrali do sýtosti. Niektorí zúčastnení využili aj možnosť
zahrať si stolný tenis a zaručene všetci ochutnali skvelý guláš.
Rád by som odpovedal príbehom:
Dostal som v živote jeden vzácny dar
v prastarej mame. Veľmi trpezlivo mi rozprávala príbehy, a tak ovplyvňovala môj duchovný svet. Jeden z nich bol o jej manželovi.
Keď utekal z frontu s ostatnými vojakmi, chytili hus. Už niekoľko dní nejedli. Veľmi rýchlo, aby po sebe nenechali nijaké stopy,
hus aj s perím opiekli a ešte horúcu zjedli. Keby ich niekto chytil, okamžite a bez milosti by ich zastrelili. No títo chlapci chceli žiť.
Moja jediná otázka bola: starká, a to tú hus jedli bez soli? Ako dieťa som si to nevedel predstaviť. Najväčšie utrpenie pre mňa
znamenalo jesť nesolené mäso. Vtedy sa na mňa usmiala a začala mi rozprávať o zákopoch, ostatných drôtoch, guľometoch . A o
tom, ako zobrali mladých chlapcov a oni museli bojovať za monarchiu, ktorá systematický ničila ich národ. Celému tomu som
nerozumel, ale uvedomil som si, že je to desivé.
Už niekoľko rokov 11.11. o 11.00 hod. sa zúčastňujem na akcii Klubu vojenských veteránov, ktorí si pripomínajú ukončenie 1.
svetovej vojny. Vždy na chvíľu porozmýšľam aj o prastarom dedovi, ktorý mal šťastie a vrátil sa. Veľa mužov to šťastie nemalo.
Veľa vdov, veľa sirôt, veľa biedy poznačilo Liptov. Keď Klub vojnových veteránov prišiel s myšlienkou zverejniť mená všetkých
padlých v 1. svetovej vojne, fandil som im. Potom sa stalo niečo, čomu sa nedá rozumieť. Pamiatkový úrad nedovolil umiestniť
tabule s menami padlých pri pamätníku Matka, vedľa vrbického kostola. Údajne by narúšali kompozíciu diela. Asi je kompozícia
diela dôležitejšia ako utrpenie ľudí, ktorých pamätník má symbolizovať. Na prosbu pána primátora vzniklo memorandum, kde sa
všetky zainteresované strany zhodli na umiestnení pamätníka.
Aj toto dielo v sebe skrýva určité symboly, ale o nich v budúcom článku. Dôležité je, že rodiny si nájdu mená otcov, dedov,
pradedov. Postoja a porozmýšľajú o slove „vojna“. Najdesivejšom slove, ktoré naša civilizácia pozná.
> Marián Bochnička
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Po časoch bojovania na rôznych frontoch prišiel čas na zjednotenie a bližšie
spoznanie všetkých našich služieb (od detskej besiedky až po diakoniu) ako aj nás
osobne. Na 10. - 12. marca 2017 sme preto naplánovali našu prvú zborovú
konferenciu, ktorej sme dali tému „PREMIEŇANÍ“.
10. marca večer bolo všetko pripravené. Program jasný, ľudia prihlásení, kostol
rozsvietený pre spoločnú Večeru Pánovu a nakoniec hlavná sála nášho cirkevného
domu prestavaná. Na všetkých
tam čakalo nové malé pódium
so
špeciálnou
výzdobou,
kaviarnička s pestrou ponukou
občerstvenia
a
útulným
posedením a nechýbala ani predajnička s literatúrou a našimi ženami ručne
vyrobenými dekoratívnymi predmetmi. Všade naokolo priestor zdobili tematické
intarzie nášho Janka Demenčíka.
Vo večernom tichu a prítmí hlavného kostola sme sa zišli pri Večeri Pánovej, ktorá
je cestou k pokore, obnoveniu
myslí a
sŕdc. Jedinečná
atmosféra vytvorila pre každého osobný priestor k načúvaniu Božieho slova a
prijímaniu Jeho milosti.
Sobotný program konferencie sa začal o 8:30 hod. registráciou, pokračoval
oficiálnym úvodom a následne boli prostredníctvom videozáznamov a
hovoreného slova postupne predstavené všetky oblasti a nové projekty, ktoré sa
budú v blízkej budúcnosti realizovať. K celkovej pohode a spoločnej radosti
prispievala hudba v podaní mládežníckej kapelky. Počas prestávok si ľudia zase
vychutnávali dobrú kávu, nevšedné domáce koláčiky a vzájomné rozhovory.
Po spoločnom obede v Rotunde nás k snívaniu o cirkvi doviedol náš hosť Zbyšek Kaleta, riaditeľ biblickej
školy v českom Sliezku. O cirkvi a zbore sme rozprávali či písali aj potom. Všetkých
vyše šesťdesiat prítomných ľudí malo k dispozícii kartičky, na ktoré mohli napísať,
za čo sú v zbore vďační, čo im v zbore chýba a kde by dokázali pomôcť. Veľmi
povzbudivé boli okamžité pozitívne reakcie a chuť pre pomoc v zbore.
V nedeľu sme konferenciu
ukončili spoločnými veľkými
službami Božími, kde sme sa
v úvode
venovali
deťom,
potom sme spievali spolu s
naším multigeneračným spevokolom a poslúžil nám aj starší spevokol. Brat farár
Marián Bochnička kázal netypicky spoza rečníckeho pultu a celé služby mali
skutočne radostný charakter.
Prvá zborová konferencia je za nami, no bola len míľnikom. Teraz pracujeme na
tvorení spoločnej vízie pre náš zbor a hľadáme cesty, ako byť relevantnými pre
dnešný svet.
> RV
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Magdalénka má za sebou prvý historický zápis do svojich radov. Finálne počty sa ešte korigujú, ale je jasné, že od septembra
otvoríme jednu triedu pre našich najmenších. K pani riaditeľke by mali onedlho pribudnúť mená ďalších ľudí, ktorí budú
zabezpečovať každodenný chod škôlky. Termín výberových konaní bude zverejnený na stránke seniorátu www.ecavlos.sk
v priebehu najbližších týždňov. Seniorát ako zriaďovateľ tiež robí všetko preto, aby sa čochvíľa začali aj rekonštrukčné práce a tak
bude škôlka naberať čoraz jasnejšie kontúry. Celá táto služba však potrebuje naše modlitby. Modlitby za nájdenie ľudí so
zapáleným srdcom nielen pre deti, ale aj pre Pána Boha, za deti, ktoré sa už prihlásili aj za tie, ktoré sa ešte dohlásia a tiež za
všetky organizačné a stavebné práce, ktoré je ešte potrebné urobiť.
> ECAVLM

O mládeži
Je to rok, čo sme prešli od rozdelenia mládeže na staršiu a mladšiu. Bol to rok zápasov a hľadania. Hľadania formy stretania, tém
aj ľudí. Sme v procese – staršia mládež si našla svoje miesto a čas a ľudia si zvykli na spoločné nedeľné premýšľania nad
biblickými textami aj zdieľanie svojich životných príbehov a každodenných zápasov.
V mladšej mládeži sa hľadáme, pohybujeme sa na tenkom ľade, hľadáme spôsoby, ako nadviazať vzťahy, kontakt s mladými
ľuďmi, ako ich osloviť a jednoducho byť s nimi a tráviť s nimi čas zmysluplným spôsobom. Hľadáme spôsoby, snažíme sa, aby sme
im nebránili vo výhľade na Krista a to, čo pre nich robí a že chce byť s nimi. Sme si vedomí toho, že ich nijako neprevyšujeme a že
jedine Boh ich môže nájsť, ako to len On vie.

Potrebujeme do nášho spoločného zápasu vašu pomoc aj modlitby.
„Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko
opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou.…“ (Žid12,1)
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> Edo a Maťka
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DETSKÝ DENNÝ TÁBOR
V dňoch od 3.7.-7.7.2017 sa v našom cirkevnom zbore uskutoční denný
tábor pre deti. Začiatok 8:30 hod. Koniec 16:30 hod.
Streda – plánovaný celodenný výlet do ZOO.
Deti môžete prihlasovať na celý čas, alebo na jednotlivé dni do 20. júna
na farskom úrade.
Cena na jeden deň – 6 EUR
Na celý tábor /5dní/– 26 EUR
,

LETNÉ KINO
PRÁZDNINOVÉ SOBOTY VO FARSKEJ ZÁHRADE
spojené s opekačkou a spoločnými rozhovormi
Informácie budú týždeň pred premietaním na nástenke a vyhlásené v
kostole.. STE SRDEČNE VÍTANÍ
,

Z NAŠICH MATRÍK (1.1. – 19.5.2017)
Pokrstení boli: Julian David, Eliška Šarafínová, Adam Rysuľa, Adam Čajka, Matej Lietava, Ema Houšková, Michaela
Urbanovičová
Sobášení boli: Tomáš Jurščák & Miroslava Tomčíková, Martin Kuska & Veronika Beňová, Ing. Michal Kufčák & Ing. Patrícia
Švandová, Ing. Jozef Veselovský & Mgr. Ivana Ivanovská
Zosnulí: Ľudmila Hubková (88), Mária Kapcátová (87), Anna Maderová (85), Eva Mauritzová, Nadežda Liššáková (92), Milan
Staroň (79), Juraj Kobilic (86), Helena Španková (83), Repček Dušan (78), Ľudmila Matejovie (87), Ján Marko (67), Ján Lenko
(83), Ján Kráľ (73), Oľga Horvátová (78), Anna Grešová (92), Mgr. Pavel Plachtinský (88), Ján Hostinský (94), Pavel Šoučík
(80), Milan Pohorelý (75), Emília Staroňová (74), Marek Šácha (25), Želmíra Keračíková (87), Jaromír Droppa (74)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------ZVESTI - občasník cirkevného zboru ECAV Liptovský Mikuláš:
Obálka: http://anadventurestory.com/wp-content/uploads/2016/09/Open-Door.jpg
Ročník 21 / číslo 1 /26.5.2017 / Vychádza pre vnútornú potrebu cirkevného zboru / Redakcia: Ján Blcháč ml. (obsah a grafika), Veronika Motýľová
(obsah) / Gramatická korektúra: Zuzana Zimániová / Vydáva: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovský Mikuláš
Kontakt: info@ecavlm.sk, 044-5522146 / Vytlačil: Tranoscius, a.s. v náklade 450 ks.
ZVESTI V PLNOFAREBNEJ VERZIÍ A ČLÁNKY V NESKRÁTENEJ PODOBE NÁJDETE NA NAŠOM WEBE WWW.ECAVLM.SK
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NÁŠ WEB ECAVLM.SK,ZASIELANIE NOVINIEK EMAILOM, ZVESTI, FOTO A VIDEO DOKUMENTÁCIU NAŠICH AKCIÍ, UDRŽIAVANIE NÁSTENOK, A POD.

