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Začiatok októbra je každoroč-
ne venovaný sviatku, ktorý na-
zývame Poďakovanie za úrody 
zeme. Oltár je obsypaný úrodou, 
ktorú sme zozbierali z našich 
polí, viníc a sadov. Sme radi, 
že aj napriek teplému a suché-
mu letu máme čo vložiť do úst. 
Pri pohľade na africké či ázijské 
krajiny sveta sa nás však zmoc-
ňuje úzkosť. Pretože v mnohých 
krajinách na spomenutých sve-
tadieloch žijú ľudia, ktorí živo-
ria z hrste ryže na deň. Za srdce 
chytajú pohľady na deti, ktoré 
zomierajú následkom hladomo-
rov. Na jednej strane sa na našej 
zemi nachádzajú krajiny, kto-
ré potravinami plytvajú a na 
druhej strane krajiny, v ktorých 
ľudia zomierajú od hladu. Vnú-
torne sa pohoršujeme nad ne-
spravodlivosťou, ktorá vládne 
na svete.

Pán Ježiš nám však hovorí, 
že ak sme smädní a hladní po 
spravodlivosti, budeme nasýte-
ní. Naše túžby sú zdravé a pri-
rodzené. V prvom rade však mu-
síme túžiť po Ježišovi. Ak Jeho 
máme, On sa postará aj o to naše 
živobytie. Spisovateľ C. S: Lewis 
povedal: „Zameraj sa na nebo 
a dostaneš k tomu ako dar aj 
zem. Ale zameraj sa iba na zem 
a stratíš aj nebo, aj zem.“

Ak budeme svoj život viery 

každodenne rozvíjať, Pán Ježiš sa 
o nás postará. Dá nám šikovnosť, 
múdrosť a požehnanie, ak sa bu-
deme snažiť, aby sme zabezpečili 
svoju rodinu. Ale zároveň nám 
ukáže aj možnosti, ako môžeme 
pomôcť núdznemu, biednemu. 
Určite nevyriešime problém sve-
ta, ale Pán Boh si nás môže pou-
žiť na to, aby sme kvapkou lásky 
premenenou na činy pomohli nie-
komu urobiť život trošku ľahším 
a znesiteľnejším.

Modlitba:
Pane Ježišu, ďakujeme za 

všetky dobré dary, ktoré nám 
dávaš na nasýtenie nášho ži-
vota. Prosíme, aby sme vždy tú-
žili po Tebe a Tvojej blízkosti. 
Nech Tvoje požehnanie otvorí 
naše srdcia a ruky, ktorými by 
sme mohli pomôcť tým, čo sú na 
našu pomoc odkázaní. Vkladá-
me sa do Tvojich svätých rúk.

Amen
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Predpovede meteorológov ne-
boli síce priaznivé, ale my sme si 
vymodlili takmer letné počasie, 
keď príjemne zohrievalo slnieč-
ko a pofukoval vetrík a tak sme 
v sobotu 10. 9. 2022 aj my, evan-
jelici z cirkevného zboru z Levíc, 
mohli zasadnúť na lavice amfite-
átra v Galante spolu s desiatkami 
ďalších veriacich.

Sem nás totiž na Služby Božie 
v prírode pozýval Západný dištrikt 

ECAV, Bratislavský seniorát a cir-
kevný zbor Galanta, pri príležitosti 
75. výročia presídlenia Slovákov 
z Dolnej zeme.

Pán farár Miroslav Kerekréty, 
z domáceho cirkevného zboru 
privítal nás, ale predovšetkým 
vzácnych hostí, ktorými boli Ján 
Hroboň, biskup ZD, seniorka DNS 
Mária Popič, Dušan Tillinger, fa-
rár z Kanady, Marián Čop, biskup 
ECAV v Prahe, Atilla Spišák, ev. 
farár v Maďarsku, Ondrej Majling, 

Služby Božie v prírode

farár v Bratislalve, Ján Jančo, farár 
CZ Kalná nad Hronom.

Potom nasledovali Služby Bo-
žie. Prítomní bratia farári po-
stupne podľa poriadku Služieb Bo-
žích zaspievali predspev, pozdrav, 
kolektu, žalm, evanjelium, Áro-
novské požehnanie. Zaujímavou 
novinkou bola dialogická kázeň, 
keď formou otázok a odpovedí nám 
br. biskup Hroboň a p. farár Tillin-
ger priblížili Slovo Božie.

Zhromaždenie pozdravili aj pri-
mátor mesta Galanta, Peter Paška 
a dozorkyňa ZD, Renáta Vinczeová.

Počas prestávky sme si pochut-
nali na dobrom obede, posedeli pri 
kávičke a koláčikoch, ktoré pripra-
vili sestry z domáceho cirkevného 
zboru.

Toto bol priestor, kedy sme sa 
porozprávali s ľuďmi, ktorých sme 
poznali, ale spoznali sme aj nové 
tváre a zistili sme, že aj s nimi nás 
spája niečo spoločné a tak sme 
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mali tému na 
rozhovory.

Popoludňaj-
ší program bol 
Moderovaný roz-
hovor s hosťami, 
ktorý modero-
vala redaktor-
ka Slovenského 
rozhlasu Kata-
rína Martinko-
vá. Na jej otázky 
ohľadne vlastné-
ho života a živo-
ta v ich cirkev-
ných zboroch, 
postupne odpo-
vedali prítomní 
hostia.

Z a u j í m a v é 
bolo rozprávanie Dušana Tillin-
gera, ktorý ako Slovák pôsobil 8 
rokov, už aj ako biskup v Prahe 
a keď už, citujem „sa chcel v služ-
be posunúť ďalej „presťahoval sa 
s rodinou do Kanady, kde už 12 
rokov pôsobí ako farár. Úsmevne 
hovoril o svojich začiatkoch v no-
vom pôsobisku.

Život v cirkevnom zbore Tót-
komloš v Maďarsku priblížil p. 
farár. Atilla Spišák. Ich cirkevný 
zbor je centrom duchovného a kul-
túrneho života v meste, udržiavajú 
zvyky a tradície. Zaujímavosťou 
je, že keď v rámci reštitúcií získa-
li späť majetok, zriadili evanjelic-
kú škôlku, Domov pre seniorov, 
denný stacionár, ošetrovateľskú 
službu, denný stacionár pre ľudí 
so závislosťami. Obrábajú pôdu, 
na vlastnej farme chovajú ovce 

a ošípané, vo 
vlastnej kuchy-
ni varia obedy 
pre obyvateľov 
mesta. O chod 
týchto zariade-
ní sa starajú ich 
vlastní zamest-
nanci a tak po-
skytujú rodinám 
prácu a sociálne 
istoty a snažia sa 
o ekonomickú 
samostatnosť.

Marián Čop, zborový farár 
v Slovenskom ev. a. v. cirkevnom 
zbore v Prahe a zároveň biskup 
ECAV v Českej republike, hovoril 
o svojej rodine, s ktorou sa v roku 
2012 presťahoval do Prahy. Od mla-
dosti sa zapájal do akcií mládeže 
v CZ Prešov, odkiaľ pochádza. Ako 
farár pôsobil na Slovensku na via-

cerých miestach, naposledy v Mod-
re. V CZ v Prahe pripravujú pre 
všetkých členov cirkvi duchovné 
víkendy, letné biblické tábory pre 
deti a dorast, v rámci programu 
EÚ Erasmus, pracujú s mládežou. 
Slovenský ev. a.v. cirkevný zbor 
v Prahe si v tomto roku pripomína 
75. výročie vzniku.

Vystúpili aj ďalší hostia so svoji-
mi príbehmi. Počas Služieb Božích 
a celého dňa spevom a hrou spre-
vádzala a vystupovala hudobná 
skupina Cross Roads z CZ Banská 

Bystrica a spevácke zbory z CZ Dia-
kovce a Nitra.

Záverečné slovo a požehnanie 
predniesol biskup ZD Ján Hroboň.

Prežili sme krásny požehna-
ný deň. Posilnení Slovom Božím 
a s novými zážitkami sme sa 
rozišli do svojich domovov.

Alžbeta Solmošiová
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Dejiny kresťanstva  (10. časť)

Martin Luther

Reformačné úsilie silnelo. Po 
Wicklefovi a upálení majsta Jána 
Husa vypukla v Čechách husitská 
revolúcie a nedala sa zvládnuť ani 
násilím. Pozornosť na seba sústre-
ďovali nielen jednotliví teológovia, 
ale celé hnutia ako napríklad De-
votio moderna v Holandsku. Naj-
väčší rozruch však vznikol, keď vo 
Wittenbergu 31. októbra 1517 na 
dvere zámockého kostola pribil 
Martin Luther 95 téz proti odpust-
kom. Vzdelaný augustínsky mních 
vyzýval na dišputu o tom, o čom sa 
odvážili vysloviť pochybnosti len 
niektorí vyhlásení kacíri. Ustavičné 
pokánie vyzdvihoval nad odpust-
ky. Aj keď sa nikto neprihlásil, aby 
mu oponoval, výpovede sa rýchlo 
rozšírili v nemeckom preklade po 
Európe. Všetci ich vraj pokladali za 
pravdivé a správne. Predavač od-
pustkov Ján Tetzel zaktivizoval svoj 
Rád dominikánov proti Lutherovi. 
V Ríme sa začal proces a pápež po-
veril generála Rádu dominikánov 
kardinála Kajetána výsluchom Lu-
thera. Po troch rozhovoroch v Ne-
mecku Luther neodvolal a z Ríma 
prišiel nuntius Karol von Miltitz, 
ktorý zaviazal Luthera v otázke 
odpustkov mlčať, čo Luther sľúbil 
pod podmienkou, že mlčať budú aj 
jeho protivníci. Napadnutý Luther 
sa v lete 1519 stretol s Dr. Eckom 
na Lipskej dišpute. Tam sa zastal 
J. Husa a tvrdil, že jediným pra-
meňom viery je Písmo sväté. a nie 
pápež a koncil. Eck ho vyhlásil za 
kacíra a pápež ho dal do kliatby. 
Luther bulu s pápežskými dekrét-
mi spálil. Medzitým Luther vydal 
svoje najvýznamnejšie reformač-
né spisy: Reč o dobrých skutkoch, 
Kresťanskej šľachte nemeckého ná-
roda, O náprave kresťanského sta-
vu, O babylonskom zajatí cirkvi, 
O slobode kresťana.

Pápež súril, aby bol Luther od-
súdený na ríšskom sneme, ktorý 
bol vo Wormsi v roku 1521. Fri-

drich Múdry žiadal, aby Luthe-
ra najprv vypočuli. Znovu ho na 
sneme vyzvali, aby odvolal. Keď 
žiadali od neho krátku odpoveď, 
Luther žiadal, aby bol presvedčený 
jasnými dôkazmi Písma svätého, 
lebo vraj neverí ani pápežovi, ani 
koncilom, keďže je zrejmé, že sa 
často mýlili a protirečili si. „Ináč 
nemôžem a nechcem nič odvolať, 
lebo je neisté a nebezpečné konať 
proti svedomiu. Boh mi pomáhaj!“ 
Cisár vydal na Luthera Wormský 
edikt s ríšskou kliatbou. Ale vtedy 
bol už Luther v bezpečnom zajatí 
na hrade Wartburg, kde si ho od 
mája 1521 do februára 1522 dr-
žali pod menom rytier Juraj. Ve-
rejnosť si myslela, že Luthera za-
bili. On však na Wartburgu pre-
kladal Novú zmluvu do nemčiny. 
Keď však vo Wittenbergu hrozilo 
nebezpečenstvo vzbury, Luther 
tam prišiel a rozhodne vystúpil, 
utvrdil reformáciu a uchránil ju 
pred anarchiou. V nasledujúcej 
sedliackej vojne v rokoch 1524–
1525 zwickauský prorok Tomáš 
Műntzer vyvolal krvavé boje a Lu-
thera obviňovali, že je to dôsledok 
ním hlásanej slobody, preto musel 
zaujať stanovisko. Luther márne 
žiadal zemepánov, aby vyhoveli 
oprávneným požiadavkám sed-
liakov a varoval ľud pred násilím. 
Povstanie bolo kruto potlačené.

Potom sa vizitáciami napráva-
li cirkevné pomery v jednotlivých 
zboroch a krajoch, ktoré sa k refor-
mácii pridali. Stredobodom služieb 
Božích sa stalo kázanie Božieho slo-
va. Luther písal katechizmy a for-
muloval biblické učenie. Pomáhal 
mu Filip Melanchton, verný spolu-
bojovník, významný humanistic-
ký učenec. V roku 1529 bol na sne-
me v Speyeri prítomnou väčšinou 
potvrdený Wormský edikt, proti 
čomu evanjelici protestovali, pre-
to odvtedy prívržencov reformácie 
nazývajú protestantmi. O rok ne-
skôr na sneme v Augsburgu prečí-
tali evanjelici svoje vierovyznanie, 

ktoré zostavil Filip Melanchton. 
V ňom dokázali, že stoja na zákla-
de Písma sv§tého a starej cirkvi. 
Keď cisár Karol V. vypočul 25. júna 
1530 Augsburské vyznanie, poveril 
rímskokatolíckych teológov, aby 
napísali Podvrátenie. Ako odpoveď 
na to napísal Filip Melanchtn Obra-
nu Augsburského vyznania. Snem 
obnovil Wormský edikt s cieľom 
zničiť evanjelikov aj násilne. Preto 
evanjelici vytvorili na svoju obra-
nu Šmalkaldský spolok. Cisár však 
tiesnený Turkami a Francúzskom 
umožnil v roku 1532 v Norimber-
skom odklade šírenie reformácie 
až do najbližšieho koncilu, ktorý 
zvolal pápež do Mantovy na rok 
1537. Na tú príležitosť napísal Lu-
ther Šmalkaldské články. Koncil sa 
však ani nezišiel a rímskokatolícke 
stavy vytvorili Svätú ligu na vyhu-
benie protestantizmu.

Významným literárnohisto-
rickým a cirkevno ‑národným či-
nom bol Lutherov preklad Biblie 
do nemčiny, ktorý dokončil v roku 
1534. Biblia bola vytlačená a ilu-
strovaná drevorezmi od Lukáša 
Cranacha staršieho i mladšieho. 
Dr. Martin Luther zreformoval 
služby Božie a obohatil zbierkou 
nábožných piesní trvalej hodnoty. 
Spolu s Melanchtonom sa zaslúžili 
o rozvoj cirkevného školstva.

Martin Luther sa ako posled-
ný z wittenberských mníchov ože-
nil s Katarínou von Bora, bývalou 
mníškou. Mali šesť detí, dve z nich 
im v detstve zomreli. Jeho manžel-
ský a rodinný život bol príkladný. 
Luther zomrel 18. februára 1546 
v Eislebene, v meste, v ktorom sa 
pred 63 rokmi narodil. Zanechal 
bohatú literárnu teologickú tvor-
bu, kázne, piesne, spisy a koreš-
pondenciu. Pochovali ho pod ka-
zatelňou v zámockom chráme vo 
Wittenbergu.

(pokračovanie na budúce)
Veselý Daniel: Dejiny kresťanstva, 

Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 
1994, str. 31–32)
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Deň Dunajsko ‑nitrianskeho seniorátu v Jabloňovciach
V sobotu 17. 9. 2022 sa v našom 

MRZ Jabloňovce konalo seniorát-
ne stretnutie DNS. Službami Bo-
žími nám poslúžil brat farár Ivan 
Boženík. Prednáškou na tému 
75. výročie presídlenia Maďarov 
na naše územie nám poslúžil brat 
farár Martin Riecky a okrem nich 
sa nám svedectvami prihovorili 
brat Marián Bielik z Levíc a sestra 
Marta Lisková z Komárna. Veľmi 
milé pozvanie na Stretnutie evan-
jelických žien/SEŽ si pre nás pri-
pravila sestra farárka Michaela 
Ravasz Pogányová. Hudobný sprie-
vod nám robila rodina Bosákova 
z Diakoviec, o kultúrny program 
sa postaral detský folklórny sú-
bor Lisna z Pukanca a programom 
celého dňa nás sprevádzala naša 
sestra seniorka Mária Popičová.

O výborný guláš sa postarali 
ochotní bratia a sestry z Jabloňo-
viec a Pukanca.

Všetkým zúčastneným úprimne 
ďakujeme .

Nech vás sprevádza Pán na všet-
kých vašich cestách!
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Požehnanie detí na začiatku školského roka
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Netradičný začiatok konfirmačnej prípravy

Začiatok konfirmačného vyučo-
vania pre 1. a 2. ročník konfirman-
dov bol trochu netradičný. Spoloč-
ne sme sa stretli aj s mládežníkmi 
na stretnutí, ktoré sa začalo v mlá-
dežníckej miestnosti. Po piesňach 
si Miška Drdošová pre prítomných 
pripravila hry, prostredníctvom 
ktorých sme sa zoznamovali. Brat 
farár nám v biblickom zamyslení 
vysvetlil, prečo by sme sa nemali 
v živote báť strachu.

Potom sme sa presunuli 
k ohnisku, kde sme zapálili vatru, 
opekali špekáčiky a hrali rôzne lop-
tové hry. Keď sa zvečerilo, pokra-
čovali sme v ďalších hrách až do 
tmavej noci. Naše stretnutie sme 
skončili v neskorých nočných hodi-
nách. Bolo nám spolu veľmi dobre 
a možno by sme zostali až do rána.
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Dňa 09. 09. 2022 vo viacerých 
mestách na Slovensku po roku zno-
va prebehla spomienka dňa holo-
kaustu a rasového násilia.

Kresťanská policajná asociácia 
a Mestské kultúrne stredisko Le-
vice zorganizovalo túto smútoč-
nú spomienku v synagóge v Le-
viciach. Začiatok podujatia začal 
zvonmi a klavírnou skladbou 
umelca Miroslava Ráca. Po kla-
vírnej skladbe nasledovala minú-
ta ticha a následne moderátorka 
podujatia pani riaditeľka MsKs 
Levice Mária Meszárošová priví-
tala účastníkov a predstavila hostí 
podujatia a to: vicežupana Nitrian-
skeho samosprávneho kraja Igora 
Édera, prednostku Okresného úra-
du v Nitre Evu Bielik Hajdamáro-
vú, prednostu mestského úradu 
mesta Levice Rastislava Juhára, 
farára cirkevného zboru Evanjelic-

Spomienka dňa holokaustu a rasového násilia

kej cirkvi Augsburského vyznania 
v Leviciach Martina Rieckeho, ka-
zateľa zboru Cirkvi bratskej v Levi-
ciach Miroslava Haszicsa, kazateľa 
cirkvi Adventistov siedmeho dňa 
Jozefa Pistu, farára cirkevného 
zboru Evanjelickej cirkvi Augsbur-
ského vyznania v Kalnej nad Hro-

nom Jána Janča, kaplána Krajské-
ho riaditeľstva Policajného zboru 
Františka Bartoša, riaditeľa zdru-
ženia Na každom záleží Gabriela 
Kosmályho ml., regionálneho ria-
diteľa Evryhome Štefana Vujčíka, 
lektora neziskovej organizácie Post 
Bellum Slavomíra Hlásneho, pra-
covníčku Regionálneho osvetové-
ho strediska v Leviciach Slávku 
Prevendárčikovú, pána Róberta 
Štádlera, svedka deportácií z roku 
1944 v Leviciach pána Ladislava 
Ürgeho, organizátorov podujatia 
prezidenta Kresťanskej policajnej 
asociácie Jaroslava Maceka a vice-
prezidenta Kresťanskej policajnej 
asociácie Mariána Bielika.

Pani Marta Švolíková spomenu-
la, prečo sme sa na spomínanom 
podujatí zišli a priblížila históriu 
mesta Levice v období II. svetovej 
vojny.

Po tomto sa prostredníctvom 
videa prihovoril arcibiskup Sta-
nislav Zvolenský, modlitbu Kadiš 
sa pomodlil rabín Baruch Myers 
a prihovorila sa preživšia pani Eva 
Mosnáková.

Po týchto príhovoroch nasledo-
valo prečítanie 70 mien obetí z rôz-
nych kútov Slovenska siedmymi 
vybranými hosťami podujatia, pri-
čom každý prečítal 10 mien, zapálil 
sviečku a položil kamienok. Nasle-
dovalo čítanie mien záchrancov, 
ktorí v tejto ťažkej dobe pomáhali 
Židom a riskovali životy – 20 mien 
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Martin 
Rinckart je 
jeden z au-
torov Lu-
t h e r o v e j 
doby, je za-
u j í m a v e 
si zistovať 
o našich 
reformač-
ných pred-

koch vďaka ktorým sme tam kde 
sme niečo nové. Od Rinnckarta 
máme jednu z najnznámejších 
chorálov v našom spevníku Nuž 
Bohu ďakujme (ES 350 / T 722). 
Odporúčam si vyhladať úpravy od 
J.S. Bacha ktoré nájdete ak do pre-
hliadačov zadáte, BWV 79, BWV 
657, BWV 192. O tomto autorovi 
vieme veľa tak sa pustme rovno 
do toho.

Martin Rinckart sa narodil 
23. alebo 24. apríla 1586 v Eilen-
burgu, bol synom debnárskeho 
majstra Georga Rinckarta a jeho 
manželky Salome. Najprv navšte-
voval školu v Eilenburgu od roku 
1591 a potom sa stal študentom 

Autori piesní v našom evanjelickom spevníku
MARTIN RINCKART

v Thomasschule v Lipsku v roku 
1601. Od roku 1604 bol členom Tho-
manerchoru v Thomaskirche kde 
1723 pôsobil aj J. S. Bach. Súčasne 
študoval (od roku 1602) teológiu 
a filozofiu na univerzite v Lipsku. 
V roku 1610 sa Rinckart stal kanto-
rom v kostole sv. Nikolaja v Eisle-
bene a učiteľom na tamojšej latin-
skej škole av roku 1611 diakonom 
v tamojšom kostole sv. Anny. Kon-
com roku 1613 sa ako farár presťa-
hoval do neďalekého Erdebornu. 
Tam sa Rinckart oženil s Christia-
ne Morgenstern († 1637) z Eislebe-
nu. V roku 1615 sa stal laureátom 
básnika, v nasledujúcom roku zís-
kal magisterský titul.V roku 1617 
bol vymenovaný za archidiako-
na v kostole sv. Nikolaja v rodnom 
meste Eilenburg; Tu pôsobil po-
čas tridsaťročnej vojny za veľkých 
útrap (hlad, mor) a v roku 1639 za-
chránil mesto pred vyplienením 
a vypálením Švédmi (náboženská 
služba). V druhom manželstve sa 
Rinckart v roku 1638 oženil s vdo-
vou Barbarou Schefflerovou, rode-
nou Wernerovou († 1687). Z jeho 

mnohých spisov a chválospevov sa 
zachoval svetoznámy a populárny 
hymnus Nun danket alle Gottvivi-
ve. Text sa prvýkrát objavil v prílo-
he k jeho knihe Jesu Herzbüchlein, 
ktorá vyšla v Lipsku v roku 1636, 
pričom melódia sa prvýkrát obja-
vila v roku 1647 v spevníku Johan-
na Crügera Praxis pietatis melica. 
Pieseň získala trvalú slávu ako 
chorál Leuthen po tom, čo preživ-
ší pruskí vojaci zaintonovali Rin-
ckartovu pieseň večer v bitke pri 
Leuthene. V 19. storočí Catherine 
Winkworth napísala anglický pre-
klad Now thanks we all our God. 
Martin Rinckart umrel 8. decem-
bra 1649 v Eilenburgu. Rinckartov 
hrob je na mieste, kde dlhé roky 
pôsobil, v Nikolaikirche v Eilen-
burgu. Na pamiatku Rinckarta ne-
sie jeho meno ulica v Eilenburgu 
(od roku 1861), sakristia Nikola-
ikirche (od roku 1953) a stredná 
škola (od roku 1993). Okrem toho 
boli po Rinckartovi pomenované 
ulice v Lipsku a Berlíne.

Podľa internetu spracoval
Marian Beréni

ocenených vyznamenaním „Spra-
vodlivý medzi národmi“, čítanie 
20 mien Sloveniek a Slovákov – 
„Spravodlivých medzi národmi“ 
a čítanie 10 mien záchrancov za-
tiaľ neocenených vyznamenaním 
„Spravodlivý medzi národmi“ kto-
ré sprevádzal skladbou klavirista 
pán Miroslav Rác.

Záver podujatia ukončil klavír-
nym epilógom Miroslav Rác.

Po podujatí nasledovalo pred-
stavenie v podaní tanečno‑
‑pohybového divadla BM Genera-
tion, ktorý vo svojom predstavení 
použili námet z doby holokaustu, 
v ktorom svojimi tanečnými po-
hybmi a mimikou priblížili diváka 
do minulého času.

Kresťanská policajná asociácia 
si veľmi váži, že bola znova oslo-

vená organizáto-
rom celosloven-
ského podujatia 
manželmi Kle-
mentovými zo 
Zvolena, aby sa 
spolupodieľala 
na tomto veľkom 
diele a ďakuje 
spoluorganizá-
torovi Mestské-
mu kultúrnemu 
stredisku Levice, 
všetkým hosťom 
a účastníkom, 
ktorí prijali po-
zvanie na toto podujatie. Ďakujeme 
za požehnaný čas, ktorý bol v ten 
deň v levickej synagóge.

Je na každom z nás, či si budeme 
pripomínať zverstvá, ktoré patria 

do našej temnej minulosti a či ďalej 
budeme našim generáciám pripo-
mínať, aby NEZABUDLI, a aby sme 
sa poučili z našej temnej minulosti.

Marián Bielik
Kresťanská policajná asociácia
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Svedectvo viery

Milé sestry a bratia,
nedávno som v našom kostole 

osobne vydala svedectvo o tom, 
ako sa Pán Boh oslávil v mojom 
živote. Verte mi, nebolo to vôbec 
ľahké. Mala som strach aj obavy, 
ako to ľudia prijmú, ale keďže som 
dala slovo Pánovi Ježišovi, nebo-
lo možné cúvnuť. Nie sme veľmi 
zvyknutí, aby ľudia verejne roz-
právali o svojich duchovných zá-
žitkoch. Aj v našej cirkvi je to skôr 
výnimočné.

Pred časom som bola na preven-
tívnej lekárskej kontrole, kde mi 
zistili skryté krvácanie. Vystrašilo 
ma to, pretože pred dvoma rokmi 
to bolo v poriadku. Následne mi 
bola odporučená kolonoskopia. 
Veľa známych ma povzbudzova-
lo, že to nie je nič hrozné a že na-
koniec tam aj tak nič nebude.

Počas absolvovania vyšetrenia 
mi pán doktor oznámil, že hrubé 
črevo je v poriadku, ale dolu mám 
veľmi jedovatý polyp, ktorý by mi 
odporučil okamžite vybrať. Samo-
zrejme, hneď som súhlasila. Po zá-
kroku, keď mi pán doktor povedal, 
že som prišla v hodine dvanástej 
a všetko bude závisieť od histoló-
gie, som čakala na lekársku sprá-
vu. V prípade, že by to nebolo dob-
ré, čakala by ma operácia a ktovie 
čo ešte.

Okamžite som si spomenula na 
moju 90‑ročnú mamičku, na moju 
dcéru, ktorá má tri malé detičky, 
na to, ako veľmi ma potrebujú. Bolo 
mi do plaču a veľmi som si zúfala.

Prišla som domov a snažila 
som sa postaviť problému zoči – 
voči. Keďže som veriaca kresťan-
ka, okamžite mi napadli modlitby. 
Začala som oslovovať sestry z náš-
ho CZ telefonicky aj osobne a pro-
sila som o modlitby. Postupne som 
prosila o modlitby aj sestry z iných 
spoločenstiev. Jedna moja srdcu 
blízka sestra z CB mi navrhla, aby 
sme išli do pôstu. Privítala som 
to, pretože viem, že nielen mod-
litby, ale aj pôsty sú nevyhnutné 

pre kresťanský život.
Postupne som obvolala sester-

nice, tety, bratranca z druhého ko-
lena, o ktorom viem, že je horlivý 
modlitebník. Písala som Jurajovi 
Uhrinčaťovi do Walesu, ktorý je 
mojím vzorom v živote s Kristom. 
Odpísal mi, že celé ich spoločen-
stvo sa za mňa modlí. A potom mi 
Duch Svätý povedal, že oslov svoj-
ho pokrvného brata Janka. Vede-
la som, že môj brat má s Bohom 
vlažný vzťah a aj vzťah nás dvoch 
sa stal v poslednej dobe vlažným. 
Napriek tomu som mu zavolala 
a povedala mu o svojom problé-
me. Povedal, že bude na mňa mys-
lieť a držať mi palce. Ale ja som ho 
poprosila o modlitby. Súhlasil a po 
pár dňoch mi zavolal, že on vie, že 
to bude v poriadku, lebo sa za mňa 
niekoľkokrát denne modlí. Veľmi 
som sa potešila, veď čo môže byť 
silnejšie, ako keď brat prosí Pána 
Ježiša o uzdravenie svojej sestry.

V predvečer dňa, keď som si 
mala ísť pre výsledky, som si kľak-
la na kolená a počas modlitby som 
povedala: „Drahý Pane Ježišu, ak 
Ty zajtra požehnáš moje výsled-
ky a všetko bude v poriadku, ja 

sa naozaj postavím pred veriacich 
v kostole a poviem všetkým, ako si 
sa nado mnou zmiloval a zachrá-
nil ma.“

Na druhý deň mi pán doktor 
s radosťou oznámil, že výsledky 
sú v poriadku a o rok sa uvidíme.

Viete si predstaviť, aký veľký 
balvan mi padol zo srdca a celou 
cestou domov som chválila Pána 
Boha a ďakovala som Mu za Jeho 
milosť a lásku.

Chcem vás všetkých povzbudiť, 
nech už máme akékoľvek problé-
my a starosti, nezúfajme. Nie sme 
na to sami. Máme spoločenstvo 
sestier a bratov, nebojme sa ich 
osloviť a poprosiť o modlitby. A to 
najdôležitejšie je, že tu máme Pána 
Ježiša, ktorý sa za nás obetoval, 
vstal z mŕtvych a je stále živý. Len 
Mu musíme dôverovať, nehanbiť sa 
za Neho a mať s Ním blízky vzťah 
a ten vzťah si vytvoríme len tak, 
že sa Mu budeme v modlitbách 
dennodenne prihovárať. Nebuď-
me vlažní, ale horúci.

Viac ďakujme, ako sa sťažujme, 
ja sa to tiež učím.

Pánu Bohu za všetko sláva 
a chvála!

Helena Reháková

Vyučovanie evanjelického náboženstva  
v školskom roku 2022/2023

Názov školy Deň a čas Vyučujúci

1. ZŠ/Základná škola 
A. Kmeťa

Utorok 12:35 h – 1. stupeň

Utorok 13:30 h – 2. stupeň
Martin Riecky

2. ZŠ na Ulici sv. Michala

Pondelok 11:50 h – 1 a 2ročník

Pondelok 12:45 h – 3 a 4 ročník

Pondelok 14:00 h – 2. stupeň

Martin Riecky

4. ZŠ na Ulici pri  
Podlužianke Pondelok 13:45 h Ivan Klinko

6. ZŠ na Saratovskej 85
Streda 13:45 h – 1. stupeň

Streda 14:30 h – 2. stupeň
Ivan Klinko

Základná škola Tlmače Streda 13:25 h Martin Riecky

Gymnázium Andreja.
Vrábla Pondelok 7:10 h Martin Riecky
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SEVERÁČEK Česká republika
Krásne detské hlasy, vysoká 

umelecká úroveň a predovšetkým 
úsmev a radosť zo spevu – tým 
všetkým už viac ako šesťdesiat ro-
kov obdarúva svojich poslucháčov 
doma aj za hranicami SEVERÁČIK, 
liberecký detský zbor ZUŠ.

Od svojho založenia v roku 1958 
manželmi Jiřinou a Milanom Uher-
kovými predstavuje Severáčik veľ-
kú „zborovú rodinu“ – v štyroch 
prípravných oddeleniach a v kon-
certnom zbore teraz spieva dve-
stotridsať dievčat a chlapcov od 
štyroch do osemnástich rokov.

Za šesť desaťročí trvania Seve-
ráček preukázal svoje mimoriad-
ne kvality mnohými víťazstvami 
v domácich i zahraničných súťa-
žiach; okrem iného 4x v španiel-
skom Cantonigros, v estónskom 
Parne, 4x v gréckej Preveze a na 
Rhodose, 2x na britskom ostrove 
Jersey, 5x v belgickom Neerpelte, 
vo francúzskom Nantes a Tours, 
v talianskom Arezze, v slovinskom 
Celju, vo švajčiarskom Winterthu-
re, 3x v Prahe, 3x v Bratislave, 3x 
v talianskej Riva del Garda (cel-
kom cez 35 prvenstvo), najnovším 
medzinárodným úspechom sú tri 
prvé ceny, víťazstvo v kategóriách 
a cena za najlepšiu dramaturgiu 
na medzinárodnej súťaži Slova-
kia Cantat v Bratislave, apríl 2019 
a dve víťazstvá a hlavná cena Petra 
Ebena na Medzinárodnom festi-
vale adventnej a vianočnej hudby 
v Prahe, november 2019.

Nadšené ovácie publika spre-
vádzali Severáčik na troch konti-
nentoch – v dvadsiatich krajinách 
Európy, v Sýrii a Jordánsku, v USA, 
Kanade, Južnej Kórei a v Japonsku. 
Severáčik býva tiež hosťom Praž-
skej jari a ďalších medzinárod-
ných hudobných festivalov (napr. 
Bazilej, Paríž, Toronto, Belehrad, 
Atény, Barcelona,   Brno). Najnovšie 
má za sebou mimoriadne úspeš-
né turné po Južnej Kórei v októbri 
2018.

Severáčik pravidelne natáča 

pre rozhlas a televíziu, na svojom 
konte má niekoľko gramofónových 
dosiek a osem samostatných CD.

Významná je jeho spolupráca 
s českými poprednými orchestra-
mi (najnovšie s Českou filharmó-
niou v decembri 2018), dirigentmi 
i opernými scénami (predovšet-
kým s Divadlom F. X. Šaldy v Li-
berci).

V repertoári zboru nájdeme 
skladby všetkých slohových obdo-
bí od stredovekej hudby po súčas-
né, často experimentujúce zborové 
kompozície. Výrazný podiel tvo-
ria úpravy ľudových piesní spie-

vaných prevažne v originálnom 
jazyku.

Roky prežité v Severáčku po-
znamenali všetky jeho generácie. 
Popri stovkách hudobných pedagó-
gov je medzi bývalými členmi tiež 
mnoho profesionálnych hudobní-
kov a spevákov, operných sólistov 
je možné počuť nielen na našich 
popredných operných scénach, ale 
tiež v Mníchove, Drážďanoch ale-
bo v Paríži.

Vystúpenie sa uskutoční 
23. 10. 2022 hneď po skončení 
Služieb Božích.
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Terézia Vansová: SIROTA PODHRADSKÝCH
Zvesť o Mikulčíkovi

Chodbou zaznel ostrý zvuk 
zvonca na bráne. Ťažké dvere sa 
otvorili a vstúpil muž v mníš-
skom odeve a so širokým klobú-
kom na hlave.

Oproti nemu schodmi kráčal 
Imrich s Violou v šťastnom roz-
hovore. Keď zazreli na chodbe 
mnícha, zastali prekvapení. Im-
rich myslel, že prichádza k nemu 
ako k advokátovi, i podišiel mní-
chovi v ústrety.

Cudzinec, zrejme neznámy 
v okolí, sa spýtal:

— Tu býva pán Lazár Vilin-
ský?

— Áno, želáte si?
— Rád by som s ním hovoriť.
— Môj otec je chorý.
— Ale mňa môže vypočuť, 

viem zaobchádzať s chorými, – 
doložil s vážnym pohľadom na 
oboch mladých ľudí.

— Keď si práve želáte s ním 
byť, dobre, ostatne, mohol by som 
vás i ja vypočuť.

Páter neodpovedal, lebo Viola, 
ktorá sa chcela vzdialiť, vzbudila 
jeho pozornosť.

— Ste snáď vy Viola Podhrad-
ská, dcéra Gabriela Podhradské-
ho?

— Áno, ja som! – odvetila deva 
s úžasom. Kto sa ešte stará o ňu, 
že tento cudzinec pozná jej meno 
a meno jej otca?

— Vy ste pod tútorstvom pána 
Lazára Vilinského?

— Tak je.
— Teda prosím, nasledujte nás 

aj vy, lebo moje zvesti týkajú sa 
najmä vás.

Mních sa predstavil ako páter 
Silvester. Prichádza zo západu 
Severnej Ameriky, kde účinkoval 
ako misionár.

Všetci prítomní, prekvapení 
už jeho zjavom, napäto čakali, čo 
počujú ďalej.

Viola, ktorá tušila, že od pátra 
počuje nejaké dôležité zvesti, si 

nemyslela iné, než že sa hlási 
k nej neznáma rodina, hádam 
stará matka, myslela si s ne-
malou radosťou. Ale tá býva tu 
v blízkosti Zanice, a tento pri-
chodí z Ameriky. Aj ona si sadla 
v ujcovej blízkosti. Imrich ostal 
stáť pri nej, akoby hotový brániť 
si ju proti všetkému nemilému 
a akoby nechcel viac opustiť svo-
ju mladuchu.

Páter Silvester rozprával mier-
nym zvučným hlasom svoje prí-
hody, ktoré sa bezprostredne tý-
kali zvesti, ktorú mal podať.

Roky účinkoval na západe no-
vého sveta. Ako misionár poznal 
útrapy a biedu vysťahovaných 
Európanov, poznal na istej čia-
re všetky domy farmárov a osa-
melých osadníkov ako i vigvamy 
Indiánov. Jeho pôsobenie medzi 
tým úbohým vymierajúcim ľu-
dom našlo uznanie u jeho pred-
stavených. Preto ho vymenovali 
za domáceho učiteľa a spovední-
ka k istej kniežacej rodine v Dol-
nom Rakúsku. Ako dostal túto 
zvesť a toto čestné povolanie, 
hneď opustil miesto svojho dote-
rajšieho účinkovania a ponáhľal 
sa na východ do NewYorku, aby 
sa odtiaľ preplavil do Európy. Na 
jednej väčšej stanici pacifickej že-
lezničnej dráhy oznámil mu pred-
stavený stanice, že tu čaká náčel-
ník Indiánov, takzvaných Black-
footov, a vyzerá kňaza, ktorý by 
chcel umierajúceho Európana vy-
spovedať. Bez váhania vystúpil 
z vozňa a nasledoval náčelníka 
do blízkej osady, kde v stane le-
žal umorený biedny „biely muž“. 
Tento, podľa rozprávania Indi-
ánov, vracal sa zo zlatých baní 
San Franciska, chudobný, biedny, 
úbohejší než tam bol išiel. Toto 
Eldorádo mnohých dobrodruhov 
aj jeho pripravilo o zdravie, o česť 
a temer aj o rozum. Idúcky domov 
zatáral sa sem a títo dobroprajní 
ľudia pritúlili ho chorého. Stav 
jeho bol nanajvýš smutný. Bie-

dou a strádaním klesol natoľko, 
že jeho život skoro doháral. Meno 
bedára bolo Fraňo Mikulčík.

— Mikulčík! – zvolala Viola, 
ktorá doposiaľ napäto počúvala, 
ale teraz prudko vstala zo stol-
ca. Razom sa v nej rozblesklo ako 
blesk poznania. Mikulčík v bráne 
ohrozeného domu, na cestu pri-
pravený, on! – Imrich položil ruku 
na jej rameno a pohľadom, plným 
nežnosti, prinútil ju, aby sa upoko-
jila a vypočula zvesti až do konca.

Páter Silvester pozrel zboka 
na Violu i na mladého mužského 
skúmavým, prenikavým pohľa-
dom hlbokých očí. Potom pokojne 
pokračoval, že tento umierajúci 
„biely muž“, ako ho domorodci 
zvali, žiadal si niekoho, komu by 
zveril, čo mu zaťažuje svedomie. 
Zaradoval sa teda nemálo, keď 
videl prichodiť človeka, ktorého 
oblek mu ukazoval na stav du-
chovnej osoby. Dychtivo chytil 
ruku prichádzajúceho a zvolal: – 
Vy idete na Východ? Snáď do Eu-
rópy?

— Áno, ta ma vedie cesta, – od-
vetil páter Silvester.

— Oj, tak pre ukrižovaného, 
zmilujte sa nado mnou a zbavte 
ma ťažkej viny! – prosil úpenli-
vo chorý, ktorého bieda prinúti-
la vyznať sa z hriechov a neresti 
všakového druhu.

— Čo rozprával tento kajúci 
hriešnik, bolo hrozné, hoci mne, 
ktorý som nahliadol už neraz do 
temných priepastí ľudskej duše, 
nie zriedkavé, – rozprával páter 
Silvester ďalej. – Vykreslil mi 
hroznú svoju nenávisť oproti is-
tému Podhradskému, ktorý ho 
kedysi bol urazil. S húževnatos-
ťou ľudí jemu podobných pridŕžal 
sa svojej nenávisti a neúnavne 
myslel len na pomstu. Osud mu 
pomáhal, lebo Podhradský klesol 
hmotne i mravne.

— Nie, nie! – zvolala Viola s ne-
obyčajnou prudkosťou, – mravne 
neklesol nikdy, hoci stíhali ho 
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nezaslúžené údery. Oh, otecko, 
milý, šľachetný môj otec!

Zasa sa Imrich zohol k nej 
a šepkal jej slová lásky, až sa zno-
vu uspokojila.

Páter Silvester sa nedal mýliť.
— Ako mi Mikulčík Podhrad-

ského vykreslil, mal to byť človek 
nešťastný, nestály, ľahkomyseľný.

Viola sa opäť záporne trhla.
— Človek fatalista, – doložil 

páter Silvester a pozrel bokom 
na Violu.

— Skrátka, tento Podhrad-
ský vyšiel na mizinu. Mikulčík, 
ktorý bol pripravený na to, aby 
pomáhal privolať úpadok Pod-
hradského, neželal si nič inšie, 
len vidieť svojho nepriateľa poko-
reného. I ukoval diabolský plán. 
Počul niekde, že Podhradský rad-
ným pánom hrozil, roztrúsil túto 
zvesť, ale v tom rúchu, že jeho ne-
priateľ hrozil ohňom. Istého dňa 
sám podložil v susedstve oheň, 
ale ho skoro zbadali a zahasili. 
Večerom toho istého dňa znovu 
podložil oheň a ten sa roznietil 
a chytro zachvátil celý rad sta-
vísk na námestí.

— Mikulčík podpaľač! Môj otec 
ospravedlnený! Ó, cítila som, že 
toto raz musí prísť!

— Ešte je nie koniec, – opako-
val vyrušený rozprávač, – chorý 
Mikulčík v prestávkach a v pa-
roxyzme zimnice mi toto všet-
ko rozprával a ku koncu oddal 
mi i niektoré svoje pozostalos-
ti, medzi nimi aj písma, ktoré si 
bol u Podhradských v noci pri po-
žiari osvojil spolu i s niektorými 
klenotmi, hodinky tam boli i po-
dobné maličkosti. Ale to všetko 
potrovil, len niektoré drobnos-
ti malej ceny boli vtedy u neho 
ako i tento medailón. Hlavné zo 
všetkého je, že zachoval písma, 
ktoré on, hoci zvedavý, predsa 
len pozde otvoril, a keďže ich ne-
mohol zameniť za peniaze, ucho-
val ich pri sebe, kto zná, aké mal 
s nimi úmysly! Tieto písma sú 
dôležité pre Podhradského dieťa. 
Umierajúci kajúci hriešnik ma 
prosil, aby som podnikol cestu 
a vyhľadal sirotu zavraždeného 

Podhradského, a do jej rúk aby 
som oddal tieto listiny. Tu sú a tu 
i drobnosti, ktoré tiež patria Pod-
hradského dcére.

S týmito slovami oddal páter 
Silvester písma i bezcenné veci 
do Violiných rúk. Pritom pozrel 
prenikavým svojím zrakom na 
prítomných.

Viola cítila ťažiť tieto listiny 
na svojom svedomí. Podľa otcov-
ho listu i podľa toho všetkého, čo 
počula od pani Milockej, mohla 
súdiť, že Vilinských majetok utrpí 
veľkú štrbinu, ak bude požadovať 
svoje právo a okrem toho zapletie 
sa do pravôt.

I pozrela na tútora, pozrela na 
Imricha.

Starý Vilinský hľadel na ňu 
vydesenými očami otvorenými. 
Výraz nemalej obavy zračil sa 
z jeho tváre a jednou rukou, opie-
rajúc sa mocne o operadlo kresla, 
druhú vystrel po listinách. Na-
proti tomu Imrich stál tu v ne-
dorozumení. Jeho ako pravotára 
i ako Vilinského obrancu zača-
la vec zaujímať, netušil, že tieto 
listiny hlboko zasahujú do jeho 
vlastníctva. Aj on prosil Violu po-
sunkom ruky i očí, aby mu zveri-
la tie písma na preskúmanie, ale 
Viola mu ich nedala.

Nadchnutá náhle vzniknutou 
myšlienkou, rozčúlená zvesťou, 
prinesenou cudzím kňazom, te-
mer nepríčetná, roztrhla náhlym 
pohybom obe listiny a skôr než 
to niekto mohol prekaziť, hodila 
ich do ohňa.

— Viola! – skríkol Imrich zde-
sene, temer prísne, a chytil ju za 
ruku i chcel ju odtiahnuť od ohňa, 
ktorému ešte chcel urvať úryvky 
starých listín.

Imrov otec sa ale nadvihol 
v kresle, tiež nemálo prekvapený, 
potom sa znovu spustil do neho, 
tvár sa mu kŕčovite stiahla, ko-
nečne sa zasmial strašným svo-
jím smiechom.

Páter Silvester káravo pozrel 
na devu. Potom pokrčil ramena-
mi a riekol:

— Ja som vykonal svoju po-
vinnosť, čo ste vykonali vy, toho 

následky ponesiete.
A Viola stála tu s rojčivým bla-

ženým pohľadom svojich krás-
nych očí.

— Tých následkov sa nebojím! 
Nemám sa viac čoho ľakať. Som 
šťastná, mám čisté a čestné meno, 
nie som viac potupená dcéra pod-
paľačova, a ach… To je mnoho na-
raz! – A vzdychla si zhlboka.— Vi-
lica, moja milá! Skutočne mnoho 
už dojmov doráža dnes na teba. 
Poď, oddýchni si vo svojej izbičke.

Ako nežný starostlivý otec svo-
je slabé dieťa, tak viedol Imrich 
Violu, ktorú neočakávané šťastie 
rozčúlilo. V tichej izbičke znovu 
ju privinul v svoje náručie a šep-
kal:

— Tak, tu ostaň, kým sa ti 
uspokojí myseľ. Ja sa ešte musím 
zhovárať s cudzím pánom.

Viola ale vystrela ruky oproti 
obrazu svojho otca a skoro sláv-
nostným pohľadom pozrela na 
neho, hovoriac:

— Počuješ, otec môj? Ty si 
ospravedlnený, tvoja pamiatka 
je už pred svetom čistá, ako bola 
vždy pred tvojou dcérou, milý, 
milý môj otec!

— Ty si veľmi milovala svojho 
otca, Viola! – hovoril jej Imrich 
skoro s prízvukom žiarlivosti 
a pozrel na ňu s obdivom. – Ne-
želal by som si nič iné, len aby si 
milovala aj mňa!

Kto bol šťastnejší ako Imrich? 
Ale spamätal sa, že tam dolu čaká 
ho ešte vážny rozhovor s pátrom 
Silvestrom.

— Ja idem, – riekol šťastnej 
deve, – hádam budem môcť ešte 
niečo napraviť, čo si pokazila, ty 
neopatrná devuška!

Viola sa usmiala blaženým 
úsmevom a odpovedala žartom:

— Choď len, tam ty však už nič 
nevykonáš. Idúc chodbou, Im-
rich nazrel do kuchyne a naložil 
slúžke:

— Choď k pánu lekárovi a po-
vedz, že dám prosiť, aby prišiel 
sem.

(pokračovanie nabudúce)
Podľa originálu Terézie Vansovej 

pripravuje Ľudmila Jancíková
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MODLITEBNÉ OKIENKO  október 2022

40. týždeň (03. 10.–09.10)
Modlime sa za cirkev a dob-

ré vzťahy medzi veriacimi 
v zbore

„Všímajme si jeden druhé-
ho, a tak sa pobádajme k lás-
ke a k dobrým skutkom. Neo-
púšťajme naše zhromaždenia, 
ako to majú niektorí vo zvyku, 
ale sa povzbudzujme, a to tým 
viac, čím viac badáte, že sa 
blíži ten deň.“ (Hebrejom 10, 
24–25)

Kráľu nebies, Ty si povedal, 
kde sa dvaja alebo traja zhro-
maždia v Tvojom mene, tam si 
medzi nimi. Ďakujeme Ti, že 
nám dávaš možnosť stretávať 
sa v Tvojom mene, že sa môžeme 
navzájom zdieľať, povzbudzovať 
vo viere a tým aj rásť v poznaní 
Teba. Ďakujeme za náš cirkevný 
zbor, za nášho zborového pastie-
ra, ktorý nám ukazuje cestu ku 
spaseniu. Prosíme o viac lásky, 
pochopenia a porozumenia me-
dzi bratmi a sestrami vo viere, 
s ktorými sa stretávame nielen 
na bohoslužbách, ale aj v reál-
nom živote. Ty nás veď a sprevá-
dzaj, veď naše myšlienky, slová 
i skutky, aby sme neboli nikomu 
na pohoršenie, ale na povzbude-
nie a prinášali medzi nás Tvoj 
pokoj. Vypočuj, prosím, tieto 
moje prosby a buď večne s nami.

AMEN

41. týždeň (10. 10.–16. 10.)
Prosme za zdravie, za od-

stránenie utrpenia všade oko-
lo nás

„Vezmite na seba moje jar-
mo a učte sa odo mňa, lebo 
som tichý a pokorný srdcom; 
a nájdete odpočinok pre svoju 
dušu. Moje jarmo je príjemné 
a moje bremeno ľahké.“ (Ma-
túš 11, 29–30)

Otče náš nebeský, Ty si láska, 
čakáš trpezlivo, že sa otvoríme 

Tebe. Prosíme o Tvoju pomoc, 
silu, ochranu vo všetkých ťaž-
kostiach života na tejto zemi. 
Vieme, že nás často oslovuješ aj 
skúšaš rôznymi navštíveniami, 
niekedy aj chorobami a rôznymi 
nemocami. Daj nám silu ďakovať 
aj za tieto nepríjemné veci, aby 
sme Ti boli verní aj v ťažkých ži-
votných skúškach. Pomôž nám 
nájsť cestu aj k iným trpiacim, 
aby sme ich milovali takých, akí 
sú, aby sme našli slová útechy, 
pomohli prekonávať zlo dobrom, 
súcitom, úprimnosťou, láskou. 
Daj nám pokorné a kajúce srdce, 
aby sme sa dokázali odovzdať do 
Tvojich rúk a nechali sa Tebou 
viesť vo všetkých chvíľach živo-
ta, aby naše ústa boli plné chvál 
aj v nepríjemných časoch, nie-
len v priaznivých a príjemných 
chvíľach. Vypočuj naše prosby 
a buď nám milostivý!

AMEN

42. týždeň (17. 10.–23. 10.)
Ďakujme za vieru a prisľú-

benia večného života
„Spravodlivý z viery bude 

žiť.“ (Rímskym 1:17)
Pane neba i zeme, viera je 

najdôležitejšou vecou môjho ži-
vota. Tak ako si sám povedal, že 
pravá viera je z počúvania Tvoj-
ho slova, daruj nám sluch, aby 
sme ho správne počuli, oči, aby 
sme Tvoje slovo správne videli 
a srdce, aby sme ho správne vní-
mali a poslúchali Tvoje príka-
zy a nasledovali Boží ľud – No-
ema, ktorý vo viere postavil ko-
ráb, Abraháma, ktorý vo viere 
opustil mesto a šiel do neznáma, 
Sáru, ktorá Teba, Pane, zobrala 
za slovo, keď si jej oznámil, že 
porodí syna v neskorom veku, 
ale aj učeníci, ktorí počúvli a na 
Tvoje slovo hodili siete. Viera 
nie je jednoduché slovo, je to 
Tvoje Slovo, vzatie Teba, Pane 

náš, za slovo. Dôležitá vec to je 
pre môj život s Tebou. Ty si po-
vedal, že nebo a zem sa pominú, 
ale moje slová sa nikdy nepo-
minú. Naše pocity sú nestále, 
ale Tvoje slovo je pravdivejšie 
než čokoľvek na svete. Ďakujeme 
zaň a prosíme o dôveru nielen 
v čase, keď budeme šťastní a bu-
deme sa cítiť Tebou milovaní, 
ale aj v čase sebaľútosti, obáv, 
osamelosti, depresií a úzkosti. 
Viem, že Ty ma miluješ neustá-
le a si pri mne, lebo si to pove-
dal, že ma neprestaneš nikdy 
milovať. Buď so mnou neustále 
a odožeň všetky pochybnosti. 
Ďakujem, že si.

AMEN

43. týždeň (24. 10.–30. 10.)
Modlime sa za vnútorný po-

koj a odpustenie
„Proste a bude vám dané. 

Hľadajte a nájdete. Klop-
te a otvoria vám. Lebo kaž-
dý, kto prosí, dostane, každý, 
kto hľadá, nájde a kto klope, 
tomu bude otvorené.“ (Lukáš 
11, 9:10)

Vyvyšujem Teba, Pane, nad 
svoj život. Vyvyšujem Tvoje 
meno nad každé meno. Zvelebu-
jem a chválim Ťa nad všetkých. 
Každý z nás túži prijať milosť 
z odpustenia. Bez odpustenia 
niet vnútorného pokoja, ktorý 
vieš dať iba Ty. Zachráň nás, več-
ný Víťaz nad smrťou, zmiluj sa, 
nemám kam utiecť pred Tvojou 
tvárou, iba pod Tvoj kríž a pro-
siť. Upokoj moju dušu a zachráň 
ma! Daj mi nádej, odním môj 
hriech, odovzdávam Ti celý svoj 
život a všetko, čo mám. Chcem 
Tvoju lásku rozdávať, keď Teba 
mám, nič mi nechýba. Si láska-
vý a dobrý k svojim deťom, za 
všetko Ti ďakujem a budem Ťa 
chváliť po všetky veky vekov.

AMEN
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Stretnutia v zbore

Náboženské vysielanie 
RTVS

Utorok:
Sestry vo viere o 10.00 hod.
Stretnutie mužov o 18.30 hod. 
2. a 4. utorok v mesiaci
Streda:
Biblická hodina pre dospelých 
o 18.00 hod. – online, záujemci 
o stretnutia informujte sa u bra-
ta farára
Modlitebná skupinka mladých 
žien o 17.00 hod. každý druhý týž-
deň
Piatok:
Konfirmačná príprava: 
1. ročník 14.30 hod.
Konfirmačná príprava: 
2. ročník 15.30 hod.
Dorast: 16.00 hod.
Mládež: 17.00 hod.
Nedeľa:
Detská besiedka o 10.00 hod.

Služby Božie október 2022
02. 10.  Poďakovanie za úrody zeme
Téma:  Vďaka za Božie dary
08.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)
10.00 Služby Božie v Leviciach  
 s prislúžením sviatosti Večere Pánovej
14.00 Služby Božie v domove dôchodcov Fénix

09. 10.  17. nedeľa po Svätej Trojici
Téma:  Sloboda povolaných v Kristovi
08.30 Služby Božie v Horši
10.00  Služby Božie v Leviciach.

16. 10.  18. nedeľa po Svätej Trojici
Téma:  Poslušnosť lásky
10.00 Služby Božie v Leviciach

23. 10.  19. nedeľa po Svätej Trojici
Téma:  Sila viery
08.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)
10.00  Služby Božie v Leviciach.

30. 10.  20. nedeľa po Svätej Trojici
Téma:  Stratená príležitosť
08.30 Služby Božie v Horši
10.00  Služby Božie v Leviciach.

31. 10.  Pamiatka reformácie
17.00 Reformačné služby Božie v Leviciach

NEDEĽA – 02. október
:2 Genius loci Banská Štiavnica 
13.25–13.40
NEDEĽA – 09. október
:2 Genius loci Banská Bystrica 13.15–
13.30
NEDEĽA – 16. október
:2 Genius loci Hronsek 13.20–13.35
NEDEĽA – 23. október
:Slovensko a :Regina Prenos Slu-
žieb Božích zo Žiliny 09.05–10.00 
:2 Prenos Služieb Božích z Prešova 
10.00–11.30
:2 Genius loci Svätý Kríž 13.15–13.30 
:2 Televízny posol 13.55–14.20
:2 Slovo Pavla Kušníra 19.50–19.55
PONDELOK – 24. október
:2 Televízny posol (repríza) 09.35–
10.00
NEDEĽA – 30. október
:2 Genius loci Dolný Kubín 13.10–
13.25
PONDELOK – 31. október
:Regina Prenos Služieb Božích z Pre-
šova 09.00–10.00
:2 Prenos Služieb Božích z Malej Ča-
lomije 17.00–18.30
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