
Ročník 23                                                      číslo 3 / 2017

NA VIANOCE, KEĎ SVET STÍCHNE, NECH VÁM BOŽIE

DIEŤA VDÝCHNE, POKOJ, RADOSŤ A POSILU, NIELEN V
TÚTO SVÄTÚ CHVÍĽU, ALE TAKTIEŽ V NOVOM ROKU,

NECH VÁS VEDIE V KAŽDOM KROKU.

S POSOLSTVOM Z NEBA CHODÍM PO ZEMI, ZVESTUJEM

NOVINU A TEŠÍM ĽUDÍ. SĽÚBENÝ PRIŠIEL MESIÁŠ,
SPASITEĽ SVETA, JEŽIŠ NÁŠ. TOMUTO DOMU BUĎ

POŽEHNANIE, NECH VÁM HO UDELÍ DIEŤA NARODENÉ.
SLÁVA BOHU NA NEBI, POKOJ ĽUĎOM NA ZEMI.



K AKÉMU CIEĽU KRÁČAŠ?
„Boh  nám  zaiste  nedal  ducha

bojazlivosti,  ale (ducha) moci,  lásky a
sebaovládania.  Nehanbi  sa  teda  za
svedectvo o našom Pánovi, ani za mňa,
Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci
Božej  znášaj  protivenstvá  za
evanjelium. On nás zachránil a povolal
svätým povolaním nie pre naše skutky,
ale podľa svojho predsavzatia a podľa
milosti,  ktorá  nám  bola  daná  pred
večnými  vekmi  v  Kristovi  Ježišovi,  a
teraz sa stala známou v zjavení nášho
Spasiteľa  Krista  Ježiša,  ktorý zahladil
smrť  a  evanjeliom vyviedol  na  svetlo
život a neporušiteľnosť.“ 

2. list Timoteovi 1, 7 – 10

Bratia a sestry,
v jednej  piesni  sa  spieva:  „Kam  sa

všetci  ponáhľame?  V rukách  míňa  sa
nám celý svet! Prečo stále hľadáš nádej
na  takých  miestach,  kde  jej  niet?
A v takých  veciach,  kde  jej  niet?“
Niekedy  mám  pocit,  že  sa  rútime
šialenou rýchlosťou niekam dopredu...
no ani my sami nevieme, kam. A preto
tá  úvodná  otázka:  K akému  cieľu
kráčaš?

Nachádzame  sa  vo  vrcholnej  fáze
adventu  a na  dvere  nám  už  klopú
Vianoce.  Možno  sme  si  ani  nestihli
uvedomiť,  ako  sme  tak  rýchlo  prežili
ďalší rok. Pomaly sa blížime aj k tomu,
že si budeme zvykať na písanie nového
roku 2018. Z rôznych rozhovorov viem,
že  nám občas  robí  problém písať  iný
rok. A keď si už zvykneme, tak je často
pol roka za nami a už sa „tešíme“, ako
sa  budeme  učiť  písať  novú  číslicu
v roku. 

Áno, tak rýchlo plynie náš život, že si
ani neuvedomujeme ako a náš život je
v cieli.  Avšak  vieme,  k akému  cieľu
kráčame?!  Božie  slovo  v úvode  nám
vydáva  krásne  svedectvo:  „On  nás
zachránil  a  povolal  svätým povolaním
nie pre naše skutky,  ale podľa svojho
predsavzatia  a  podľa  milosti,  ktorá
nám bola daná pred večnými vekmi v
Kristovi  Ježišovi,  a  teraz  sa  stala
známou  v  zjavení  nášho  Spasiteľa

Krista  Ježiša,  ktorý  zahladil  smrť  a
evanjeliom vyviedol  na  svetlo  život  a
neporušiteľnosť.“ Pán  Ježiš  bol  daný
pre tento svet ako záchrana. Záchrana
ľudského  života,  ale  aj  ako  záchrana
našich vzťahov, rodín, cirkvi.

Pán  Ježiš  nám  bol  darovaný  pred
vekmi ako dar. Dar Božej lásky. Aj my
sa obdarúvame a sme radi,  keď niečo
dostaneme, no musíme si uvedomiť, že
to najdôležitejšie sme už dávno dostali
– a to je spása, dar z Božej milosti. Dar,
ktorý je zadarmo, ale vyžaduje zmenu
nášho  zmýšľania  a života,  ku  ktorej
môžeme  dospieť  jedine  vierou  v Pána
Ježiša  Krista.  Vierou,  ktorá  často  od
nás  žiada  vykročiť,  aj  keď  nevieme,
kam. No Boh nás aj vo vrchole adventu
– vo vianočných sviatkoch a taktiež aj
na  začiatku  nového  roku  –  pozýva:
„Vykroč,  poď  za  Mnou.  Chcem ti  dať
všetko, čo k tvojmu životu potrebuješ!“

Milí  priatelia,  Boh  je  tu  pre  nás
a túži po spoločenstve s nami! On čaká
na naše rozhodnutie, pretože nám dal
slobodnú vôľu pre voľbu, aby sme aj my
vedeli  odpovedať  na  otázku  z úvodu.
Potrebujeme  vedieť,  kam  ideme!
Apoštol  Pavol  povzbudzoval  Timotea
a povzbudzuje aj nás: „Boh nám zaiste
nedal  ducha  bojazlivosti,  ale  (ducha)
moci,  lásky a sebaovládania.  Nehanbi
sa teda za svedectvo o našom Pánovi“.
Možno  nás  svet  odhovára  od
nasledovania  Krista  a útočí,  aby  sme
v Neho neverili, no my sa nemáme báť
a hanbiť za svedectvo o Pánovi, o tom,
že sme veriaci. Pretože Boh nám nedal
ducha  bojazlivosti,  ale  ducha  moci,
lásky. Boh nám dal Ducha Svätého, aby
bol  naším  Radcom,  Pomocníkom,
Tešiteľom.

A preto, milá sestra, milý brat, neboj
sa vydať sa na cestu za Kristom. Chce
mať  s tebou  vzťah  založený  na  viere
a dôvere. 

Moje prianie pre náš cirkevný zbor
je,  aby  sme  vedeli,  kam  kráčame!
A túžim, aby to bola cesta za Kristom!
Nech  teda  milostivý  a úžasný  Boh  je
s nami  nielen  vtedy,  keď  čítame  tieto
riadky,  ale  po  každú  sekundu  nášho
života. 
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Prajem  Vám  Bohom  požehnané
vianočné sviatky, požehnané ukončenie
tohto  kalendárneho  roku  a v Božej
moci  vstup  do  nového  roku.  Prijmite
preto moje srdečné pozvanie na Služby
Božie, a to nielen na Vianoce, ale vždy,
keď je možnosť. 

Nájdime si čas pre nášho Boha. Veď
aj Pán Ježiš bol poslušný svojmu Otcovi
a chodil  pravidelne  do synagógy –  do
chrámu  –  napriek  tomu,  že  bol  a  je
Bohom!
Nech Vám Pán žehná. Amen. váš farár

VIANOCE – SVIATKY
POKOJA

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle.“    Lukáš 2,14

Táto  veta  sa  akosi  udomácnila
v našej  mysli  a v našom  slovníku.
Bežne  počujeme  hovoriť  o Vianociach
ako o sviatkoch pokoja. Len neviem, či
si  aj  dostatočne  uvedomujeme,  čo  to
vlastne  znamená.  Zamyslime  sa  nad
tým,  aký  to  pokoj  spájame   s týmito
sviatkami.

Dianie  okolo  nás  v dnešnom
pretechnizovanom svete poukazuje na
to,  že  pokoja  medzi  ľuďmi  je  vlastne
málo alebo ho ani nieto. Boje, zločiny,
terorizmus,  civilizačné  choroby,  to
všetko neprináša pokoj, ale pravý opak
–  neustály  boj.  Boj  zbraní,

neporozumení,  chaosu,  boj  v sebe
samom – v duši.

Nepozerajme  však  na  nepokoj  vo
svete tak zoširoka. Stačí, keď nazrieme
len do našich domácností. Vládne tam
vždy  v kruhu  najbližších  len  pokoj,
spokojnosť , láska či úcta? V kolobehu
všedných dní toho akosi niet. Hľadajme
to  spolu  s  rodinou  v náručí  toho
Najvyššieho  a  v  spoločenstve
cirkevného  zboru.  Nielen  počas  dní
sviatočných,  na  Štedrý  večer  a cez
Vianoce otvárajme kostolné dvere, ale
nesme pokoj viery a lásky v srdci stále.

Sú  Vianoce  zvesťou  pokoja   aj  vo
vašich rodinách a vo vašich srdciach?

„Keď  o tom hovoril,  postavil  sa  On
sám  medzi  nimi  a riekol  im:  Pokoj
Vám!“  Lukáš 24, 36   

Vianoce – sviatky pokoja želá sestra 
Oľga Géčová

NEBOJME SA ŽIŤ
Na  písanie  tohto  článku  som  sa

rozhodla,  aby  som  sa  podelila   so
svojím  pohľadom na problematiku nás
„ starších“,  ktorí už máme čosi odžité.
 V mysliach sa uberáme   k tým ďalším
rokom  nášho  života  i k bremenám,
ktoré  nás  ťažia.  Sú  to  predovšetkým
choroby,  staroba  a s tým  spojený
strach  z možnosti  odkázanosti  na
druhých  ľudí.  Tieto  bremená  nie  sú
v našom  živote  náhodné,  sú  v súlade
s Božou  vôľou  –  čo  je  vlastne
zmysluplné,  lebo  Pán  Boh  pozná
zmysel  našich  bremien  a ak  v neho
veríme,  tak  dúfajme,  že  nás  privedie
k cieľu,  čím  vnesie  i pokoj  do  nášho
rozbúreného  citového  sveta  a vyženie
i náš  strach.  Musíme v sebe prekonať
i naše  sebecké  myslenie  a cítenie,
v ktorom sa upriamujeme len a len na
seba  a svoje  problémy,  starosti.
Oddávame sa prejavom smútku, ktorý
neraz  vyúsťuje  i do  zúfalstva.
Zabúdame pri tom na Ježiša Krista, na
jeho utrpenia, na vieru, ktorá nás učí,
že  svoje  bremená  máme  znášať.  Učí
nás,  ako  máme  formovať  svoj  život
a akým  obsahom  ho  naplniť.  Každý
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z nás  sa  v živote   aj  pošmykne  a keď
padáme,  je  dôležité,  čoho  či  koho  sa
vtedy  chytíme.  Keď  padáme,  mnoho
dovtedy  istých  a stabilných  vecí  sa
rúca  spolu  s nami.  Oporou  môže  byť
dobrá  rodina,  práca,  priatelia  a veľa
z toho  je  požehnaním  od  Pána  Boha.
Držme sa  ho  teda  oboma rukami,  on
nás  zachytí  aj  na  klzkom  mieste.
 Verme,  že  do  poslednej  chvíle  bude
našou  oporou.  Dokážme  sa  trošku
popri  svojich  bremenách  radovať
i s druhými  ľuďmi  a svoju  radosť
a optimizmus  rozdávať  aj  do  svojho
okolia.                                        

Možno  budeme  odkázaní  ku  koncu
života  na  pomoc  niekde
v nemocniciach,  domovoch  sociálnych
služieb.  Verme, že aj tam budú ľudia,
ktorí  k nám budú pristupovať v duchu
kresťanskej lásky, budú ako milosrdný
Samaritán, ktorý sa nepýtal, kto je ten
človek.   Videl,  že  je  to  človek,  ktorý
potrebuje  pomoc  a láskavosť.  Preto
verme a dúfajme, že Boh -  jeho láska,
sa bude k nám skláňať, poskytovať nám
oporu  svojím  nezastupiteľným
spôsobom.               Darina Gerátová

O POSUDZOVANÍ
Dnes  vám  nepredstavím  žiadnu

knihu -  to si nechám nabudúce. Teraz
by  som  sa  s  vami  rada  podelila
s niečím,  čo  mi  raz  ráno  preletelo
hlavou.  Ide  o  dosť  známu  pasáž  z
Pánovej kázne na hore, ktorá hovorí o
posudzovaní a nájdete ju u Matúša 7, 1
-  5.  Chcem  sa  zamerať  len  na  pár
bodov,  ktoré  sú  pre  mňa  dôležité.
Najprv  však  musím  povedať,  o  čom
tento text je a o čom nie je. Ako som si
pozrela v Slovníku slovenského jazyka,
slovo súdiť má niekoľko významov:  1.
Súdiť -  byť sudcom v súdnom procese,
súdiť  obžalovaného, súdiť  spravodlivo.
2.  Vyslovovať  posudok,  posudzovať,
kritizovať,  radi  súdime  iných,  prísne
súdiť  cudzie  chyby.   3.  Knižný  vyraz:
Mať  mienku,  myslieť  si.  -   Čo možno
súdiť  o  tej  veci?   4.  Robiť  závery,
usudzovať,  vyvodzovať,  predpokladať:

Podľa  tváre  by  sa  dalo  súdiť,  že  je
mladý.  5. Iba  v trpnom príč. v spoj.:
Je, bolo mu súdené, určené, prisúdene
trpieť: Sú si súdení,  patria spolu ( ako
manželia ). -  Podľa seba súdim teba. -
Čo komu súdené, to ho neminie . (nedá
sa  vyhnúť  údelu).  Toľko  Slovník
slovenského jazyka.

Keď sa na tieto významy slova súdiť
pozriem  z  pohľadu  dnešného  textu
z Matúša,  úplne  možno  vylúčiť  bod
jeden, lebo tento text nie je o tom, že
nemáme súdiť  a  odsúdiť  zlé  konanie.
Vylúčila by som aj bod tri,  lebo tento
text  nie  je  ani  o  tom,  že  nemáme
myslieť. Ostatné body viac alebo menej
môžu súvisieť s naším textom. To, pred
čím  nás  Pán  Ježiš  v  dnešnom  texte
varuje, je úplne obsiahnuté v bode dva.
A  práve  k  tomuto  by  som  chcela
povedať  pár  postrehov,  ktoré  sa  mi
zdajú  byť  dôležité.  No  opäť  musím
najprv  povedať,  že  tu  nejde  o to,  aby
sme  nikdy  nikoho  nenapomínali.
Robme  tak,  keď  je  to  potrebné!  Aj
kritika môže byť v našom živote dobrá
a  prospešná,  hlavne  ak  je
opodstatnená. Tu ide o niečo iné. Ide
tu o bežné medziľudské vzťahy, ktorým
by  nemala  chýbať  empatia,  teda
vedieť sa  pozerať na  niektoré veci aj
iným pohľadom ako len tým svojím. My
málokedy  vidíme  do  hĺbky  problému
toho druhého, preto nie vždy vieme a
môžeme správne posúdiť jeho konanie.
Našou úlohou nie je ( alebo by nemalo
byť  )  posudzovať  konanie  toho
druhého, lebo v tom sa môžeme veľmi
mýliť. Nemáme sa ani snažiť ovládnuť
toho druhého a vnútiť mu či už svoju,
alebo  Božiu  pravdu.  Našou  úlohou je
ukázať  mu  túto  pravdu.  Prílišné
súdenie,  posudzovanie  a  prísne
odsudzovanie  cudzích  chýb  môže
tomuto viac škodiť ako pomôcť. Navyše
to  škodí  nielen  človeku,  ktorého  tak
pekne  súdime,  ale  ubližuje  to  hlavne
nám samým. Našej mysli a našej duši.
Ak totiž v sebe roztočíme tento kolotoč
súdenia, reálne nám hrozí, že to zmení
náš pohľad aj na toho človeka, ktorého
tak pekne súdime, aj na pravdu. Môže
to ísť  až tak ďaleko,  že už nebudeme
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schopní vnímať klady toho druhého. A
to, že aj toho druhého môže Pán Boh
použiť, aby nás niečomu naučil, nás ani
nenapadne.   Na  roztočenie  tohto
kolotoča môžeme mať rôzne dôvody. Je
dobré, ak si všimneme, že Pán Ježiš v
tomto  texte  neuvádza  žiadne  dôvody,
ktoré  by  nás  k  tomuto  konaniu  mali
viesť.  Teda je  jedno  či  je  pravda na
našej strane, alebo nie. Neraz sa totiž
stáva,  že  trochu  pravdy  je  na  každej
strane. Ak pôjdeme cestou súdenia, tak
tento  kolotoč  sa  potom  už  ťažko
zastavuje a nakoniec sme to my sami,
kto  bude  potrebovať  pomoc,  milosť  a
odpustenie  z  hora.   Človek  je  taký
komplikovaný  tvor,  že  tých  dôvodov,
prečo  súdime  druhých,  môže  byľ
viacero.  Ja  spomeniem  len  jeden  z
nich.  Jeden  z dôvodov,  prečo  niekoho
súdime alebo podozrievame z niečoho,
môže byť aj ten, že ten koho súdime,
nerobí  nič  iné,  len  to,   čo  poznáme
a robíme aj my sami.  Nemusíme si to
ani uvedomovať, no podvedome nás to
môže  iritovať.  Chceme  to  zmeniť,  no
ideme na to zle, nedarí sa nám , a tak
sa  točíme  v  bludnom  kruhu.
Východiskom z  tohto  bludiska  je,  dať
tomu druhému slobodu ( možno aj na
chyby a pády),  a  to s  vedomím, že aj
jeho má Pán Boh v ruke a pracuje aj na
jeho svedomí.  Možno aj  vďaka nášmu
láskavému  napomenutiu.  Pokúšajme
sa  zmeniť  na  tomto  svete  len  jednu
jedinú osobu - tou sme my sami. Možno
budeme prekvapení,  že  tento  spôsob,
ku ktorému nás volá aj Pán, je ďaleko
účinnejší,  aj  keď  isto  ťažší,  ako  ísť
cestou  súdenia  iných  ľudí.  Princíp
zrkadla  totiž  funguje  nielen  v  tom
negatívnom,  ale  aj  v  tom  pozitívnom
zmysle slova. Náš prakticky život totiž
hovorí  neraz  oveľa  zrozumiteľnejšie
než   tie  najlepšie  rady a  najkrajšie  a
najpravdivejšie  slová.  Ak  ten  druhý
uvidí,  že  žijeme,  alebo  sa  aspoň
snažíme  žiť  podľa  toho,  čo  radíme
iným,že  chyby  druhých  ľudí  skôr
prikryjeme láskou a snažíme sa zmeniť
tie svoje chyby, nie jeho, môže ho tento
spôsob  motivovať  k tomu,  aby  aj  on
robil to isté. 

Tak nech nám Pán pomáha, aby sme
viac  chápali  a milovali,  než  súdili  a
odsudzovali.                 Lucia Sitárová

NÁVŠTEVA U SESTRY

MORHÁČOVEJ
V jeden  jesenný  podvečer  som

zaklopala na príbytok najstaršej sestry
cirkevného  zboru   filiálky   Breznička,
97  ročnej  Anny  Morháčovej.  Svetlo
v kuchyni  prezrádzalo,  že  sestra
Morháčová  je  doma,  no  neotvárala.
Pozrela  som sa  cez  okno  na  dverách
a videla  som,  že  sedí  pri  sporáku
a v ruke drží knihu.

Váhala  som.  Vyrušiť  ju  z čítania  či
driemania  alebo  vstúpiť?  Čo  ak  sa
vyľaká?  Nebodaj  si  ešte  narobím
problémy!  Moje  váhanie  napokon
vyriešila sama. Z rúk jej vypadla kniha,
čo som využila a vstúpila do kuchynky.

Keď  ma  zbadala,  hneď  sa  potešila
a zasmiala. Skôr než sa stihla postaviť,
som ju predbehla a zdvihla knihu kníh
– Bibliu. Pomaly sa začal náš rozhovor.
Dozvedela som sa o jej ťažkom živote.
O živote,  ktorý  sprevádzalo  ťažké
a biedne  detstvo,  o krušných
spomienkach  z  vojen,  o množstve
životných príbehov, bolesti, chorobách,
o strate  manžela  a napokon  aj
milovaného  syna  Janka.  A tak  dni
staroby   a samoty  trávi  v spoločnosti
opatrovateľky sestry  Eleny Segečovej,
ktorá  ju  po  tieto  dni  potešuje  svojou
prítomnosťou  a pomáha  jej.  Napriek
zlému zdravotnému stavu  stále  hľadá
silu a povzbudenie v Božom slove.

Želáme  jej,  aby  každodennou
modlitbou  oslavovala  Pána  a aby
v nádeji  a pokoji  prežila  ďalšie  dni
svojho života .              Oľga Géčová
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MOJE REFORMAČNÉ

POSOLSTVO ZO SVETA
V  čase,  keď  píšem  tento  článok,

uplynulo  od  reformácie  500  rokov  a
niekoľko  dní.  31.10.1517  Dr.  Martin
Luther začal dlhý proces duchovnej a
mravnej  obnovy  kresťanskej  cirkvi
výlučne  na  princípoch  Písma  svätého
„Len cez vieru sa stávame radostným
novým stvorením.“ citát M.Luthera. Je
úžasné  počúvať  Slovo  Božie  v
materinskej  reči,   slobodne  ísť  do
kostola a vyznávať svoju vieru verejne,
vychovávať  a  vzdelávať  svoje  deti  a
vnúčatá  v  láske  k  Bohu.  Toto  je
dôsledok Lutherovho učenia. A zmeny
stále  prebiehajú.  Pre  nás  kresťanov
vznikajú  nové  možnosti,  ako  svoju
vieru  utužovať,  uisťovať  sa  v  láske  k
Bohu a cítiť jeho veľkú milosť pri nás. 

Na  začiatku  roka  2017  sme  sa  s
manželom  aj  napriek  treskúcej  zime
zúčastnili  na  oslavách  500.  výročia
reformácie  v  Lučenci.  Slávnostné
Služby Božie i celý program v Chráme
Božom,  v  zborovom  dome  a
v Pedagogickej  a  sociálnej  akadémii
bol veľmi dobre zorganizovaný, poučný,
stretli  sme  sa  aj  s  významnými
osobnosťami našej  cirkvi.  Najviac nás
zaujali  vyšívané  gobelíny,  ktoré  nás
oboznamovali  s  vieroučným základom
Evanjelickej  cirkvi  a.v.  na  Slovensku.
Do  nespočetných  hodín  vyšívania
prispeli aj cirkevníčky z nášho zboru v
Kalinove, patrí im veľká vďaka. Tu sme
sa  stretli  aj  s  bratom  farárom  J.
Rumanom a bez zaváhania sme prijali
jeho  ponuku  zúčastniť  sa  spolu  s
členmi  zboru  a  spevokolu  z  Veľkého
Krtíša  na  Kirchentágu v  Berlíne  a  vo
Witenbergu /svetové hnutie kresťanov/.
Veríme,  že  Pán  Boh  nám  dal  skvelú
možnosť skúsiť jeho lásku a štedrosť aj
takýmto  spôsobom.  Hoci  sme  túto
cestu dopredu neplánovali, odrazu sme
vykročili  na  úžasnú  cestu  za  vierou,
láskou  a  nádejou  v  spoločnosti
skvelých ľudí a kresťanov.

Berlín  nás  uvítal  celý  prežiarený
svetovým hnutím kresťanov. Námestia,
ulice,  kostoly,  múzeá,  galérie,  školy,

všade sa   konali programy zamerané
na 500.výročie  reformácie. „Du siehst
mich“  /Ty  ma  vidíš/  --  oranžové
plagátiky  s  týmto  nápisom  nás  viedli
celým  mestom.  Boli  sme  fascinovaní.
Organizátori  na  všetko  mysleli.  Napr.
program  na  celý  týždeň  /toľko
Kirchentag  trval/  bol  rozpísaný  v
brožúrke na 300 stranách.  Tu sme si
presne mohli vybrať, čo chceme vidieť,
čo  zažiť.  Aký  druh  koncertu  –  napr.
jazz, organ, muzikál, dychovka alebo v
kostole  modlitebná  chvíľka,  Služby
Božie,  recitácie,  spevokoly,  besedy,
work schopy pre deti  a seniorov,  atď.
Pre nás dvoch bolo neskutočné vidieť
na  obrovskej  ploche  pod
Brandenburskou bránou  mladých ľudí
rôznej farby pleti sedieť na zemi alebo
tancovať,  spievať,  mávať  šatkami  a
radostne kričať Haleluja. Zjednotení vo
viere  spievali  piesne  na  slávu  Božiu,
modlili  sa  s  kňazmi,  tlieskali.  Všade
sme  sa  stretávali  s  účinkujúcimi
a divákmi,  ktorých  oči  žiarili  Božou
láskou  a  túžbou  po  pokoji.  Pri
presunoch  za  programom  nám
samozrejme  neunikli  ani  nádherné
dominanty  mesta  Berlín.  Všetko  bolo
precízne pripravené, najmä informačné
a propagačné  materiály. Dostupné boli
aj  ceny  za  občerstvenie  a  jedlo.
Ubytovaní  sme  boli  v  súkromných
rodinách.  Spriatelili  sme  sa  s  „našou
Elizabeth“,80  ročnou  čipernou
nemeckou  kresťankou,  ktorá  nás  s
láskou prijala a hostila;  stále si s ňou
píšeme. 

S  pocitom  bázne,  ale  aj  zvedavosti
sme  vstupovali  do  mesta  Wittenberg.
Už  zďaleka  nás  vítala  „Lutherova
biblia“.   Bola  postavená len pre tieto
oslavy z lešenárskych trúbok, obalená
plátnom,  vpredu  bola  vytlačená
Lutherova  ruža  a  názov  Die  Bibel  a
vzadu v nemčine bol text celej Biblie.
Výška  stavby  bola  27  m.  Peši  sme
vystúpili na vrchol po 162 schodoch a
odtiaľ  sme  videli  celý  Wittenberg.
Hneď  vedľa  bol  pristavený  „modrý
autobus“ Stories on the Road, ktorý od
novembra 2016 /vtedy stál na námestí
v Bardejove/ až do mája 2017 cestoval
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po celej Európe a svoju cestu ukončil
vo  Wittenbergu.  Odtiaľ  sme
pokračovali  cez  Park  národov  cez
zrkadlové chodníky a rôzne atrakcie s
náboženskou  tematikou  do  stredu
mesta. Bol to nádherný pocit kráčať po
uliciach,  kade  chodil  „náš  Martin“.
Vojsť  na  nádvorie  domu,  kde  žil  so
svojou  manželkou  Katarínou,   vidieť
jeho  univerzitu.  Najsilnejší,  ba  až
posvätný pocit sme mali v Zámockom
kostole  Všetkých  svätých,  kde  je
Martin  Luther  pochovaný.  Ale  toto
všetko,  bratia  a sestry,  je  dostupné aj
pre Vás. Obrovskú silu modlitby a viery
sme  zažili  na  Službách  Božích  vo
Wittenbergu.   Aj  napriek  veľkým
horúčavám sa nás na lúke za mestom
zišlo okolo 200 tisíc kresťanov z celého
sveta.  Cestou  na
lúku  sme  všetci
spontánne  ďakovali
všadeprítomným
vojakom  a
policajtom,
zdravotníkom  a
hasičom, ktorí boli v
pohotovosti. Pestrosť
jazykov,  farieb  tvárí
a  aj  nádherné
slávnostné  rúcha
kňazov  z  celého
sveta,  to  všetko
umocňovalo  silu
stretnutia.  Ľudia  z
celého sveta priniesli
vo  svojich  srdciach
modlitby za pokoj na
zemi, za lásku medzi
všetkými  ľuďmi.
Ťažko  sa  počúvala
modlitba  čierneho
kňaza  z  Afriky  za  pohár  vody  a
každodenný  kus  chleba  pre  každé
africké dieťa. Oko a srdce sa naraz aj
smialo aj plakalo. Aj toto je veľké dielo
Lutherových nasledovníkov.

Slávnosť  500.  výročia   reformácie
sme  zažili  aj  vo  Švajčiarsku  --
Thurgauer  Kirchensonntag.   Bohatý
program sa začal Službami Božími pod
obrovským  bielym  stanom,  ktorý  bol
pomaľovaný  holubicami,  krížikmi  a

nápisom  Evangelische  Landeskirche
des  Kantons  Thurgau.  V  programe
kázali  Slovo  Božie  popredné  cirkevné
osobnosti,  videli  sme  scénku,  ako  na
dvere chrámu vo Wittenbergu  pribíja
M.  Luther  95  téz.  Vystúpili  viaceré
spevokoly  a  hudobné  skupiny  v
krásnych  ľudových  krojoch.  Celý  deň
bol  aj  špeciálny  program  pre  deti  a
mládež. Sedeli sme pri dlhých stoloch s
občerstvením, hlavne s minerálkami  a
počas  obedňajšej  prestávky  nás
pohostili teplým jedlom. Bolo nás viac
ako  dvetisíc,  ale  mládežníci  v
rovnošatách  s  logom  holubice  nás
šikovne  obslúžili.  Trochu  nepríjemné
bolo, že slabo ovládame ich jazyk, ale
deti stihli prekladať. Ešte dlho do noci
sa kresťania rozprávali, sledovali rôzne

programy,  zúčastnili
sa workschopov a tak
posilnení  na  duchu
odchádzali domov.

Požehnané  chvíle
sme  prežili  v  deň
31.10.2017  aj  vo
Vojvodine  s  našimi
priateľmi, pri bratoch
a sestrách vo viere. V
nádhernom  „bielom“
Chráme  Božom  v
Padine  sa  stretli
kresťania  zo
slovenskej  ev.a.v.
cirkvi  v  Srbsku,
zástupcovia
ostatných  cirkví  v
Srbsku  a  zo
zahraničia  na
celosrbských
Službách  Božích
k 500.  výročiu

reformácie.  Šesťtisícový  kostol  bol
natlačený do posledného miesta, ľudia
pred Službami Božími spievajú sami od
seba  piesne  zo  Spevníka.  A   potom
začali  za  nádhernej  organovej  hudby
slávnostné  Sluby  Božie.  Spievali  sme
Lutherove piesne. Kázeň Slova Božieho
i pozdravné reči napĺňala úcta k dielu
M.  Luthera.  Náš  brat  senior  vo
výslužbe, najstarší ešte slúžiaci  farár,
brat  Ďurov  zo  Slovenska,  vo  svojom
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pozdrave  nádherne  vystihol
reformačný  prínos  M.  Luthera.
Vyzdvihol  ľud a  kresťanov  evanjelikov
na dolnej  zemi,  že si  vyše  260 rokov
udržali svoju materinskú reč a v tejto
reči  aj  Slovo Božie počúvajú.  Početné
pozdravné  reči  vystriedali  piesne
dvoch  evanjelických  spevokolov  z
Kulpiny a domáci padinský.  Prekrásne
slovenské  ľudové  kroje  zdobili
vyobliekané dievčence a chlapcov, ktorí
stáli ako sviece okolo oltára, na ktorom
žiarili dve nádherné Lutherove ruže z
kvetov.   Mladé  vydaté  ženy,  tak  ako
bolo zvykom dávno v minulosti, stáli v
strede a lemovali chrámové lavice. Po
zaspievaní  Lutherovej  hymny  Hrad
prepevný  sme  vyšli  do  kostolnej
záhrady,  zasadili  sme  „strom
reformácie“  a  odhalili  bustu  Martina
Luthera,  dovezenú  z  Nemecka.  Po
skončení  oficiálnej  časti  nasledovali
osobné zvítania, objatia, podania rúk. S
radosťou  som  pri  strome  reformácie
odfotila  charizmatického  láskavého
človeka,  zborového  dozorcu  z  Padiny,
nášho priateľa a brata vo viere, Paľka
Kotváša.  Nech  jeho  obetavosť  a
dôslednosť  v  prácach  na  Božej  vinici
Pán Boh odmení a nech ho požehnáva v
každom jeho  kroku!  Brat  farár  Cicka
vedie zbor v úcte a láske k tradíciám i
k  viere,  ukazuje  im  správnu  cestu  v
ťažkých chvíľach. Pán Boh s Vami, milí
Padinčania,  ďakujeme!

A  krajšie  „ukončenie“  osláv  500.
výročia reformácie na našich cestách v
roku 2017, ako bol festival chrámovej
piesne ZD ECAV 4.  novembra 2017 v
ev.  kostole  Svätej  Trojice  vo Zvolene,
sme si ani nemohli želať. 

Ešte  v  máji  nám brat  farár  Ondrej
Šoltés  na  nácviku  spevokolu
„Adoremus“  oznámil,  čo  sa  udeje  v
novembri.  Mali  sme  sa  rozhodnúť,
ideme  súťažiť  alebo  len  spievať  pre
našu  radosť  a  na  chválu  Božiu.  Brat
Cirák  opatrne  naznačil,...  že  radosť
bude  lepšia...,  a  tak  aj  zostalo.
Prihlásili  sme  sa  do  nesúťažnej  časti
festivalu.  Začali  sme  nácvik  povinnej
piesne od M. Bázlika: Hospodin sám je
Pastier môj. Dlho sme cvičili každý hlas

osobitne  /pieseň  bolo  potrebné
zaspievať  štvorhlasne/.  Neskôr,  keď
sme cvičili aj cez letné obdobie, spájali
sme dva  hlasy.  Až  v  septembri  počas
častejších  stretnutí  sa  nám  pomaly
dostávala melódia do uší a začali sme
spájať všetky štyri hlasy. Poviem vám,
milí  moji,  boli  aj obavy,  aj  strach, ale
trochu  nás  povzbudzovalo  to,  že
nejdeme  súťažiť.  Naša  dirigentka
Ingrid Oravcová nás  svojím úsmevom
dokázala všetkých  usmerniť, povzbudiť
a vyčariť tak potrebný úsmev na tvár.
Veď sme spievali nádherný oslavný 23.
žalm. Do repertoáru sme zaradili ešte
krásnu  pieseň  od  R.  Rausza:  Srdca
môjho  si  Pánom,  kde  vynikli  hlasy
našich  sólistiek,  pani  farárovej
Michaely  Šoltésovej  a Ingrid
Oravcovej.  Dohodli  sme  sa  na
jednotnom  oblečení,  precvičili  sme  si
nástup  a  odchod  a  v  modlitbe  sme
prosili  nášho  Pána  o  ochranu  a  silu,
aby  stál  pri  nás  v  tejto  skúške.  V
nádhernom  zvolenskom  Chráme
Božom sa nás zišlo asi 240. Prehliadky
sa zúčastnilo 12 speváckych zborov ZD
ECAV. Po otvorení festivalu chrámovej
piesne  a  privítaní  sme  si  zaspievali
pieseň  č.  274  Plesajme  srdečne.
Modlitba,  predstavenie  odbornej
poroty  a prehliadka  sa  začala.  Náš
spevokol  Adoremus  vystupoval  ako
piaty v poradí, pred nami spieval napr.
ženský  komorný  spevácky  zbor  z
Veľkého Krtíša, a tak naša tréma bola o
to  väčšia.  Keď  prišiel  náš  čas,  pekne
sme nastúpili,  spred oltára sme videli
plný kostol zvedavých konkurentov, no
pozerali sme na našu Ingrid, ktorá nám
zadala  tóny,  usmiala  sa  na  nás  a  my
sme spievali. Bola to nádherná chvíľa.
Videli sme, že Ingrid sa stále usmieva,
že to asi znie dobre. Cítili sme, že Pán
Boh nás miluje a my sme Jeho deti. Keď
sme  odchádzali  na  svoje  miesta  do
lavíc,  veru  som  zabudla  na  pokyn,
kadiaľ  mám  ísť.  Darmo  predo  mnou
kráčala  sestra  dozorkyňa,  ja  som išla
na druhú stranu. Aj toto je tréma. Nuž
a potom sme sa cez  obed posilnili  aj
dobrým  jedlom.  Nasledovalo
vyhodnotenie  Festivalu  chrámovej
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piesne.  Všetky  spevokoly  dostali  na
pamiatku pamätnú plaketu z 2. ročníka
festivalu  chrámovej  piesne  pri
príležitosti  500.  výročia  reformácie.
Brat  farár  Ondrej  Šoltés  a  dirigentka
Ingrid  Oravcová  sa  zúčastnili  na
odbornom  hodnotiacom  seminári.
Získali tam cenné rady, ako pokračovať
ďalej,  ale  aj  povzbudenie  do  našej
ďalšej  práce,  veď  sme  ako  jediní
spievali štvorhlasne podľa predlohy bez
uľahčujúcich úprav.   Buď Bohu vďaka
za tieto chvíle a zostaň Pane s nami aj
počas  prípravy  na  Vianoce,  počas
Adventu.  Požehnaj  všetkých,  ktorí  na
Tvojej  vinici  pracujú  ochotne.  Lebo
rôznymi  spôsobmi,  aktivitami,
stretnutiami  sa  posilňujeme  vo  viere,
pretože hlavne spoločenstvo veriacich
nám  dáva  silu,  nádej,  upokojí  naše
vnútro.  Božie  Slovo  ukáže  cestu,
pravdu i život.       Bohu vďačná Ľ.B.

 9



PREDREFORMAČNÝ

VEČER
Začnem  slovami  Dr.  Martina

Luthera: „ Ak silne veríme, tak silne sa
totiž musíme nutne aj radovať. “

A práve  Predreformačný  večer  ,
ktorý  sa  z vôle  Pána  uskutočnil
28.10.2017  o 17.hod.  v našom
starobylom kostolíku, je dôkazom viery
a radosti.

Celý kresťanský a občiansky rok bol
pre nás evanjelikov, protestantov, ale aj
demokratickú  a kultúrnu  verejnosť
Európy,  veľmi  významný.  Celých  500
rokov uplynulo od pamätného dňa, keď
z vôle Božej Dr. Martin Luther osvietil
Európu reformáciou vtedajšej cirkvi.

Aj naše malé cirkevné spoločenstvo
sa  z toho  nesmierne  tešilo.  Premiéru
mal  aj  gobelín  Lutherova  ruža,  ktorý
vyšili naše ženy zo SEŽ. 

Pásmo slova a hudby  zostavili  naši
mladí. Brat farár O .Šoltés s manželkou
Miškou.

Hlavná  niť,  hlavná  myšlienka
programu  sa  niesla  v duchu
Lutherovho  odkazu  ako  Lutherovo
zamyslenie.

Poslucháči,  účastníci  večera,  mali
neopakovateľnú  možnosť  zamyslieť  sa
nad tézami:
„Sme pánmi nad sobotou.“

čítala sestra I. Ďurišová,
„Hmotný rozklad cirkvi.“

s. E. Lőrinčíková,
„Prečo jedna osoba potrebuje druhú.“ 

s. J. Borošová,
„Modli sa s dôverou.“

s. D. Ciráková a
„Nespravodlivá mamona.“

brat Ľ. Géč.
Uvedomili sme si, že 500 rokov staré

pravdy  majú  aj  dnes  svoju  silu
a aktuálnosť,  o čom svedčilo  následne
i duchovné  slovo  nášho  zborového
farára.

Osviežením je vždy vystúpenie detí,
ktoré  spolu  zaspievali  pieseň  Kráľ
Dávid  a konfirmandi, Stelka Paučová,
Sára  Oravcová  a Tamara  Oravcová,
zahrali scénku.

Ako dobre,  ako pekne je  v chráme,
keď počuť a vidieť deti a mládež!

Sila našej  evanjelickej  liturgie je aj
v piesni a hudbe ako nežnej modlitbe k
Bohu. 

Sme  nesmierne  radi,  že  sa  stretlo
šesť  mladých  schopných
a talentovaných nadšencov  (  manželia
Šoltésovci, sestry Andrejka a Martinka
Svorčíkové,  Inka  Oravcová  a Katka
Paučová),  ktorí  tento  spomienkový
večer  korunovali  radostnými
melódiami  na  slávu  Hospodina  a jeho
diela. Po básňach Pamiatka reformácie
a 31.október  (  recitovali  M.  Ziváková
a J.  Belková)  zazneli  melódie  od  E.
Pessarda,  W.  A.  Mozarta  a od
Demarssemana  v podaní  brata  farára
O.  Šoltésa  (  klavír),  M  .Šoltésovej
(  fauta)  a A.  Svorčíkovej  (  organ  ).
Ozajstným vygradovaním programu bol
duet Pán Boh, sila moja (O. Šoltés, M.
Svorčíková, organ) a A capella kvarteto
Boh v milosti je predivný ( I. Oravcová,
K. Paučová, M. Šoltésová, O. Šoltés ).

Spolu  s nami  počúvali  harmóniu
tónov  lásky,  vďaky  a porozumenia  aj
milí  hostia  z Poltára  so  sestrou
kaplánkou V. Balcovou.

Tichá  večerná  atmosféra
spolupatričnosti  a spomienok  na  veci
minulé  zanechala  v našich  srdciach
radosť,  naplnila  nás  pokojom  a
mierom. „ Mier v srdci pôsobí mier vo
svete.“ – M. Luther.

Keď  sme  dospievali  hymnu  ECAV
z pera  M.  Luthera  Hrad  prepevný  je
Pán  Boh  náš,  cítili  sme  všetci,  že
reformácia  ducha  a viery  dnešného
človeka by mala byť znova aktuálna.

arina Belková
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ZO ŽIVOTA CZ
Milí bratia a sestry,
nastal čas opäť informovať, ako sme

v CZ  naplnili  obdobie  konca  leta
a jesene.   Tak,  ako  sme  naplánovali,
sestry urobili  veľké upratovanie novej
fary a kostola. Bratia zateplili severnú
stenu  fary,  čo  sme  odsúhlasili  po
poslednom  zasadnutí  presbyterstva.
Keďže väčšinu odborných prác urobili
svojpomocne,  náklady  za  prácu  boli
nízke. Všetkým sestrám a bratom patrí
za  vykonané  činnosti  poďakovanie.
Nech  ich  za  to  svojím  pôsobením  a
požehnaním Pán Boh odmení  zdravím
a dobrou  vôľou,  ktorá  povzbudí  aj
ďalších  bratov  a sestry   pomáhať  si
navzájom aj v CZ.

Dokončili  sme  aj  výber  cirkevného
príspevku  (CP)   a chceme  srdečne
poďakovať  našim  členom,  ktorí
v drvivej väčšine bez problémov splnili
svoju  povinnosť,  vyplývajúcu  z Ústavy
ECAV. Presné údaje o počte neplatičov
a vyzbieranej  sume  budú  poskytnuté
na celozborovom konvente 11.2.2018.

Pri  výbere  CP  sa  uskutočnila  aj
zbierka  na  2  oltárne  rúcha,  ktoré  je
potrebné  vymeniť  za  nové.
 S poďakovaním  a konštatovaním,  že
ochotného  darcu  miluje  Boh,
oznamujem darovanú sumu – 733. - €.

Najdôležitejšou  udalosťou
tohtoročnej  jesene  bolo  500.  výročie
reformácie,  ktoré  sme si  v našom CZ
pripomenuli  predreformačným
programom,   službami  Božími
a spoločným  sledovaním  filmu
o Martinovi Lutherovi na fare. 

Zborový  spevokol  intenzívne
nacvičoval  2  piesne  na  festival
chrámovej piesne Západného dištriktu
ECAV,  ktorý  sa  konal  vo  Zvolene
4.11.2017.  Prihlásili  sme  sa  do
nesúťažnej prehliadky, aby sme získali
prehľad  o speve  v iných  spevokoloch
a poučili  sa,  ale  hlavne,  aby  sme  sa
potešili  spevom  piesní  na  chválu
a slávu  Božiu.  Tento  zážitok
a skúsenosť  nás  povzbudili  do  ďalších
nácvikov,  veriac,  že  s Pánovou

pomocou  sa  k nám  pridajú  aj  ďalší
bratia a sestry, ktorí spievať vedia. 

Bratia a sestry, sme v čase adventu,
príprav  na  vianočné  sviatky.
Každoročne  si  pripomíname  príchod
Božieho  syna  v nádeji,  že  to
príslovečné  šťastné  a veselé  nebude
v našich  rodinách  bezduchá  fráza
upriamená  na  darčeky,  ale  želanie
vzájomnej  lásky,  úcty,  viery  v Ježiša
Krista,  ktoré  v našich  rodinách  aj
v spoločenstvách  cirkvi  udržia
plamienok  šťastia,  radosti, dôvery
a nádeje  na  vyliečenie  v chorobách či
iných ťažkostiach. 

Prežite  spomienku  na  narodenie
Ježiša  Krista   počas  Vianoc  v kruhu
svojich blízkych v pokoji a pokore pred
Božím dielom.   Rozlúčte sa so starým
rokom  v pokání   za  svoje  hriechy
a krivdy, poďakujúc za všetko dobré aj
ťažšie a privítajte nový rok  s túžbou po
Božej  prítomnosti  v našich  životoch
v nádeji  viery,  lásky  a sily  pre  všetky
dni roku 2018.

Mária Ziváková, zb. dozorkyňa
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PRE DETI
úloha č.1. poznáte odpovede?
Ako dlho bola Mária na návšteve u Alžbety? Lk 1, 56
Do ktorého mesta prišiel anjel oznámiť Márii, že bude mať syna? Lk 1, 26
Do ktorého mesta sa z Nazaretu presťahoval Pán Ježiš? Mt 3, 13

úloha č.2. doplňovačka, viete čo je tu napísané?
41   1   20   35  4   15  19  24,    30  1,    13   24   30  27  24  7  15   22  34,     34   6
15   22   15   33,

36   2   30,    30   36   24   17   15   21,   20   34   7   24  21.
1. Sam 12, 22

miesto čísiel napíš tieto písmená
A Á ä B C Č D Ď E É  F  G  H  CH I  Í  J  K  L  Ľ  M  N  Ň 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

O  Ó  ô  P  R  Ŕ  S  Š  T  Ť  U  Ú  V  W  X  Y  Ý  Z  Ž
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

úloha č.3. dôkladne vymaľovať !!!! 
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úloha č.4. vymaľuj poďla čísiel

žltá
oraňzová
červená
fialová
hnedá
zelená
modrá

JUBILANTI 
september - december

40 rokov:  Lorinčíková Jana (K),  Paál  Ľuboslav (VV),  Štefánik  Peter (K),  Zivák
Jozef (K)

60 rokov: Okšová Elena (K), Paál Milan (VV), Sojková Katarína (K)

70 rokov: Kacian Jaroslav (K), Lorinčík Ján (VV), Mázorová Alena (K), Mertvíková
Vlasta (K)

80 rokov a viac:  Adamec Július  (K),  Barnová  Zuzana (B),  Bešinová  Irma (K),
Borošová Helena (K), Dováľ Martin (K), Horínková Marta (VV), Hroncová Lýdia
(K),  Kokavcová  Mária  (K),  Kolková  Oľga  (K),  Macková  Helena  (K),  Mázorová
Margita (K), Mázorová Zuzana (K), Miháľ Ján (K), Morháčová Anna (B), Nosáľová
Zita (K), Rezníková Dobra (VV), Zachar Július (K)
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K 15. VÝROČIU BETÁNIE
Naša  obyvateľka,  Kalinovčanka  pani  Boženka  L.,  napísala  pár  dní  pred

15.výročím  Betánie  túto  výstižnú  báseň.  Nestíhala  som  diktované  zapisovať,
všetko mala v hlave, bez poznámok. Že najviac jej myšlienky a spojenia prichádzali
v tichu na izbe, nadránom. Stretli sme sa trikrát a tu je:

Tu, kde vlnka s vlnkou v Ipli sa pohráva,
kde si Láska našla prístav a tu aj ostáva,

kde lesný chodníček úbočím sa hadí,
kde šumí, vonia les, vánok dušu hladí.
Tu v lesnom objatí známa stavba stojí,

opatrovateľský dom Betánia zvaná, mnohí už tu boli.

Tak pekne Novohrad tento kraj volajú,
v nej dedinku Kalinovo tiež mnohí poznajú.

Lebo v mladej umnej hlave skrsla raz myšlienka,
a to bol začiatok vzácneho plamienka.
Plameň sa rozhorel, ba už vatra horí,

lebo tento spásny dom už 15 rokov stojí.
Tu láskavé ruky, ba i milosrdné, opatrujú

starších, chorých, majú srdcia dobré.

Keď tak rozmýšľame, stará múdrosť vraví,
opatri rodičov, čo ťa vychovali.

No vždy sa to nedá a vzniknú prekážky.
Rodič sa nedočká od svojeti lásky.

Keď to pokračuje, problémy sa steľú,
zverujú rodičov nášmu zariadeniu.

No a vlnka s vlnkou v Ipli ďalej sa pohráva
a už aj nový príbeh navôkol rozpráva.
Že tu nový domov k pomoci už stojí
a láskavá ruka k pomoci sa strojí.

A tu neďaleko nemý svedok dejín stojí.
Pár storočný kostolík, kde zneje hlas Boží.

Tu, kde hlahol zvonov v chrám Boží zvoláva,
kde znie Božie Slovo , čo nám silu dáva.

Vďaka Pánu Bohu, on na nebesiach žije,
tak múdro vedie kroky Betánie

cez mnohé problémy, úskalia, starosti,
utužuje v ľuďoch pocit spokojnosti.

Ďakujeme za pomoc, jeho milosť mnohú
a dvíhame ruky s vďakou k Pánu Bohu.
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MILODARY NA LIST RODINE POSKYTNUTÉ PRI VÝBERE

CIRKEVNÉHO PRÍSPEVKU A OD 25. 8. 2017 DO

3.12.2017
1, - € - J. Borošová (K), E. Kováčová(B), 
2, - € - rod. Málišová, M. Halaj (K), K. Sojková(K), M.Stupár (K), J.Lőrinčík (K), J.
Miháľ (K), O. Janečeková (K), P. Michálek (K), rod. Uhrinová (K),  Ž. Figová (K), O.
Géčová (B), Ľ. Géč (B), rod.Tomášová (K), rod. Cabanová (K), A. Imrovičová (K),
E.Hroncová (K), J.  Melová (K), P. Krutko (K), M. Kuriš (K), 
3, - € - Z. Mázorová (K), rod. Križániová (K), I. Bračoková (VV),M. Šlajferčíková
(VV), rod. Vančová (K), M. Segečová (K), I. Dojčiarová (K), Ľ. Kuriš (K), J. Cirák(K),
E. Melicherová (K), M. Mázorová  (K), D.Tršková (B) , 
4, - € - Z. Antalíková (VV), L. Lőrinčík (K), J. Belková (K), L.Jahodníková (K), A.
Mázorová (K), M. Hoduliaková, (K), P.Urbančok (K), M. Dováľ (K), Z. Barnová (B),
D.  Rezníková (VV),  rod.Kontrišová(VV),  V.  Hanesová (VV),  V.  Mertvíková (K),  J.
Maďar  (K),  A.  Kontrišová  (K),  J.  Grendel  (K),  J.Dováľ  (K),  D.  Šálková  (K),  S.
Mázorová (K), P. Kudlák (K), 
5, - € - J. Dováľová(K), J. Cirák (K), I. Bešinová (K), J. Gasperová (K), L. Hroncová
(K), J. Zachar (K), E. Čvikotová (K), . Gréčová (K), H. Borošová (K), Z.Stupárová
(K), O. Maďarová (K), M. Horinková (VV), J. Oravcová (VV), J. Karáseková (K), J.
Baranová (VV), J. Pálová (VV), rod. Klimová(VV), rod. Haferníková (VV), J. Miadok
(B), D.Prepelicová (B), I. Bešinová  st. (K), D. Danková (K), M.Maráková (K), L.
Paverová (K), V.Ráday (K), M. Belková (K), M. Gáborová (B),
6, - € - E. Danišová (B), E. Lőrinčíková (VV), Ľ. Janošková (K), rod. D.Maďara (K),
rod. Eliášová (K), A. Jablonská (VV),
7, - €- S. Čierna (K),
8, - € - A. Jánošová (K), V. Kolka (K), N. Šotkovská (K), D. Cirák (K), 
10, - € - V. Bešinová (K), M. Kurišová (K), M. a H. Dováľová(K), rod. Lőrinčíková –
Vančová  (VV),  E.  Antalíková  (VV),  rod.  Gondášová  (VV),  M.  Oravcová  (VV),  A.
Paálová  (VV),  I.  Dedinská  (VV),  J.Rajnoková  (Bratislava),  M.  Antalík  (VV),  I.
Ďurišová,  (K),  O.  Stupárová  (K),  Z.  Stanová  (K),  J.  Mešter  (K),  O.  Šoltés  (K),
Margita Mázorová (K), rod. Huslíková (K), N. Ševčíková (VV), E. Kováčová (B).rod.
Borošová (K), E. Hullová (K), rod. Ziváková (K), D. Lőrinčíková (B),
12, - € - Ž. Mátejová (K), J. Hámorník (VV), E. Horváthová (K),
13,- € - E. Šoltésová (VV),
20, - € - J. Morháčová (B). 
Za štedrosť milodarov na List rodine srdečne ďakujeme.

UPRATOVANIE KOSTOLA V ROKU 2018
Dvojica Ulica  Mesiac Koordinátorka
Spoločné upratovanie marec kostolníčky
E. Lőrinčíková, J.Dováľová Partizánska apríl E.Lőrinčíková
Rodičia konfirmandov máj
V. Jablonská, S. Čierna jún
R. Janečeková, A. Jablonská júl
M. Ziváková, J. Melová
+ spoločné upratovanie

august

I.Bešinová, J. Málišová september
M. Hoduliaková, M. Bolgárová Nová október M.Hoduliaková
Rod. Kurišová november
J. Gasperová, O. Stupárová 1. mája december D. Gréčová
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ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH

24.12. 4. adventná nedeľa 8:30 Kalinovo

24.12. Štedrý večer 14:00 Veľká Ves 15:30 Breznička 17:00 Kalinovo

25.12. 1. slávnosť vianočná 11:00 Kalinovo

26.12. 2. slávnosť vianočná 11:00 Veľká Ves

31.12. Silvester 14:00 Veľká Ves 15:30 Breznička 17:00 Kalinovo

1.1.2018 Nový rok 11:00 Kalinovo

6.1. Zjavenie Krista Pána 11:00 Breznička

7.1. 1. nedeľa po Zjavení 9:30 Veľká Ves + VP 11:00 Kalinovo + 
VP

14.1. 2. nedeľa po Zjavení 9:30 Breznička + VP 11:00 Kalinovo

21.1. 3. nedeľa po Zjavení 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

28.1. Deviatnik 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

4.2. Nedeľa po Deviatniku 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo + 
VP

11.2. Predpôstna nedeľa 10:00 Kalinovo - 
konvent

18.2. 1. pôstna nedeľa 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

25.2. 2. pôstna nedeľa 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

4.3. 3. pôstna nedeľa 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo + 
VP

11.3. 4. pôstna nedeľa 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

18.3. 5. pôstna nedeľa - 
Smrtná

9:30 Breznička + VP 11:00 Kalinovo + 
VP

25.3. 6. pôstna nedeľa - 
Kvetná

9:30 Veľká Ves + VP 11:00 Kalinovo + 
VP

29.3. Zelený štvrtok 17:00 Kalinovo + 
VP

(fara)

30.3. Veľký piatok 8:00 Veľká Ves 
+ VP

9:30 Breznička + VP 11:00 Kalinovo + 
VP

1.4. 1. slávnosť Veľkonočná 11:00 Kalinovo

2.4. 2. slávnosť Veľkonočná 11:00 Veľká Ves

vysvetlivky: 
VP – Večera Pánova
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