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Čo môžem či nemôžem?

Kázeň z celozborového konventu (25.2.2018)
Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Každý človek je pri výkone svojich povinností limitovaný. Je to pravda, a
to aj vtedy, ke nám sa zdá, že by sme toho dokázali vykona viac, než spravíme.
Predsa však vieme, že to tak nie je. Príde moment, chvíľa, kedy si uvedomíme viac sa nedá, na viac nemám síl, viac nedokážem. Veľmi jasne je to vidie napr.
pri športovcoch. Aj majú talent, aj sa snažia, aj trénujú, ale príde chvíľa, kedy im
to nie je nič platné. Úspech a lepší výkon oproti iným sa nedostaví. Sem - tam sa
niečo pozitívne ukáže ako záblesk vychádzajúceho slnka na oblohe, ale to je
všetko. A opä len samé sklamanie. A dokonca aj u tých najlepších sa akokoľvek
dlhá ví azná séria raz skončí a príde kríza, neúspech, pád dole.
A môže niečo také prís aj do života kres ana? Je kres an v svojom
duchovnom živote taktiež limitovaný? Alebo po obrátení, viere a nasledovaní
Pána Ježiša Krista je už len úspech, rados , krásny a ničím nerušený život v
bezstarostnosti a hojnosti všetkého? A ako to je napr. s väčšou komunitou, so
spoločenstvom viacerých kres anov? S cirkvou, zborom, či spoločenstvom v
rámci zboru?
Na tieto a podobné otázky by sme našli odpovede v Písme Svätom, Biblii.
Preto po me ako nástupcovia myšlienok reformácie hľada a odpoveda zmysle
reformačného Sola Scriptura.
„Keď prišli k (ostatným) učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a
zákonníkov, ako sa hádajú s nimi. A celý zástup, len čo uvidel Ježiša, predesil
sa; potom pribehli k Nemu a pozdravili Ho. I spýtal sa ich: O čom sa hádate s
nimi? Odpovedal Mu jeden zo zástupu: Majstre, priviedol som k Tebe svojho
syna, ktorý má nemého ducha, a kde ho len pochytí, lomcuje ním; penia sa mu
ústa, škrípe zubami a chradne. I povedal som Tvojim učeníkom, aby ho vyhnali,
ale nemohli. A On im odpovedal takto: Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s
vami? Dokiaľ vás budem trpieť? Prineste ho ku mne! A priniesli ho k Nemu.
Ako ten duch uzrel Ježiša, hneď lomcoval (chlapcom); tento padol na zem,
zvíjal sa a ústa sa mu penili. Spýtal sa (Ježiš) jeho otca: Odkedy sa mu to stáva?
Odpovedal: Od detstva. A často ho hodil aj do ohňa, aj do vody, aby ho zahubil.
Ale ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami! Povedal Mu Ježiš: Ak môžeš?
Veriacemu je všetko možné! Otec dieťaťa hneď zvolal: Verím! Pomôž mojej
nevere! Keď Ježiš videl zbiehať sa zástup, pohrozil nečistému duchu a povedal
mu: Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a nikdy viac nevojdi
doňho! Nato skríkol (ten duch), veľmi ním zalomcoval a vyšiel. A (chlapec)
ostal ako mŕtvy, takže mnohí hovorili, že umrel. Ale Ježiš ho chytil za ruku a
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zodvihol, a on vstal. Keď (Ježiš) vošiel do domu a boli sami, spýtali sa Ho
učeníci: Prečo sme ho my nemohli vyhnať? A On im odpovedal: Tento rod
(démonov) môže vyjsť len modlitbou a pôstom“. (Mk 9,14-29)
Pán Ježiš Kristus dal svojim učeníkom pri povolaní a vyslaní do služby veľkú
moc. Božie slovo v Mk 6,7-13 hovorí o tomto vyslaní apoštolov. Odtiaľ citujem
verš 13. „vyháňali mnohých démonov, olejom pomazali mnohých nemocných a
uzdravovali ich“. V prečítanom texte je zmienka o mnohých, ale nie o všetkých.
Z toho teda prichádzame k záveru – nie všetko sa vydarí a nie každému vedeli
vtedy pomôc . Povedali by sme – aj Ježišovi učeníci mali svoj limit. Dokonca v
otázke ich plnej odovzdanosti Ježišovi vidíme mnohé obmedzenia – v Judášovej
zrade či Petrovom zaprení Ježiša.
Ježišovi učeníci pomáhali mnohým. Mnohým sme v minulom roku sná
pomohli aj my, mnoho sme sná aj vykonali v duchovnom živote v zbore či v
rámci hospodárenia. Na to mnohé sa dá pozrie dvojakým pohľadom – aj dos
toho bolo vykonaného, ale nedalo sa viac? Bolo to veľa alebo to bolo málo? Bola
naša služba v zbore taktiež niečím limitovaná? Skutočne to bolo maximum, čo
sme mohli vykona či mali vykona ? Alebo to bolo len to biblické - čo sme boli
povinní vykona , tak sme to vykonali? (L 17,10).
Ježišovi učeníci dostali zvláštnu moc – uzdravova nemocných a vyhá a
démonov. Ale na dnešnom prečítanom Božom slove vidíme, že aj ich moc bola
obmedzená. Vo svojej moci sa im nedarilo uzdravi posadlého chlapca. Mohli by
sme poveda na základe toho, že boj so satanom je ažký a je stále trvajúci. Z
vlastnej sily človek nemôže nad diablom a zlými mocnos ami zví azi . Ani sa
nemôže spolieha na žiadnu inú moc v boji s diablom, ak nie len na moc Ježiša
Krista. Čo vtedy môžem? Z vlastnej sily nič nemôžem. Čo mi zostáva ako jediné
možné riešenie? Spolieha sa na Pána Ježiša Krista a Jeho moc. Ví azstvo nad
hriechom, pokušením, pokušiteľom a diablom prichádza prostredníctvom viery v
Ježiša Krista. Moje ľudské snahy sú ohraničené, obmedzené, limitované. Ale ke
budem veri – tak vtedy s Kristom zví azím. Lebo „veriacemu je všetko možné!“
Vieru preto treba budova a upev ova . Nespolieha sa, že je to dobré,
postačujúce. Že tak, ako to je v mojom živote, zbore či cirkvi, ako som si to
zariadil a vybudoval sám, že to mi stačí. Nesmiem sa uspokoji s tým, že ja niečo
môžem sám dokáza a vykona . Treba prosi o väčšiu vieru. Treba rás vo viere.
Každodenne. Môj život sa stáva každodenným zápasom o posvätenie, o
nasledovanie, zápasom o vieru. Môj život viery má by kontinuálny, stále sa
obnovujúci a pokračujúci s každým novým ránom. Každý de sa má obnovova
moja dôvera v Ježiša Krista. Patrím Jemu, som Jeho, som Kristov. On ma vykúpil,
vyslobodil svojou smr ou na kríži. Zbavil ma mojich hriechov a vín. A Jeho moc
v mojom živote ja väčšia ako ja sám a všetko okolo m a. Ak verím, môžem všetko.
Dokonca môžem poveda vrchu, aby sa presunul (Mk 11,23). Ak sa plne vo
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všetkom odovzdám pod Ježišovu moc, tak budem vidie zmeny aj tam, kde sa mi
to javí ako nemožné.
Čo môžem či nemôžem? Môžem všetko, ak verím v moc Kristovu.
Veriacemu nie je nič nemožné. Ke dnes hodnotíme minulé obdobie, verím, že
vidíme práve túto Kristovu moc. A nie naše schopnosti či našu silu. Mnohé by
sme neboli vykonali, keby sme vo viere nehľadeli dopredu a v modlitbe neprosili
o Božie požehnanie. Verím, že všetko môžem, a preto prosím, pomôž Pane, moje
slabej viere, pomôž mi prekona akékoľvek pochybnosti, pomôž mi zví azi nad
neistotou a neúspechom. Pomôž mojej malej viere. O to a prosím dnes. Amen
Martin Škarupa, zborový farár
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Rok 2018 – rok volieb
Tento rok bude
rekordným rokom na
počet volieb. Pred nami
nie sú len komunálne
voľby do miestnych
samospráv v dedinách a
mestách, kde žijeme.
Ale aj v samotnej cirkvi
budeme
často
pristupova k urnám s
hlasovacími lístkami.
Za sebou už máme voľbu zborovej sestry dozorkyne. D a 4.3.2018 na
hlavných službách Božích bola na alšie 6-ročné volebné obdobie zvolená
Ing. Zuzana Kožlejová za zborovú dozorky u.
Pozývame vás aj k alším voľbám, a to:
10.6.2018 – voľba zborových farárov.
Kandidačné presbyterstvo na svojom zasadnutí 2.5.2018 nominovalo na tieto
voľby doterajších zborových farárov, manželov Škarupových, ktorým voľba v
našom zbore končí 24.8.2018. Títo prijali ponuku presbyterstva na alšie
volebné obdobie. Teraz je už len vecou veriacich zboru, či ich zvolia na alšie
10-ročné volebné obdobie. (volebný konvent bude 10.6.2018 v Hanušovciach
so začiatkom o 10:00 za účasti brata seniora Martina Chalupku, ktorý poslúži
káz ou)
17.6.2018 – voľba predsedníctva ECAV na Slovensku (generálneho biskupa
a generálneho dozorcu). Kandidátov na tieto funkcie zatiaľ nepoznáme
(modlime sa za kandidátov, ktorí povedú našu cirkev k rozvoju a rastu).
24.6.2018 - voľba presbyterstiev v Petrovciach, Medziankach a
Hanušovciach nad Topľou.
(funkčné obdobie presbyterstva je 6-ročné, do roku 2024)
-kandidačné presbyterstvo v Petrovciach 21.5.2018, 18:00 (kostol)
-kandidačné presbyterstvo v Medziankach 22.5.2018, 18:00 (kostol)
-kandidačné presbyterstvo v Hanušovciach 24.5.2018, 18:00 (fara)
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Podmienky kandidovania do presbyterstva:
Podľa cirkevnej ústavy č. 7, bod 3 – právo by volený do cirkevných orgánov
nadobúda člen cirkvi, pokiaľ táto ústava neustanovuje inak, dovŕšením 21 rokov.
Prosíme vás, ak chcete niekoho nominova do presbyterstiev, oslovte kandidátov
a podpísané čestné prehlásenie odovzdajte na faru.
Voli budeme:
Hanušovce, matkocirkev – 18 presbyterov
Vlača – 2 presbyterov
Remeniny – 1 presbytera
Petrovce – 7 presbyterov
Medzianky – 5 presbyterov
Okrem týchto volieb nás ešte čakajú voľby dozorcu Východného dištriktu
ECAV na Slovensku. Termín volieb ešte nie je určený.
Každá voľba je príležitos ou vybra do riadiacich, výkonných, či poradných
funkcií takých ľudí, ktorí svojou službou a prácou budú vies k rastu a
zveľa ovaniu zverené spoločenstvo či spoločnos . Vložme výber kandidátov, ich
voľbu a službu pod Božie požehnanie. Nech sa pri nich a pri nás deje Božia svätá
vôľa.

Martin Škarupa, zborový farár

„Lebo my sme Boží spolupracovníci,
vy ste Božia roľa a Božia stavba!“
1.Kor 3,9
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Zvýšili sme cirkevný príspevok a zmenili
termín výberu príspevku. Prečo?
25. februára 2018 sme na celozborovom konvente prijali nasledovné uznesenia,
ktoré zásadne menia financovanie v zbore a spôsob platenia cirkevného
príspevku. Rozhodli sme sa v zborovom časopise vysvetli aj ostatným členom
nášho zboru, ktorí neboli na konvente, prečo sme zmenili financovanie v zbore.
Uznesenie č. 3/2018
Celozborový konvent na svojom zasadnutí schvaľuje zvýšenie cirkevného
príspevku na 12 € na člena zboru.
Čo nás viedlo k tomu, aby sme zvýšili cirkevný príspevok?
• Posledné zvyšovanie cirkevného príspevku bolo v roku 2007, pred 11
rokmi. Počas tohto obdobia sa mnohé veci zvýšili aj v spoločnosti, cez
materiál a služby, ktoré potrebujeme aj my v našom zbore. Napriek tomu
sme nerobili mimoriadny výber cirkevného príspevku na žiadne
investičné účely v celom zbore. Vždy sme všetky opravy a investície
vykonávali z vyzbieraného cirkevného príspevku, dobrovoľných
milodarov, ofier a zbierok. V zbore sa nám darí udržiava všetky budovy
(kostoly a faru) vo veľmi dobrom stave. Pred nami však sú väčšie opravy
(oprava fasády kostola a veže v Hanušovciach; dokončenie kaplánskeho
bytu v Medziankach; prerábanie wc a kúpeľní na farskom úrade – v
zborových priestoroch a aj vo farskom byte; iné drobné opravy).
• Okrem týchto opráv a investícií náš zbor je stále aktívnym aj v duchovnej
oblasti. Nemalé finančné prostriedky investujeme aj do programových
aktivít v našom zbore (v r. 2017 sme podporili zborové aktivity – tábory,
víkendovky, misijnú prácu, časopis, zborové dni a iné sumou cca 9.000 €,
čo je 50 % z vyzbieraného cirkevného príspevku). Cez rôzne projekty
dostaneme od samosprávy a iných organizácií v účtovnom roku aj menšiu
sumu financií na programové aktivity. Avšak to nie je v každom roku,
preto sa nemôžeme spolieha len na cudzie finančné prostriedky.
• Finančnou podporou duchovných aktivít povzbudzujeme mladých k
službe v zbore a cirkvi. Za posledných 10 rokov sme mali v našom zbore
3 študentov teológie a 4 študentov Biblickej školy v Martine. Vidíme aj
to, ako samotná cirkev a kres anstvo zápasí s existenčnými problémami
na Slovensku a vo svete, preto sa tešíme, ke môžeme podpori a
povzbudi mladých k službe Bohu a cirkvi.
• Zvýšením cirkevného príspevku chceme vytvori finančnú rezervu v
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•

cirkevnom zbore pre prípad odluky cirkvi od štátu; chceme upravi
financovanie zboru tak, aby zbor bol sebestačný a dokázal finančne
zvládnu väčšie investície, opravy, či dlhodobejší výpadok financií od
svojich členov. Veríme, že už najbližšie roky ukážu, že to bolo správne
rozhodnutie a rezerva, ktorú vytvoríme, pomôže rozvoju zboru.
Zvýšenie príspevku je jediným spravodlivým spôsobom prispievania
všetkých členov na zbor. Každý prispeje rovnakou sumou na prácu v
zbore. Kto sa rozhodne prispie milodarom či oferou na službách Božích
– to je už dobrovoľným príspevok.

Uznesenie č. 4/2018
Celozborový konvent na svojom zasadnutí schvaľuje vykonať výber
cirkevného príspevku v roku 2018 do konca júna 2018.
•

•
•

•

Týmto uznesením chceme v prvom rade odbremeni rodiny od
finančného za aženia pred Vianocami a záverom občianskeho a
účtovného roka. V našom zbore sme cirkevný príspevok vyberali vždy v
decembri. Zdá sa nám nie najlepšie za ažova rodiny ešte výberom
príspevku v čase, ke skoro každý chce obdarova blízkych darčekom,
prekvapuje svojich blízkych rôznymi aj cennejšími darmi.
Tým, že výber príspevku je na záver účtovného roka, mali sme aj my
(farári) viac hospodárskej práce pred Vianocami, čo možno išlo na úkor
tej duchovnej (našej hlavnej pracovnej náplne).
Cirkevný príspevok za kalendárny rok chceme vybra v kalendárnom
roku, v ktorom má by použitý na činnos v zbore. Preto nechceme
vybera príspevok za rok dozadu, ale v roku, v ktorom má by zúčtovaný
a použitý.
Následne by sme chceli cirkevný príspevok vybera v každom roku v
mesiaci január a február.

Výber príspevku v roku 2018
Hanušovce – počas celého mesiaca jún na farskom úrade denne počas
pracovných dní v čase od 8:00-13:00
- 16.6. (sobota) v čase od 8:00-15:00.
Petrovce – každú nedeľu v júni pred resp. po službách Božích v kostole
Pavlovce – každú nedeľu v júni pred resp. po službách Božích v kostole
Medzianky – podľa oznámenia v kostole.
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Michal Kolesár

Ak je to pravda, ako že to
nemôže by lož, musí by
pravdou aj to, že okrem
Božieho
slova
všetko
ľudské učenie a múdros ,
nech by žiarili a leskli sa
krásne a nádherne ako len
dokážu, sú čírou temnotou.
Aj rozum je určitým
krásnym svetlom, ale cestu
a smer, ktoré by viedli z
hriechov
a
smrti
k
spravodlivosti a životu,
ukáza nedokáže, ani na u
privies , len zostáva v
temnote. Ako naše lampy
neosvetľujú nebo a zem, lež
iba maličkú čas domu,
slnko však nebesá, zem a
všetko osvetľuje, tak je aj
Božie slovo tým pravým
Slnkom, ktoré nám dáva ži
večný de a radova sa. Kto
ho má rád, teší sa mu a
Svetlo
miluje,
lebo
príjemne bliká. Ale krty a
netopiere ho neobľubujú –
to je svet.
Dr. Martin Luther

„Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom.“

Ž 119,10

Milý Bože, daj cirkvi nábožných a bohabojných učiteľov, ktorí by Tvoje meno
zjavovali a ohlasovali aj verejne svetu. Ve Ty si milostivý a milosrdný, Ty
nám odpúš aš hriechy pre svojho milého Syna, Ježiša Krista, ktorý bol za nás
ukrižovaný a zabitý, dávaš nám večný život. Chceš nám da tento večný život,
aby sa všetci ľudia spoliehali na Tvoju milos a milosrdenstvo, aby a vzývali,
chválili a Tebe akovali. Daj nám Svätého Ducha, aby nás spravoval
a udržoval, aby sme opä neupadali do vlády zla, ktoré chce úplne vyhladi
Tvoje slovo, vieru a Tvoju pravú službu. Preto ochra uj nás, milý Pane Bože,
pre Ježiša Krista, Tvojho milého Syna, nášho Pána. Amen.
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Spievajte, deti, zvesela.....
Sobota, 7. apríla, bola pre niektoré deti z Hanušovského zboru trocha iná
ako obyčajne. Zúčastnili sa totiž speváckej sú aže „Duchovná piese “, ktorá sa
konala v Soli. Prihlási sa mohli deti zo všetkých zborov Šarišsko-zemplínskeho
seniorátu a predvies tak svoj talent v speve duchovnej piesne. Náš hanušovský
zbor mal zastúpenie vo viacerých kategóriách, ktoré boli rozdelené podľa veku
detí. Ako jediní zbor sme mali aj najmladších „speváčikov“ a to Slávku Jurkovú
a Mišku Gdovinovú. V alších kategóriách to boli Emka Jurková, Petronelka
Ka uková, Zojka Václavková a Ninka Lukáčová. Ninka vo svojej kategórii
vyhrala zlaté pásmo a tak postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa bude kona
v Martine a bude tam zastúpenie zo všetkých senoriátov. V speve ich na
hudobných nástrojoch doprevádzali Lucia Gdovinová a Ján Lukáč. Deti sa na
sú až s rados ou pripravovali. Tešili sa, že môžu spieva svojmu Pánovi, že môžu
zaspieva malú pesničku o tom akú veľkú rados majú vo svojom srdiečku.
A preto: „ Spievajte si s nami všetci, nech tá pieseň svetom letí, o tom, že nás Pán
Ježiš má rád.“
Mgr. Slávka Jurková
D a 4. mája 2018 v Martine bolo celoslovenské kolo duchovnej piesne. Ninka
Lukáčová na om obsadila v 2. kategórii zlaté pásmo (skončila v svojej kategórii
na najlepšom mieste). Ninke blahoželáme a prajeme jej, nech jej to i na alej tak
krásne spieva a duchovnou pies ou nech oslavuje a chváli Pána Ježiša Krista.
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1.máj – biblický pochod
Voľný de
sme
chceli
využi
aktivitou pre našich
najmenších.
Vymysleli sme trasu
(fara – Počekanec –
Vlača), na ktorej
deti so svojimi
rodičmi plnili na 14
stanovištiach úlohy.
V cieli, na ihrisku
vo
Vlači,
deti
hľadali poklad. Ten
bol ukrytý v lo ke,
na akej sa možno
plavil kedysi dávno
aj prorok Jonáš. Po výklade k téme o Jonášovi bol na ihrisku obed (guľáš).
akujeme veľmi pekne všetkým spolupracovníkom a veriacim z Vlače, ktorí nám
pomáhali s prípravou programu, aktivít a občerstvenia. akujeme za pekné
počasie a všetkým, ktorí prišli na túto zborovú aktivitu. Dovidenia pri alšom
programe pre deti.
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Pre deti
1. Nájdi Jonášovi cestu vo z ryby:

2. Pospájaj čísla:
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3. rozšifruj
___ ___
14 1

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
8 15 19 16 15 4 9 14 1

___ ___ ___ ___ ___
22 15 12 1 12

___ ___ ___
19 15 13

___ ___ ___ ___ ___ ___
19 22 15 10 8 15
___
1

___ ___
15 14

___ ___
26 15

___ ___ ___ˇ ___ ___ ___ ___
19 21 26 5 14 9 1

___ ___
13 1

___ ___ ___ ___ ___ ___ ˇ ___ ___.
22 25 19 12 25 19 1 12

___ ___ ___ ___ ___ ˇ
10 15 14 1 19

2, 3

Na pobavenie
Synček bol v septembri prvýkrát v škole.
Vráti sa domov a otec sa ho pýta:
- "Tak ako bolo v škole?"
- "Riadne nás oklamali! Ani DVD, ani video, ani televízor, dvadsa ľudí tam sedí,
dokonca aj tie stoly a stoličky boli drevené! Tomu hovoria prvá trieda?"
Tomáš, kde je tvoje vysvedčenie? pýta sa mama.
Požičal som ho Oskarovi. Chce postraši rodičov.
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Loďka
Voda. Kam sa pozrieš, vidíš len samú vodu. Pevnina sa pomaly vzdiaľuje
a mizne za obzorom. Vlny narážajú do boku lode a snažia sa ju rozkolísa .
Morský studený vietor preniká až do kostí a páli na tvári. Uvedomujem si,
že jediným pevným bodom pod nohami je paluba lode. Žiadna súš či pevnina.
Len lo a voda. Mojou jedinou možnos ou v tomto okamihu je dôvera v kapitána,
že pevne drží kormidlo vo svojich rukách a bezpečne nás dopraví na druhú stranu
zálivu. Nič iné robi nemôžem, len sedie a čaka na to, že tak ako teraz vidím
vzdiaľujúce sa svetlá v tme, čoskoro uvidím na opačnej strane svetlá, ktoré
presvecujú hmlu a tmu. Čas na lodi plynie pomaly, ale viem, že sa približujeme
k cieľu – k pevnine. Po
dvoch
zdĺhavých
hodinách plavby, v diaľke
pozorujem svetlá, ktoré
sa k nám približujú.
Vidím svetlá, ktoré sú
znamením toho, že muž
za kormidlom vie, čo robí
a drží to kormidlo pevne.
Ke
lo
zakotvila
v prístave, pocit pokoja
vo mne vyvolal rados
Deborka Škarupová
a na um mi prišiel verš
z listu Filipským 3, 13b-14. „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.“
Tak ako sme lo ou opúš ali prístav, tak by sme vo svojom živote mali
opúš a staré veci, zabúda na starého hriešneho človeka, zanecha tie staré
spôsoby života v diaľke. A mali by sme myslie na to, čo je pred nami, na to, čo
nás čaká. Na to, kam nás vedie náš Pán – kapitán lode nášho života – Pán Ježiš
Kristus. Mali by sme robi všetko tak, aby sme raz spolu s Ním zakotvili v cieli
svojho života – v Božom kráľovstve.
(Tieto myšlienky mi prišli na um počas plavby trajektom z Tallinu do Helsínk.
Bola to moja prvá plavba loďou na otvorenom mori. Bohu vďaka za more, loď a
Jeho slovo v mojom živote).
Nikola Sochová, študentka ev. teológie
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Spomienka
„Spomínajte na svojich vodcov, ktorý vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký
bol koniec ich správania a napodobňujte ich vieru.“ Žid 13,7
4. marca 2018 sme si pripomenuli na
službách Božích v Hanušovciach nad
Topľou nedožité 80. narodeniny brata
farára J. B. Hrobo a (6.3.1938). V
našom zbore po bratovi farárovi nesie
pomenovanie zborový spevokol –
Spevácky zbor J. B. Hrobo a.
Najobľúbenejšou pies ou brata farára
bola piese – Pán zastavil ma na brehu,
ktorú ako spomienku prinášame aj na
stránkach nášho zborového časopisu.
Zárove ju prijmite ako pozvanie pre Vás do zborového spevokolu, ktorý sa
stretáva pravidelne každú nedeľu o 18:30 na fare.
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Požehnanie
Čo znamená požehnaný človek? Je to š astný človek. Myslím, že
ekvivalentom tohto slova by mohlo by aj blahoslavený – blažený.
V starej zmluve Boh povedal Abrahámovi, že ho Boh požehná. „Urobím
a veľkým národom, požehnám a a tvoje meno zvelebím, tak že sa staneš
požehnaním“ 1 M 12,10. To Božie požehnanie poznáme v mnohom vo svojom
živote a denne. Nič z toho, čo máme a čo prežívame, nie je samozrejmos ou. A to
Božie požehnanie presahuje Abrahámov, ale aj náš vlastný život. Tak to máme aj
v tom verši – staneš sa požehnaním.
Zmysel Božieho požehnania je umožni ti by veľkým kanálom
požehnania pre iných.
Ak
nemáš
nič,
nemôžeš nič urobi
pre ostatných. Ak máš
málo, môžeš pomôc
len trochu. Ak však
máš mnoho, dokážeš
urobi veľa. Ke si
požehnaný,
máš
mocný
základ,
z ktorého
môžeš
pôsobi na iných. Si
požehnaný, aby si bol požehnaním.
Božia vôľa je požehna a. Vyber si život v OM a bu požehnaním pre
ľudí, ktorých Boh umiestnil okolo teba.
To Božie požehnanie Božích verných je aj v oblasti hojnosti. V Žalme
112 čítame,3: „Hojnos a bohatstvo sú v jeho dome a jeho spravodlivos trvá
naveky.“ My kres ania sa mnohokrát vzpierame predstave, že požehnanie Božie
sa odzrkadľuje aj v našom majetku. No nášmu Bohu nevadí, ak máme hojnos a
bohatstvo. Čo je však dôležité k tomu poveda je to, že ak sme požehnaní tým, že
máme dostatok, prejavuje sa pri nás Božia dôvera. Boh verí, že to, čo máme a je
nám zverené aj v tej materiálnej oblasti, sa môže sta požehnaním pre druhých. To
čo mám, nemá slúži len nám na naše dobro a užitie, ale je to k tomu, aby sme
boli požehnaním aj pre druhých.
Teš sa z toho, že a Boh požehnáva (tešme sa z toho, že Boh požehnáva
náš zbor), pretože z Jeho hojnosti, ktorá prúdi cez nás, môžeme požehna iných!
Amen
Eva Škarupová Lašáková, zborová farárka
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Pravidelné aktivity v zbore
Detská besiedka - Hanušovce, fara – piatok od 16:00-17:30
- Petrovce, kostol – podľa oznámenia v kostole
- Medzianky, kostol – piatok od 17:30
- Pavlovce, kostol - podľa rozpisu, ktorý majú deti
(v mesiaci júl a august detská besiedka nebude)
Minibesiedka – Hanušovce, fara – utorok od 10:00 (pre deti do 3 rokov)
Dorast – Hanušovce, fara – piatok od 18:00
– Petrovce, kostol – piatok od 18:30
Mládež – Hanušovce, fara – sobota od 18:30
Biblická hodina – (od júna až do konca septembra BHD nebudú)
Služby Božie – nedeľa Petrovce a Pavlovce o 9:00
Hanušovce 10:30, Medzianky 10:30
(posledná nedeľa v mesiaci služby Božie v Medziankach o 8:00)
Vlača - 8:00 prvá nedeľa v mesiaci (resp. podľa oznámenia)
Spoveď a Večera Pánova
20.5.2018 – 1. slávnos svätodušná, Hanušovce 10:30
27.5.2018 – slávnos konfirmácie, Hanušovce 9:30
1.7.2018 – 5. nedeľa po Trojici, Hanušovce 8:00
5.8.2018 – 10. nedeľa po Trojici (Nedeľa pokánia), na všetkých miestach
2.9.2018 – 14. nedeľa po Trojici, Hanušovce 10:30
Vlača – podľa oznámenia
Spoveď a Večera Pánova v domácnosti po dohode so zborovými farármi.
Spevácky zbor J. B. Hroboňa – nedeľa 18:30 (fara)
Rozpis služieb Božích počas letných mesiacov
27.5.2018 – Slávnosť Konfirmácie, Hanušovce 9:30
3.6.2018 – 1. nedeľa po Trojici, Vlača 8:00, PE 9:00, PA 9:00
ME 10:30, HA 10:30
10.6.2018 – 2. nedeľa po Trojici, Hanušovce 10:00 (voľba zborových farárov)
17.6.2018 – 3. nedeľa po Trojici, PE 9:00, PA 9:00, ME 10:30, HA 10:30
24.6.2018 – 4. nedeľa po Trojici, ME 8:00, PE 9:00, PA 9:15, HA 10:30
29.6.2018 – Sviatok ap. Petra a Pavla, PE 8:00, PA 9:15, ME 10:30
Vlača 17:30, HA 18:30
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1.7.2018 – 5. nedeľa po Trojici, HA 8:00 (so spove ou a Večerou Pánovou)
PE 9:15, PA 10:30 (pamiatka posvätenia chrámov)
5.7.2018 – Sviatok Cyrila a Metoda, PA 17:30, HA 18:30
6.7.2018 – Sviatok Majstra Jána Husa, PE 17:30, ME 18:30
8.7.2018 – 6. nedeľa po Trojici, HA 8:00, ME 8:00, PE 9:15, PA 9:15
15.7.2018 – 7. nedeľa po Trojici, PA 9:00, PE 9:00, ME 10:30, HA 10:30
22.7.2018 – 8. nedeľa po Trojici, PA 9:00, HA 10:30
29.7.2018 – 9. nedeľa po Trojici, ME 8:00, PE 9:00, HA 10:30
5.8.2018 – 10. nedeľa po Trojici (nedeľa pokánia), Vlača 8:00, PE 9:00, PA 9:00,
ME 10:30, HA 10:30 (na všetkých miestach spoveď a Večera Pánova)
12.8.2018 – 11. nedeľa po Trojici, PA 9:00, HA 10:30
19.8.2018 – 12. nedeľa po Trojici, PA 9:00, PE 9:00, ME 10:30, HA 10:30
26.8.2018 – 13. nedeľa po Trojici, ME 8:00, PE 9:00, PA 9:00,
HA 10:30 (pam. posv. chrámu)
2.8.2018 – 14. nedeľa po Trojici, Vlača 8:00, PE 9:00, PA 9:00,
HA 10:30, ME 10:30

Hmla Camp
cena: 70€
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Národný týždeň manželstva (14.2.2018)

hostia: manželia Brozmanovci
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Prochrist – evanjelizácia z Nemecka
(12.-18.3.2018)

Pavlovce

fara
21

Návšteva zo Slovenského Komlóša (Maďarsko)

Attila Spišák – ev.farár

22

Pašie – tie ové divadlo

Mládežnícky ples - Marha

„Život bez viery v Boha stráca istotu a silu.“ T. G. Masaryk
23

Pred mnohými rokmi vzal kapitán jedného zaoceánskeho
parníka na plavbu z Liverpoolu (Anglicko) do New Yorku
(USA) aj svoju malú osemročnú dcérku. Raz v noci, keď
všetci pasažieri spali, sa loď dostala do búrkového pásma.
Silný vietor vzdúval obrovské vlny, ktoré narážali na
prednú časť lode. Loď sa pri každom náraze nebezpečne
nakláňala a všetky neupevnené predmety sa kĺzali
sem a tam. Cestujúci sa zobudili. V strachu vyskočili
z postelí, obliekli sa a vybehli zo svojich kajút, pretože si
uvedomovali hroziace nebezpečenstvo.
Na lodi nastal zmätok a ruch, ktorý zobudil aj dcérku
kapitána. Keď si uvedomila, aká trma-vrma je na lodi,
vykríkla: „Čo sa deje?“
Ľudia, ktorí stáli nablízku, jej vysvetlili, že na mori je
búrka. Spýtala sa ich: „Je môj otec na lodi?
Stojí pri kormidle?“ Keď ju ubezpečili o tom, že jej otec je
na lodi a stojí pri kormidle, spokojne si ľahla na vankúš a
napriek burácajúcemu vetru a vysokým vlnám
o chvíľu tvrdo zaspala.

„V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty Hospodine,
aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne.“
Žalm 4,9

