Beh o cenu
Kto by len tak nadarmo bežal. Ke musím beža , tak len na autobus či
vlak ráno. Aby som nezmeškal do práce a nemal z toho problémy. Alebo musím
beža na hodine telocviku. Lebo sú to veci, ktoré musím robi . A ke už
nemusím, tak to robím pre svoje zdravie. Málokto beží len tak nadarmo. Bez
nádeje na ví azstvo, na odmenu. Bez nádeje na cieľ. Každý beh by mal by preto
odmenený. Lebo chceme odmenu za beh. A nebudeme beža len tak, bezcieľne,
bez nároku na odmenu.
V aka Pánu Bohu, že nám, ktorí bežíme beh viery, túto odmenu Pán Boh
zasľubuje. Každého Boh túži odmeni za jeho beh viery. Apoštol Pavol o tomto
behu o cenu píše v 1. liste Korintským tieto slová: Či neviete, že tí, čo bežia na
závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju
dosiahli! A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dostali
porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto ja tak bežím, nie ako na
neisto; tak zápasím, nie akoby som vzduch rozrážal, ale ukázňujem si telo a
službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem.
Sú to veľmi múdre slová a rady, ktoré nám Pavol adresuje. Snažte sa tak beža ,
aby ste dosiahli
odmenu.
28.5. 2017 sme
v našom zbore
bežali
beh
viery. Nazvali
sme
ho
"reformačný
beh", nakoľko
je 500. rokov
od reformácie.
Z Petroviec a
Vlače, kde bol
štart,
cez
Hanušovce,
Medzianky až
do Pavloviec.
PETROVCE
Na
všetkých
miestach, v kostoloch, sme mali služby Božie. Bežci, cyklisti, ale aj tí, ktorí sa
chceli prejs peši, absolvovali takmer 12 km dlhú trasu, aby boli spolu. Na
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službách Božích, pri premýšľaní nad vyššie citovaným textom z 1. listu
Korintským, v spoločenstve pri piesňach a na modlitbách. A možno sme to ani tak
neplánovali, ale určite so spätným pohľadom môžeme poveda , že to dopadlo
výborne. Ve bolo teplo a príjemne. Počasie nám prialo. A dokonca pre každého
bola odmena. V cieli, v Pavlovciach, v podobe šatky s reformačným motívom a
odmena v podobe obeda pri kostole (gulášu, koláčov a zákuskov).
Všetci zúčastnení sme dostali odmenu za absolvovanie tohto
reformačného behu. Ale my vieme aj o večnej odmene, a to pre tých, ktorí bežia
beh viery. Náš beh o cenu preto pokračuje. Tu v časnosti, v nasledovaní Pána
Ježiša Krista. No vieme i to, že raz nás pre vieru v Ježiša Krista neminie tá večná
odmena v Božom kráľovstve.
A záver reformačného behu? Aké pozitíva to prinieslo? Možno
nasledovné:
1. Absolvovali sme služby Božie ako
športovci, na bicykloch, s palicami, v
dresoch. Ak máte niekto vz ah k
športu a chodíte v nedeľu športova ,
chodíte v lete na cyklotúry v okolí
nášho zboru, pozývame vás ráno do
kostola aj s bicyklom a v športovom
oblečení. Prí te k Božiemu slovu a
prí te pre požehnanie. Spravte si
prestávku na cyklotrase, odpočiňte si v
spoločenstve v chráme a potom môžete
pokračova v športovaní.
2. Druhou pozitívnou vecou bolo to, že
sa nás mnohí pýtali, či niečo podobné
ešte bude v zbore. Z vašej spätenej
väzby odpovedáme. Určite. A možno
veľmi skoro.
Verím,
že
nikto
zo
zúčastnených reformačného behu 28.
PAVLOVCE
mája 2017 nebežal na neisto a
nerozrážal vzduch nadarmo. Všetko má svoju hodnotu, zmysel a cieľ ke vieme,
komu sme uverili, v koho veríme a koho v živote nasledujeme.
Martin Škarupa, zborový farár
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Reformačné služby Božie (28.5.2017)

MEDZIANKY

Či neviete, že tí, čo bežia na
závodisku, bežia síce všetci,
ale iba jeden cenu dostáva?
Tak bežte, aby ste ju dosiahli!
A každý, kto závodí, zdržuje
sa všetkého; oni preto, aby
dostali porušiteľný veniec,
my však neporušiteľný. Preto
ja tak bežím, nie ako na
neisto; tak zápasím, nie
akoby som vzduch rozrážal,
ale ukázňujem si telo a službe
ho podrobujem, aby som sám
nebol nehodný, keď iným
kážem. 1 Kor 9, 24-27

Biblický text nás pozýva k tomu, aby sme vynaložili všetko svoje úsilie
k tomu, aby sme získali tú cenu za beh, za úsilie. Apoštol Pavol tu nehovorí
o spasení, lebo on vie, že spása je z milosti, že nie je za naše skutky, za naše
zásluhy. Z Božej milosti je spása. V tom našom kres anskom živote máme beža
tak, aby sme získali odmenu. Pavol na svojom živote ukazuje, ako to má vyzera .
On všetko vo svojom živote robil pre Kristovo evanjelium. O tom hovorí 9.
kapitola 1. listu Korintským. Pavol chce vyhra , chce by tým najlepším
sú ažiacim, chce vyhra ľudí – chce získa ľudí pre evanjelium. Vyhra plán pre
naše ví azstvo. Plán, ktorý nám dáva v týchto veršoch, je plán Pánov. Je to plán
pre každého kres ana. Je to cesta, ktorá vedie k ví azstvu. Je to jediná cesta veľkej disciplinovanosti, veľkého odriekania, sebazaprenia a obete.
Prvým bodom dnešného putovného reformačného kázania je odhodlanie.
1.
Odhodlanie – zapálenie pre víťazstvo.
V živote každého Gréka boli dôležité športové udalosti – olympijské hry
a istmické hry, ktoré sa konali len niekoľko kilometrov od Korintu. Všetci
Korin ania a kres ania veľmi dobre vedeli, čo museli podstúpi tí športovci, aby
získali ví azstvo, aby získali cenu, aby získali tú odmenu. Pavol si predstavuje
atmosféru istmických hier, ktoré sa odohrávajú kúsok od Korintu a ukazuje na
sú ažiacich, ktorí sú ochotní v živote podriadi všetko tomu, aby vyhrali. Ukazuje
na to odhodlanie pre zisk ví azstva, na veniec, v ich prípade pominuteľný, aby
získali slávu. Každý sú ažiaci trávil vyše 10 hodín denne na tréningu. Myslíte si,
že niektorý z tých športovcov, ktorý sa takto 10 mesiacov intenzívne
pripravoval, robil to len preto, aby sa zúčastnil hier? Odriekali sa všetkého len
preto, aby prišli a postavili sa na štart a to im azda stačilo? To by bolo bláznivé.
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Lebo na štarte každý chce vyhra . Tá zlá správa pre sú ažiacich je, že je len jeden,
ktorý môže získa odmenu, tú hlavnú cenu.
Ke apoštol Pavol hovorí, že my máme beža tak, aby sme tú cenu
získali, nemá na mysli, že my medzi kres anmi budeme súperi , hádza si polená
pod nohy. Poukazuje na to, že máme by všetci zapálení pre boj. A dobrá správa
pre nás je, že tú cenu môže získa každý. Že každý kres an má beža tak, aby ju
získal. Každý kres an je vo svojej bežeckej dráhe, má svoj život pripravený
Pánom Bohom. Máme hlása evanjelium, všetko v našom živote podriadi tomu,
aby čo najviac ľudí počulo o Kristovi. Každý z nás môže získa tú cenu, lebo je
pre všetkých kres anov. My môžeme beža svoj život tak, že ju nemusíme získa ,
ale Pavol hovorí, bežte tak, aby ste tú cenu získali, bu te odhodlaní a zapálení pre
vec. Nemôžeme prís len tak, že sa chceme zúčastni , je nám jedno, ako to
dopadne, hlavne že sme tu. Nie. Bohu ide o našu zapálenos pre vec.
Ale nie vždy to robíme s takýmto zapálením. My musíme by tými, ktorí
všetko robia pre ví azstvo. Pobeží sa nám dobre vtedy, ke pobežíme všetci
spoločne. Kres anstvo ako cirkev, ako spoločenstvo veriacich v Krista. Spoločne
ideme za Kristom, spoločne sa povzbudzujeme, burcujeme, posilňujme. Každý
jeden z nás je na svojom závodisku, ale spoločne máme dosiahnu tú cenu
a pomáha si spoločne, povzbudzova sa, modli sa jeden za druhého, aby sme aj
ostatným pomohli k tomu, aby bežali spoločne a dosiahli ví azstvo.
Aj Ježiš bol zapálený pre ví azstvo. On bežal tak, aby získal tú cenu. On
tu nebol na to, aby sa zúčastnil. On to v polovici nevzdal, lebo to videl ako veľmi
ažké a zložité. On to dotiahol dokonca, išiel na kríž a vydobyl spásu. Ježiš vedel
ako získa spásu pre každého jedného z nás. Bol odhodlaný ís na kríž. Jeho
ví azstvo je naším ví azstvom. Mal jasný cieľ – vydoby spasenie nám.
Ste odhodlaní podriadi všetko v živote tomuto zápasu, zaprie sami seba,
nies svoj kríž a vyhra cenu, ktorá je pripravená pre tých, ktorí zvestujú
evanjelium? Rozpráva všade o Kristovi?
2. Disciplína
Po odhodlaní prichádza sebaovládanie. Disciplína, zdržanlivos . Máme
by nielen odhodlaní, ale sa máme aj zdržiava .
Predstavte si sú ažiacich v Korinte, ktorí trénovali. Mnohého sa zriekali,
odriekali a robili to všetko pre niečo, čo za chvíľu zvädne. No my sa usilujeme
o to, čo je nepominuteľné.
Ten nepominuteľný veniec je pripravený pre tých, ktorí žijú aktívny život
pre Krista. Aj športovec, aj kres an bežia, síce jeden pre pominuteľný veniec,
druhý pre nepominuteľný veniec, majú čosi spoločné. Sú zdržanliví a vedia sa
ovláda .
Všetko, čo by prekážalo k zvesti evanjelia musí ís bokom. Aj ke to nie
je jednoduché, myslím si, že nie vždy sa chce športovcovi ís trénova . Nie vždy
sa mu darí zriec sa vyberaných jedál, skoro ráno vstáva k tréningom. Nie vždy
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ho to baví, ale vidí cieľ a tak je rozhodnutý niektorých vecí sa zriec , aby mohol
vyhra . Apoštol Pavol sa zdržiava, sám sa vie ovláda , je disciplinovaný, aby
získal čo najviac ľudí pre Krista. Ve predsa Ježiš Kristus povedal zapri sám
seba, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Celý náš život musí by podriadený jedinému
cieľu. Oslávi Boha vo svojom živote a hlása evanjelium Kristovo.
Potrebujeme ma jasný smer. Pavol nebežal ako bez cieľa, nevediac kam
ide. Bu me zameraní na to, čo je pred nami, nie na to, čo je za nami. V liste
Filipským Pavol píše: "Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím
sa o to, čo je predo mnou; cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou
nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi", Fil 3,13. Pavol ide dopredu.
Každú chvíľu chce využi na to, aby išiel dopredu. Sme sužovaní hriechmi,
z ktorých sme boli už vykúpení? Očistení? Alebo sa upokojujeme svojimi
kres anskými úspechmi, ke sme niekedy chodili viac do spoločenstva, viac čítali
Bibliu, tam bola tá prvá láska, ktorá bola veľmi dávno. Ale my nemôžeme zosta
v minulosti, ale musíme ís vpred.
3. Nehodnosť
V 26. verši Pavol ukazuje jasný smer. Ale aj sám na seba dáva pozor, aby nebol
nehodný, diskvalifikovaný. Pavol hovorí – ja som tým, ktorý hlása, ktorý hovorí
Božie slovo, všetko čo je dôležité pre zvesť, ale tam to nekončí. Som zodpovedný
aj za svoj život. Hovorím o tom, čo majú druhí robiť, ako žiť, a pritom sám tak
nežijem?
Kto je v tom boji naším nepriateľom? Apoštol pohanov, ten najlepší
misionár Pavol hovorí, kto je jeho nepriateľom. Telo. Keby nechal telo, aby
vládlo, radšej mu dáva rany, podrobuje ho, ukázňuje ho, robí zo svojho tela
otroka. Nie jeho telo ním vládne, ale jeho telo mu je otrokom. On spútava svoje
telo, aby slúžilo a on aby mohol zvestova Krista.
Mnohokrát my nechávame vládnu svoje telo. Hovorí nám - som veľmi
unavený na to, aby som išiel do kostola, som veľmi unavený, aby som šiel na
biblické hodiny, do spoločenstva. Dnes sa mi nechce. Všetky tie dôvody sú
dôvody tela – lenivos , pohodlie, strach. Všetko to je telesné. Sme otrokmi svojho
tela. Telo rozhoduje, čo budem jes , kam pôjdem. Ale naše telo má by naším
otrokom. Telo rozhoduje, kedy budeme hovori o Kristovi, kedy podporíme vec
pre Krista.
Už ste videli niekedy dobrého atléta, ktorý by takto konal? Ktorý by
nenasledoval tréningový plán, ale žil podľa svojho tela. Dnes sa mi nechce, dnes
moje telo chce toto, čo sa mu páči. Atlét sa neriadi svojím telom, ale má nad ním
kontrolu. Neriadi sa tým, ako sa práve cíti, ale tým, čo vie, že je pre neho to
najlepšie.
Vládne tvoje telo tebe, alebo ty vládneš svoju telu? Budeš sa riadi svojím
telom alebo sa prinútiš robi to, čo a povedie k cieľu a odmene? Sú ľudia, ktorí
túto cenu nikdy nezískajú.
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a) Nikdy sa nezapísali do tejto sú aže. Nikdy nečinili pokánie, nikdy sa nesklonili
pred Kristom, nikdy nevložili dôveru v Pána Ježiša, a preto ani nikdy nezískajú
cenu.
b) Druhí sú síce zapísaní, ale nikdy nezačali správne. Majú mnoho smerov,
najrôznejšie veci, za ktorými sa ženú.
c) alšiu skupinu tvoria sú ažiaci, ktorí nezískajú cenu, lebo majú veľkú zá až
a nie sú ochotní sa jej vzda . Sú kres anmi, ale majú zá až, ktorú milujú viac než
Krista, než tú výhru, ktorá je pred nimi. Sú tak zameraní na svoje životy, sú tak
blízko svetu, že nikdy nemôžu by blízko Kristovi. Čítanie Písma, ranná modlitba
musia ís bokom, pretože v práci začínajú skoro. Večerné stíšenie s rodinou,
večerná modlitba musia ís bokom, pretože práca, rodina a starostí je mnoho.
Nemôžu premýšľa o Božích veciach, lebo všetky myšlienky sú sústredené na to,
čo budú jes , čo pi , kde býva . Božie slovo hovorí, že pokiaľ Hospodin nebuduje
dom, márne sa namáha staviteľ, pokiaľ Hospodin nestráži mesto, márne bdie
strážca. Alebo hľadajte najprv kráľovstvo nebeské a ostatné bude vám pridané.
Preto mnohí nezískajú tú cenu, lebo nesú veľkú zá až.
Nechajme v Božích rukách všetky naše starosti s prácou, školou. V
Božích rukách sú na lepšom mieste. Vytrvajme v ceste, ktorá je pred nami.
Kto je za tým cieľom? Pán Ježiš Kristus stojí s prebodnutými rukami a
nohami. Jeho obe je dostatočná na to, aby sme boli zachránení a vytrhnutí Ním
zo smeru smrti a aby sme mohli beža k večnému cieľu. Svojou obetou na kríži
vzal náš trest na seba a my vierou v Ježiša Krista ideme k večnému životu. Maj
oči upreté na Krista, zvestuj evanjelium, nebu diskvalifikovaný, osláv Krista,
pozeraj na Krista. Amen.
Eva Škarupová Lašáková, zborová farárka
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Reformačné leto 2017
500. výročie Reformácie je pre nás príležitos ou znovu si priblíži myšlienky
Reformácie a aplikova ich do života v súčasnej spoločnosti. Pripravované letné
aktivity sme zhrnuli do projektu s názvom "Reformačné leto". Na jeho realizáciu
sme získali finančnú podporu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.
Projekt má 3 úlohy: spozna históriu, na základe poznania budova hrdos na
svoje kultúrne dedičstvo a na tejto hrdosti založi súčasné sebavedomie komunity.
Úlohy budú splnené prostredníctvom realizácie konkrétnych aktivít:
1. Reformačný beh - putovanie po bohoslužobných miestach cirkevného zboru.
Aktivita bude rozdelená na 2 časti - sú ažnú športovú a budovanie komunity. V
sú ažnej časti bude riadny bežecký pretek s trasou zahrňujúcou všetky miesta, v
ktorých sú kostoly. Budovanie komunity obsahuje tú istú trasu, ale podstatou je
zastavenie sa na každom mieste, počúvanie Božieho slova a spoločné rozhovory
po ceste. Program bude ukončený spoločným obedom. Aktivita bola realizovaná
28.05.2017.
2. Slovo z dlane nevyčítaš - hľadanie najstaršej knihy, ktorú majú ľudia v
domácnostiach. Reformácia je neoddeliteľne spojená s tlačeným slovom - Bibliou
alebo inou duchovnou literatúrou v materinskom jazyku. Tieto knihy sa
odovzdávali z generácie na generáciu a sú dôležité a možno ešte dôležitejšie v
digitálnej dobe. Z kníh, ktoré nájdete vo svojich domácnostiach bude pripravená
výstava. Aktivita bude prebieha v mesiacoch 06-09/2017.
3. Po cestách reformácie - rodinná hra. Podstatou hry je návšteva 10 vybraných
miest spojených s udalos ami Reformácie na Slovensku, trávenie voľného času
zmysluplnou rodinnou aktivitou, získanie nových zaujímavých informácií a
nadviazanie kontaktov s veriacimi, ktorí na týchto miestach žijú. Každá rodina,
ktorá navštívi všetky miesta podľa hracieho plánu bude odmenená. Hra bude trva
od 1.6. do 17.9.2017.
4. Reformácia perom a štetcom - literárna a výtvarná sú až pre všetky kategórie
účastníkov od detí po seniorov je príležitos ou prejavi umelecké nadanie a
ukáza ako historickú udalos a jej odkaz vnímame dnes. Sú až bude trva 1.5. 30.6.2017. Najlepšie práce budú vystavené v mesiaci 09/2017.
5. Biblický les - hra pre-- deti. Pri príležitosti dňa detí bude realizovaná zábavnosú ažná hra, kde na jednotlivých stanovištiach budú deti napĺňa reformačné
heslo Sola Scriptura - jedine Písmo - budú poznáva Bibliu. Aktivita bude
realizovaná v mesiaci 06/2017.
6. Posvätenie Reformačného zvona - v roku 2017 si cirkevný zbor pripomína aj
100. výročie zrekvirovania kostolných zvonov počas 1. svetovej vojny. V
kostolnej veži boli pôvodne 3 zvony, 2 boli v roku 1917 cirkvi odobraté. Po
ukončení vojny dali namiesto jedného z nich veriaci vyrobi nový a na kostole
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boli dlhé roky 2 zvony. Výročia v roku 2017 sú výbornou príležitos ou obnovi
historický stav a da tak najavo, že si kultúrne hodnoty vážime a máme túžbu ich
zachováva . Zvon bude odliaty vo zvonárskej dielni v Českej republike a pri
príležitosti 500. výročia Reformácie v 10/2017 posvätený a inštalovaný na
pôvodné miesto vo veži.
Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.
Zuzana Kožlejová, zborová dozorkyňa

Rok Jozefa Miloslava Hurbana
V rodisku Jozefa Miloslava Hurbana, v Beckove, sa v nedeľu 19.
marca 2017, v deň 200. výročia jeho narodenia, konali celoštátne oslavy. Tie
odštartovali rok J. M. Hurbana, politika, národného buditeľa, kodifikátora
spisovnej slovenčiny a prvého predsedu Slovenskej národnej rady. Oslavy
vyvrcholia v septembri, v mieste jeho pôsobiska, v Hlbokom.
Píšem to preto, lebo v spojení s J. M. Hurbanom si spomínam na jednu z
jeho revolučných básni, ktorá sa stala národnou piesňou. Táto báseň rozochvela
tisíce sŕdc dobrovoľníkov a roduverných Slovákov v meruôsmych rokoch.
Pripomeňme si z nej úryvok.

Bije zvon slobody, čujte ho národy,
kto ho nepočuje, obanuje.
I my čujme bratia, zvon zlatej slobody,
kým nezabezpečia nám ho zas národy:
Nech sa po Tatrách reč naša ozýva
v súdoch, diétach nech aj ona býva!
Krv, pot a mozole zná naša krajina,
len čo sme v nej boli – zná rodina.
Boli sme v nej, boli ako v klietke vtáci,
ale teraz hor´ sa na nohy, Slováci!
Táto báseň mi zároveň pripomína krátku scénu z filmu Alžbetin dvor (jeden z
mojich obľúbených, nakoľko sa dej filmu odohráva vo mne milom turčianskom
kraji). Tá krátka scéna filmu sa odohráva v kostole, kde z kancľa zaznieva mocný
hlas kazateľa, ktorý prednáša slová básne Bije zvon slobody od Hurbana. Kázeň
odznela pri zrušení poddanstva v Uhorsku a zrovnoprávnení poddaných so
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šľachtou. Preto tieto slová majú svoju veľkú moc, lebo ohlasujú slobodu. (okrem
iného v tej krátkej scéne v kostole hrá na organe náš bývalý dekan z
bohosloveckej fakulty, prof. Bándy Juraj).
Bije zvon slobody
Na tieto slová si nespomínam len pri 200. výročí narodenia J.M.Hurbana,
ale aj pri 500. výročí reformácie (1517). No hlavne pri 100. výročí odobratia
zvonov z nášho kostola v Hanušovciach nad Topľou. Z rozprávania starších
nášho zboru viem, že ke boli rekvírované vojakmi počas 1. svetovej vojny dva
zvony z nášho kostola, veriaci boli zhromaždení v okolí kostola a plakali, ke im
brali zvony. Ke zvony prestali bi . Ke človek umlčí hlas slobody. Pri zhodení z
veže dole na zem sa zaborili hlboko do zeme. Bránili sa? Akoby ich duša bránila
roztavi kov na delá a zabíja nevinných ľudí. Vojna a nepokoje vždy viedli k
zotročovaniu ľudí. Na toto neboli uliaté. Na toto ich naši predkovia nedávali
odlieva . Ale preto, aby ohlasovali slobodu Božiemu ľudu. Aby volali ľudí k
Božiemu slovu, ktoré dáva veriacemu pokoj do života, volá k láske a službe Bohu
i ľu om. Pre toto museli plaka , lebo videli k čomu boli teraz dávané dolu z veže.
Avšak nie na dlho. Len na chvíľu. Teda jeden z nich. Ten väčší.
Prostredný. V roku 1922, 5 rokov po zrekvírovaní, sám o sebe vypovedá: "Uliaty
som zo štedrosti a na pamiatku do Ameriky vysťahovaných ev. a. v. cirkevníkov
hanušovských v roku 1922. Ulial Buchner priem. uč. Spol. Prešov." Vrátil sa na
svoje miesto, aby opä zvolával Boží ľud k slobode. Aby odbíjal čas, volal do
chrámu, k Božej blízkosti, do spoločenstva Božieho ľudu. Ale aby bil aj tým, ktorí
odchádzajú spomedzi nás na večnos . Do Božej večnej slobody.
Vrátil sa však sám. Ten najmenší zvon neprišiel a doteraz vo veži
evanjelického chrámu v Hanušovciach chýba. Akoby symbolicky mal naznači ,
že nie každý sa vráti odkiaľ odišiel? Že nie každý príde na svoje pôvodné miesto?
Že nie vždy bude sloboda, nie vždy bude človek túži po Božom slove a bude
chcie počúva toto Božie slovo.
V pamätnom roku 500. výročia reformácie a pri 100. výročí zrekvírovania
zvonov sme sa rozhodli v našom zbore, že je čas vráti aj ten tretí zvon na jeho
miesto. Aby bil k slobode a volal veriacich k nasledovaniu Pána Ježiša Krista,
ktorý sám o sebe hovorí, že v ňom je sloboda. V Ježišovi Kristovi sme všetci
slobodní. Tak ako Ježiš hovorí: "Ak vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne
slobodní" (J 8,36). Čujme i ten tretí zvon v Hanušovciach, ako bije k
nasledovaniu Božieho Syna. Lebo tak ako Hurban píše, "kto ho nepočuje,
obanuje!"

História a popis zvonov vo veži Evanjelického chrámu v Hanušovciach
nad Topľou

Podľa kanonickej vizitácie z 18. a 19. júna 1926, ktorú vykonal Jur Janoška,
biskup Východného dištriktu.
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Dva zrekvírované zvony v roku 1917
Stred ý zvo - 350 kg – te t: „Fusa per Paulum Schmidt in gravitate VI.cent
Eperiessini ano 806. Ecclesia Hanusfalvensis aug:conf:addict curavit sub
i spe toratu spe ta ilis d o i i Fra is i Szegh de Szegfalu.“
Preklad: „Uliaty Pavlom Schmidtom vo váhe (cca) 336kg v Prešove roku
1806. Dáva(daruje) Evanjelický a.v. hanušovský cirkevný zbor pod vedením
inšpektora(dozorcu) urodzeného pána Františka Szeghyho.
Malý zvo - 167 kg – te t: „Selte hoffer Frig es Fiai Cs. És M kir. udvari
hara gó tők Sopro a
sz. Et ha usfalvi eva g. eg ház Ur á Adolf
lelkeszsége alatt
.“
Preklad: „Cisárski a maďarskí (uhorskí) kráľovskí dvorskí zvonolejári,
synovia Fridricha Seltenhoffera v Šoproni, číslo 1658, po as dušpastierstva
(keď bol kňazom) Adolfa Urbana v hanušovskej evanjelickej cirkvi, 1902.
(Zbor za tieto dva zrekvírované zvony dostal 2068 korún)
Veľký zvo - 560 kg – text: In gloriam Dei fusa sum expensis eccl.(esiae)
ev.(angelici) A.C. add.(ict) opp.(idi) Hanusfalvensis sub inspectoratu ac.
Ge er. osi Do i i Petri G ar á de Küke ező V.D.M. Andr. Csorba.
uratori us Ha zo M. Pohlod G. Sza ó A dr. Hudák Dops hae a o
per
laure tiu Burger.“
Preklad: „Uliaty som na Božiu slávu zo zbierok(na výdavky) evanjelikov
hanušovských, keď bol dozorcom Peter Gyarmán z Kukovej, farárom
Andrej Čorba, kurátormi M.Hanzo, G. Pohlod, Andrej Sabo a Hudák,
v Dobšinej 1832 Laurentom Burgerom.
Stred ý zvo – ový - 354 kg – te t: „Uliat so zo štedrosti a na pamiatku do
Ameriky vysťahova ý h ev.a.v. irkev íkov ha ušovský h v roku 1922. Ulial
Buchner prie .uč.spol. Prešov.“
Uz ese ia atkocirkev ého ko ve tu z . .
7
Uznesenie č. 1: Matkocirkevný konvent schvaľuje zakúpenie 3. zvona do veže
kostola - „reformačného zvona“; zároveň schvaľuje zvýšenie rozpočtovaných
výdavkov na investície do výšky 10 000 €.
Uznesenie č. 2: Matkocirkevný konvent schvaľuje vyhlásenie dobrovoľných
milodarov a dobrovoľných papierových ofier na zakúpenie 3. zvona do
matkocirkevného kostola v Hanušovciach nad Topľou.
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Malý zvon – nový – 185 kg – text: "REFORMAČNÝ ZVON PRI 500. výročí
reformácie a 100. výročí odobratia 3. zvona z veže venujú veriaci CZ ECAV
Hanušovce nad Topľou a ostatní darcovia 1517 – 1917 -2017"
Nový zvon je objednaný vo Zvonárskej dielni Tomášková – Dytrychová s.
r. o., Brodek u Přerova. Dodaný by mal byť podľa zmluvy v druhej
polovici mesiaca august 2017.
27.8.2017 na pamiatku posvätenia chrámu v Hanušovciach bude zvon
dovezený do chrámu.
29.10.2017, dva dni pred pamiatkou reformácie, bude zvon dôstojným
bratom biskupom Slavomírom Sabolom posvätený a daný do užívania k
oslave a chvále Božej.

Po stopách Dr. Martina Luthera
Rok 2017 je jubilejným rokom, v ktorom si pripomíname 500. rokov od začiatku
reformácie. 31.10.1517 Dr. Martin Luther na dvere zámockého chrámu vo
Wittenbergu pribil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov, čím začala obnova
cirkvi v nezvyčajných rozmeroch. Až dodnes sa cirkev potrebuje stále
reformova . Vlastne i preto sa cirkvi hovorí, že je Ecclesia sempter reformanda –
cirkev stále sa reformujúca.
Z nášho zboru sme malá skupinka veriacich navštívili v máji miesta, ktoré sú
spojené s reformáciou a životom Dr. Martina Luthera. Na krátku anketu
odpovedajú traja teológia z nášho zájazdu. Príjemné čítanie.
Slavomír Gallo (námestný farár na mieste
zborového kaplána CZ Hanušovce nad Topľou)
Čo si vnímal vo Wittenbergu ako také, čo ťa
oslovilo, resp., čo by oslovilo dnešných veriacich,
ktorí by tam išli na poznávací zájazd.
Vo Wittenbergu som bol už druhýkrát. Prvýkrát to
bolo pred dvadsiatimi rokmi. Pri druhej návšteve
som však vnímal atmosféru tohto, skoro
pä desiattisícového mesta úplne inak. Mal som naň
viac času. Mesto je veľmi upravené a 500. výročie
reformácie si pripomína veľmi dôstojne. Pamiatky
sú v ideálnom stave. Dojem umocňujú úpravy
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okolia budov. A hoci sa pri zámockom chráme (Dr. M. Luther na jeho dvere
vyvesil 95 výpovedí) a vo dvore Lutherovho domu robili posledné úpravy, dal sa
vycíti budúci vzhľad diela. Okrem toho som bol milo prekvapený záujmom
nielen „zahraničiarov“, ale aj domácich návštevníkov, medzi ktorými nechýbali
ani školáci. Nemecký národ si dôstojne pripomína dielo reformátora. S tým sme
sa stretali vlastne na každom mieste, či to bola Jena, Weimar, Erfurt, Eisenach,
Eisleben, a samozrejme hrad Wartburg. Tieň Luthera so zdvihnutou rukou, v
ktorej drží kladivo, sa hádam nachádza po celom Nemecku.
Z rozprávania sprievodcov (br. biskup Filo a br. Beňuch), ako asi vnímaš dnešnú
evanjelickú cirkev v Nemecku? Alebo ako si nemecká evanjelická cirkev podľa
tvojho názoru pripomína výročie reformácie v porovnaní s našou cirkvou? Čo
by si odporučil prevziať do našej cirkvi, zborov, lebo ťa to tam oslovilo.
ažká otázka. A aj moja odpove bude nekompetentná, povrchná (len spoza okna
autobusu). Viem, že v Nemecku sa cirkev borila s výstupmi ľudí z cirkevných
zborov pre platenie dane. Na druhej strane v Eisenachu sme počuli o zaujímavých
misijných projektoch, ktoré oslovujú mnohých. Nemci sú iní ako my, nemajú taký
strach z cudzincov a aj tu sa im naskytá veľké misijné pole. Mnohí pris ahovalci
sú oslovení evanjeliom Pána Ježiša a konvertujú na kres anskú vieru. Môžu tak
prinies nový impulz a nového ducha bojujúcej cirkvi. Ak by som mal z mojich
chabých skúseností, ktoré som za tých pár dní nazbieral, odporuči niečo do
života našej cirkvi alebo zborov, bolo by to organizovanie cirkevných slávností.
Ich náplň a kreativita ma ohromili. A neboli to len finančne náročné nápady. Čo
bolo na nich zaujímavé, aktivity zachytávali všetky zložky od detí po dospelých.
Nezastali ani pred verejnos ou. Konali sa uprostred sekulárneho sveta.
Nejaká "pikoška", zaujímavosť, úsmevná príhoda (samozrejme môže byť aj z
ubytovania).
Ubytovne boli mládežnícke, teda ako
vravia bratia Česi, „nic moc.“ Na nich
boli možno zaujímaví len dvaja „pilčíci“,
ktorí usilovne pílili drevo po celú noc, za
čo ich ostatní neodmenili po akovaním.
Neviete prečo? Ve sa toľko napracovali.
„Pikoškou“ by som nazval objavenie
stromu reformácie, drevinu, ktorú do
parku reformácie daroval Vatikán (strom
Lutherova záhrada
č. 1). Park reformácie sa nachádza
ne aleko od zámockého chrámu vo Wittembergu. Strom je zasadený v srdci
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parku, tvorí ho Lutherova ruža a vľavo od hornej časti kríža, medzi lupeňmi ruže
je tento strom zasadený. Dar našej ECAV na Slovensku je v pozadí, kde sú
zasadené stromy lutherských cirkví z celého sveta. Sú tam aj stromy od bratov
kalvínov, at . Naša „hanušovská“ skupina si rozdelila park na zóny a postupne
sme prechádzali popri tabuľkách jednotlivých darcov. Sto bodov za nájdenie
stromu z ECAV získal brat Jožko Varga. Ktovie, čo s nimi urobil? Ke za nami
prišlo ostatné osadenstvo zájazdu, vyzvali sme ich na sú až, kto prvý nájde náš
strom. A neby súcitného srdiečka Števka Kovaľa, možno by ho hľadali dodnes.
Jakub Ferko (študent 3. ročníka Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v
Bratislave)
Môžeš popísať Lutherov vstup do augustiniánskeho káštora? Čo mu
predchádzalo? Čo sme mohli vidieť v kláštore, v ktorom je meste? Čo ťa
zaujalo?
Luther mal vtedy len 21 rokov, ke vstúpil
do kláštora. A k tomuto rozhodnutiu, vstúpi
do kláštora, ho priviedla búrka. Konkrétne
išlo o blesk, ktorý vraj ne aleko neho udrel
a v obave o svoj život vykríkol: „Svätá
Anna,
pomôž
mi!
Stanem
sa
mníchom.“ Boli sme spoločne na mieste,
kde údajne tento blesk udrel. Luther v tej
Miesto, kde Luthera zastihla úrka dobe vnímal Boha ako strašného sudcu a to,
že Boh je milujúci Otec bola preňho
vzdialená predstava. Taktiež myšlienka, že milos ou sme spasení skrze vieru mu
bola vzdialená, a preto vnímal povolanie mnícha ako skutok zados učinenia voči
Bohu, ktorý by mu pomohol pri spasení jeho duše. Šiel do Augustiniánskeho
kláštora v meste Erfurt. V kláštore ma zaujala napríklad kaplnka, v ktorej
pravdepodobne Luther zložil mníšsky sľub. Vo vitráži okna v tejto kaplnke sme
videli prvú Lutherovu ružu. Nevedel by som
si predstavi
ži
v tak chladných
miestnostiach, v chudobe a v tak prísnom
režime, v ktorom fungoval vtedy Luther.
Z rozprávania sprievodcov, ako asi vnímaš
dnešnú evanjelicku cirkev v Nemecku?
Alebo ako si nemecká evanjelická cirkev
pripomína výročie reformácie z tvojho
pohľadu.
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Augustiniánsky kláštor

V Nemecku intenzívne prežívajú toto výročie. Majú všade množstvo plagátov a
billboardov s podobizňou Luthera. Obnovujú a opravujú veľa pamiatok, napríklad
Lutherhaus vo Wittenbergu, dom, kde žil svojho času Luther aj so svojou ženou
Katarínou. Usporadúvajú rôzne festivaly, koncerty, konferencie alebo tiež
slávnosti. V Eisenachu sme boli svedkami slávnosti, kde si zrejme cirkevný zbor
dokázal zaplati strechu nad celým námestím. V každom meste, ktoré sme
navštívili tak mali stánky so suvenírmi a meno Luther je v Nemecku v súčasnosti
predávaná značka. Boli tam Luther perá, sviečky, lego figúrky, energetické
nápoje, vína, pivá at . Navštívili sme park, kde bolo 500 reformačných stromov
zasadených najmä od evanjelických cirkví. K 500. výročiu reformácie evanjelická
cirkev v Nemecku robí zmeny, ktoré sú navonok viditeľné.
Nikola Sochová (študentka 1. ročníka Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK
V Bratislave)
Ktoré mestá sme navštívili a čím sú významné v spojení s M. Lutherom?
1.deň: Jena – mestský kostol sv.Michala s originálom náhrobnej dosky M.Luthera.
Weimar – mestský kostol, kde viackrát M. Luther kázal.
Erfurth - Augustiniánsky kláštor,
2.deň: Eisenach + hrad Wartburg
Miesto, kde Martina Luthera postretla búrka
3.deň: Eisleben - rodný dom M. Luthera, dom úmrtia, kostol Petra a Pavla (miesto
krstu) a kostol sv. Ondreja (miesto poslednej kázne Martina Luthera)
Wittemberg- zámocký kostol- kde pribil 95 výpovedí, Mestský kostol
4.deň: Wittemberg- Lutherov dom, Melanchtonov dom,
Torgau – kostol, kde je pochovaná Katarína von Bora (Lutherova manželka)
Prezraď nejakú pikošku o Lutherovi, čo si nevedela a si sa to dozvedela v
Nemecku? V čom ťa obohatil poznávací zájazd do Nemecka?
O Martinovi Lutherovi som sa dozvedela
vec, ktorá asi nie je vôbec podstatná, ale
mňa to celkom prekvapilo, ke som
zistila, že ke zomrel, bol rovnako
široký ako vysoký 😃
Počas tohto výletu ma asi najviac zaujal
kostol, kde bol Martin Luther krstený, a
to kostol Petra a Pavla, kde sa v strede
kostola nachádzal „bazén“. Bola to
vlastne krstiteľnica, kde krstili staršie
deti a dospelých. Voda sa počas krstu
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dala vyhria až na 30°. Voda v krstiteľnici prúdila smerom od oltára vonku z
kostola. A taktiež ma oslovil aj Augustiniánsky kláštor a hrad Wartburg, pretože
na týchto miestach bol natáčaný aj film o Martinovi Lutherovi, čiže som si mnoho
veci dokázala pospája a vedela som si to predstavi , ako to mohlo vyzera
kedysi.

Buď IN (slávnosť konfirmácie)
Na Sviatok Svätej Trojice (11.6.2017) sme mali v našom zbore slávnos
konfirmácie. Netradične, nie ako v predchádzajúcich rokoch, bolo
konfirmovaných "iba" 13 mladých členov nášho zboru. To spomínam iba preto,
lebo verím, že nie od množstva a počtov je istým spôsobom merateľný duchovný
život zboru. S rados ou sme v zbore na službách Božích počuli vyznanie našich
"najmladších dospelých" členov zboru. Verím – znelo z úst pri osobnom vyznaní
viery v Trojjediného Pána Boha. Pri slávnosti konfirmácie sa to akosi
predpokladá, že každý tú vieru vyzná a bude ju vyznáva . V kázni som však
apeloval na konfirmandov, aby boli vo viere v Ježiša Krista stále. Aby tak, ako
kráčame s dobou, ako sa rýchlo prispôsobujeme novým veciam, aby tak isto boli
IN v Ježišovi Kristovi. Prajem im, aby ich viera v Ježiša Krista posilňovala v
celom ich živote. Aby tak, ako Ježiš chce by v ich živote prítomný v moci Ducha
Svätého, aj oni boli v Ježišovi. Stále. Vždy.
Kázeň na slávnosť konfirmácie (R 8,10-11)
"Ak je Kristus vo vás, tak je telo mŕtve pre hriech, ale duch je živý pre
spravodlivosť. A ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z
mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné
telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás."
Milí rodičia, krstní, starí rodičia, priatelia, milí konfirmandi!
Žijeme rýchlu dobu. Všetko okolo nás ide príliš rýchlo. Asi pred 14
rokmi sa vám tieto deti, milí rodičia, narodili a teraz tu máte pred sebou
dospievajúcich, za chvíľu dospelých ľudí. Od dnešného dňa im budeme
hovori v cirkvi, že sú dospelí členovia cirkvi. A povedzme si, čo je to 5 či 10,
či 15 rokov v živote kres ana? Takmer nič. Tak rýchlo to prejde, že ešte pred
niekoľkými rokmi ste mohli da týmto vašim de om za nejakú nesplnenú
úlohu poza uši, po zadku. Dnes už nemôžete. Je to riziko. Sú pomaly vyšší od
vás a máte strach, lebo čo ke by vám to vrátili. Dnešná doba ide skutočne tak
rýchlo, že za chvíľu niektorí pôjdeme do dôchodku a tieto naše deti budú ma
svoje rodiny, my sa staneme starými rodičmi, budeme ma vnúčatá. A vtedy si
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povieme, že to tak rýchlo prešlo. Ani nevieme ako. A čo sme prežili? Resp. ako
sme to všetko, ten všetok čas prežili? Využili sme ten čas, od Pána Boha nám
daný na to, aby sme si povedali, či to stálo zato?. A možno niekedy potom, na
sklonku života si mnohí povieme, čo ďalej? Skutočne príde koniec? Tomu
všetkému?
Po me však uvažova radostnejšie. V každej dobe, i keby akokoľvek
rýchlo ubehla, v každej dobe chceme by pripravení na výzvy, ktoré tá doba
prinesie. Učíme sa stále novým veciam, aplikujeme ich do svojho života.
Aplikujeme – teda využívame rôzne moderné aplikácie k tomu, aby sme čo
najlepšie tú modernú a rýchlu dobu žili. Poviem to ešte tak – snažíme sa v
každej dobe, v každom čase zosta IN. By v tom. Snažíme sa zorientova .
Nestrati sa. Snažíme sa prispôsobova dokonca aj v cirkvi formu duchovného
života, bohoslužieb, či rôznych stretnutí tej forme, akú nám doba prináša.
Preto komunikujeme cez mikrofóny, aby sme sa lepšie počuli. Preto
komunikujeme cez média – prenášame obraz z bohoslužieb do našich
obývačiek. Píšeme evanjelium v modernom jazyku. Píšeme a učíme sa káza
moderne, aby dnešný moderný mladý človek bol IN a mal záujem o
evanjelium. Premýšľame, ako to ešte lepšie poveda , ako to evanjelium čo
najlepšie, najzrozumiteľnejšie poveda .
A keby som to vedel a mal všetko možné poznanie – tak by som to
povedal čo najjednoduchšie a v duchu doby. Ako to teda poveda a ako vám čo
najjednoduchšie priblíži Božie slovo – kázeň – priblíži Kristovo evanjelium.
V piatok sme na skúške počuli, že M. Luther bol taký - IN – šiel s dobou, v
ktorej žil a preložil Božie slovo do materinského jazyka. Aby ho ľudia čítali a
žili čo najviac podľa Božieho slova. V 60. rokoch minulého storočia na 2.
vatikánskom koncile katolícka cirkev spravila mnohé reformné kroky, ktoré
samotnú cirkev mali posunú dopredu a bližšie k ľu om. A nebojím sa
poveda , že aj naša ECAV pri 500. výročí reformácie poci uje, ja to tak cítim,
že by mala by IN s touto dobou. Ale ako sa tej dobe priblíži a oslovi
Kristovým evanjeliom dnešného už nie moderného ale postmoderného
človeka. Ako vás oslovi a pritom nič z evanjelia nevynecha , neprekrúti .
Apoštol Pavol v liste Rímskym píše pre nás práve veľmi aktuálne slová.
Ak je Kristus vo vás – telo je mŕtve pre hriech a duch je živý pre
spravodlivos . Poviem to možno ešte inými slovami. Ak je Kristus vo vás – ak
IN – a vy ste IN v Kristovi – tak všetko, čo sa nám javí ako staré, čo by nás
malo akosi spomaľova , brzdi – a mnohokrát je to práve ten hriech, ktorý
mnohé neguje, ničí – všetko to by malo zomrie . Odumrie . Telo má by
mŕtve hriechu. Ak máme v cirkvi, v rodinách, v zboroch, vo vz ahoch s ľu mi
by takí, že IN, tak zomrime hriechu, zanechajme všetku nenávis , zlos , zlé
návyky, zlé správanie. Ak je Kristus vo vás – píše Pavol – ak ste prijali Krista,
uverili v Mesiáša, vo Vykupiteľa, ak Ho nasledujete – ak ste IN v Kristovi –
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zanechajme hriech a bu me živí pre spravodlivos . Pre dobro, slušnos , lásku,
službu, pomoc, pre ovocie Ducha Svätého – nežnos , krotkos , dobrotivos ...
Ako dobre by sme žili, hoci rýchlo, ale dobre a spravodlivo, keby sme
do dnešnej doby priniesli práve takého hodnoty – hodnoty Božieho kráľovstva.
Zanechajme raz a navždy všetok hriech a žime Božej spravodlivosti. Vtedy
budeme IN – budeme kráčajúci s touto dobou, ak ju budeme tvori hodnotami,
ktoré vyznávame. My budeme tvori tento svet, túto dobu. Ak je Kristus vo
vás – v nás – hriech má ís bokom a my máme ži spravodlivosti, pravde,
poriadku...
Kto je v nás? Mnohokrát je v nás veľa zla, hriechu, skleslosti,
nemorálnosti, úpadku. Mnohokrát len nadávame, sme proti niekomu, niečomu.
Viníme dobu, v ktorej žijeme za to, ako žijeme. My však tvoríme túto dobu –
vz ahy – prostredie – rodiny. Ak je Kristus v nás, ak sme IN v Kristovi –
všetko to sa dá tvori . Nechcem ži v hriechu, ale chcem ži v čistote,
nechcem ži v klamstve, ale v pravde. Nechcem ži pre zlodejinu, podlieha či
podporova korupciu – ale chcem ži spravodlivo.
Dnes, ke prvýkrát pristúpite k Večeri Pánovej – po vyznaní hriechov,
pokání, oľutovaní hriechov – aj vy, my všetci môžeme poveda – sme mŕtvi
viac hriechu. Naše telo hriechu odumiera. Chceme by živí Kristovi. Tu sa
dnes všetci pri oltári stretneme s Kristom, Jeho telom a krvou, ktoré budeme
prijíma – ktoré bude v nás. Kristus túži vstúpi i do nášho života, aby sme žili
pre Neho, skrze Neho. Kristus v nás. Sviatos Večere Pánovej nás očis uje a
dáva nám vždy nový začiatok, podnet pre lepší život. A my chceme ten lepší
život ži . Chceme by lepší.
Sami k tomu nemáme dostatok síl. I M. Luther píše, že my zo svojho
vlastného rozumu a zo svojej sily nemôžeme v Ježiša Krista veri , ani k Nemu
prís , ale že nás Duch Svätý evanjeliom povolal, svojimi darmi osvietil, v
pravej viere posvätil a zachoval. Bez moci Ducha Svätého, ktorého pôsobenie
sme si pred týždňom na svätodušné sviatky pripomínali, bez Ducha Svätého
nemôžeme nič spravi . Tak ako aj Ježišovi učeníci pred Letnicami – ako boli
bezradní a nevedeli, nemali síl pre službu. Ale v moci Ducha Svätého, ktorý na
nich zostúpil v 50. deň túto moc získali, aby ich smrteľné telá oživil. Skrze
Ducha Svätého sa dejú tie veľké zmeny. Všade, kde o Ducha Svätého prosíme
a sa mu poddávame. On je hýbateľom a darcom všetkých dobrých darov. I
daru veri a nasledova Ježiša Krista.
Kristus v nás – a my IN v Kristovi – budeme len tak, že sa otvoríme
pôsobeniu Ducha Svätého. A potom už nebudeme skleslí, ako Ježišovi učeníci
pred zoslaním Ducha Svätého, ale budeme v moci Ducha Svätého mocní pre
vieru, nasledovanie a službu Ježišovi Kristovi. Preto vyznajme slová z listu
Rímskym. Ja som ich vybral za kázňový text a aj na konfirmačné rozpomienky
som vybral slová z listu Rímskym, ktoré i Luthera viedli k reforme v cirkvi, k
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reformácii pred 500 rokmi. Nech Božie slovo vedie i vás k vašej každodennej
reforme a obnove v nasledovaní Ježiša Krista. Preto : Ak je Kristus vo vás,
tak je telo mŕtve pre hriech, ale duch je živý pre spravodlivosť. A ak prebýva
vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista
Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojím Duchom,
prebývajúcim vo vás. Amen
Martin Škarupa, zborový farár

Spýtali sme sa

Čo pre teba znamená konfirmácia?
Konfirmáciu vnímam ako začiatok niečoho nového. Stávam sa síce dospelým
členom cirkvi, no najdôležitejším je pre mňa to, ke vyznávam, že verím v smr
a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Konfirmáciou nemá konči duchovný život
kres ana, ale človek by mal aj na alej chodi do spoločenstva (kostol, dorast,
mládež) a alej sa utvrdzova vo svojej viere. To, čo sme sa dozvedeli a naučili
počas 2 rokov konfirmačnej prípravy máme aplikova a zároveň rozvíja . Nikdy
v živote však nemáme zabudnú na to, čo pre nás Pán Ježiš urobil.
Branislav urica
Pri konfirmácií som prvýkrát v živote vyznala svoju vieru na verejnosti sama za
seba, pretože pri krste vyznali vieru za mňa krstní rodičia a rodičia. V deň mojej
konfirmácie som sa stala nielen dospelou členkou cirkvi, ale stala som sa
osobou zodpovednou sa svoj duchovný život. Samozrejme na alej som sa
zúčastňovala dorastu, mládeže, služieb Božích. Touto udalos ou som bola
posilnená vo viere a cieľ mojej viery sa viac rozjasnil.
Nikola Sochová
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Turistika (Hanušovce- Medziansky hrad- Vlača- Hanušovce) 1.5.2017

Po akovanie bratovi kostolníkovi za 40 rokov služby 2.4.2017
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Senioratné stretnutie dorastu 8.5.2017

Oslava 40-tky nášho farára

Rozpis služieb Božích a aktivít počas leta 2017
1. júl 2017 (sobota) – Petrovce - Biblický les – hra pre deti v rámci projektu
"reformačné leto". Začiatok hry v Petrovciach v evanjelickom kostole o 9:00.
Celá trasa má 5 km. V závere trasy bude občerstvenie – guláš a možnos opeka .
Pozývame deti aj s rodičmi.
2. júl 2017 – (nedeľa) – Petrovce – 10:00 – 20. výročie posvätenie chrámu
Božieho (kazateľ: Prof. ThDr. Július Filo, emeritný biskup ECAV na Slovensku).
Služby Božie v Pavlovciach nebudú. Medzianky – 8:00, Hanušovce – 8:00.
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5. júl 2017 – (streda) – Vlača – 9:00 – služby Božie na Sviatok Cyrila a Metoda
a Sviatok Majstra Jána Husa. Po službách Božích zborový futbalový turnaj.
Obed – guláš. Pozývame futbalistov ale aj fanúšikov k povzbudzovaniu. Tímy sa
môžu prihlási na fare alebo na začiatku turnaja. Jednotlivci, ktorí chcú hra
futbal, môžu vytvori tímy na začiatku turnaja.
6. júl 2017 – (štvrtok) – služby Božie na Sviatok Majstra Jána Husa – Petrovce,
17:30; Pavlovce 17:30; Medzianky, 18:30; Hanušovce 18:30.
9. júl 2017 – (nedeľa) – služby Božie v zbore nebudú. Pozývame vás na
Dištriktuálny deň do Mestskej športovej haly v Prešove. Začiatok služieb Božích
je o 9:30. Popoludní o 14:00 opera Hrad prepevný (k 500. výročiu reformácie).
Odchody autobusov zo zboru (Vlača 8:30; Petrovce 8:30; Hanušovce 8:40;
Medzianky 8:30; Pavlovce 8:45)
16. júl 2017 – (nedeľa) – služby Božie PE a PA o 9:00; ME a HA o 10:30.
23. júl 2017 – (nedeľa) – služby Božie PE a PA o 9:00; ME a HA o 10:30.
30. júl 2017 – (nedeľa) – služby Božie PE a PA o 9:00; HA o 10:30; ME o 8:00.
6.august 2017 – (nedeľa) – služby Božie PE a PA o 9:00; ME a HA o 10:30.
13.august 2017 – (nedeľa) – služby Božie PE a PA o 9:00; ME a HA o 10:30.
20.august 2017 – (Nedeľa pokánia) – služby Božie PE a PA o 9:00; ME a HA o
10:30.
na všetkých miestach spoveď a Večera Pánova
27.august 2017 – (nedeľa) – Hanušovce, 10:30 – pamiatka posvätenia chrámu
dovezenie "zvonu reformácie" do kostola
3. september 2017 - (nedeľa) – služby Božie Vlača, 8:00; PE a PA o 9:00; ME a
HA o 10:30.
10. september 2017 - (nedeľa) – služby Božie PE a PA o 9:00; ME a HA o
10:30.
v ostatné nedele v rovnakých časoch, ako bývajú služby Božie, resp. podľa
oznámenia v kostole
29. október 2017 – (nedeľa) – posviacka reformačného zvona,
ktorú vykoná dôstojný brat biskup Slavomír
Sabol
31. október 2017 – (utorok) – pamiatka reformácie
VÝZVA – pridaj sa k nám v tento pamätný deň. Zober si v práci dovolenku
a prí na služby Božie pripomenú si výročie reformácie.
Ostatné aktivity v zbore podľa oznámenia.
O pripravovaných aktivitách spojených s Pamiatkou reformácie vás budeme v čas
informova .
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Lúčka-Potoky

•

prihlášky na ECAV fare

Detský pobytový tábor
7.8.-12.8.2017
Cena 65€
Janoškov dom, Liptovský hrádok
-

deti od 6 do 11 rokov

prihlášk na ECAV fare

Príjemné a požehnané leto.
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