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No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.  

 

 

I porodila svojho prvorodeného syna, 

 obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach,  

 lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. 
Lk 2, 7 

 



Úvodník                                                                                                                               . 

Neviem ako vy, bratia a sestry, ale ja som tak trochu unavená celou situáciou, ktorá je 

okolo nás. Unavená koronou, unavená opatreniami, debatami okolo, hádkami mocných 

i bezmocných. Som unavená z nenávisti, ktorú ľudia po sebe hádžu, unavená 

z ľahostajnosti k smrti ľudí, ktorí nie sú naši známi, unavená z arogancie, s ktorou ľudia 

ignorujú opatrenia, unavená z „múdrosti“ ľudí, ktorí sa vyjadrujú k úplne všetkému. 

A myslím, že nie som jediná, pretože toto naozaj nie je ľahká situácia. Naopak, je to 

situácia nezvyčajná, stresujúca a najmä situácia, ktorá vyplavuje na povrch všetku biedu, 

všetok hnus našej spoločnosti.  

Je paradoxom, že vo chvíli, keď sa k sebe navzájom často správame tým najhorším 

spôsobom, s nenávisťou, aroganciou a ľahostajnosťou, sa zároveň bijeme o to, aby „nám 

nikto nezobral Vianoce“. Chceme ich mať tak ako sme zvyknutí, doslova za každú cenu! 

Bijeme sa za sviatky „pokoja, lásky a radosti“ prostriedkami, ktoré to všetko rovno 

popierajú. Paradox, však? Ale, milí priatelia, Vianoce, napriek tomu, čo nám tvrdia 

reklamy, nie sú o jedle – kľudne si dajte na štedrú večeru rožok s maslom – nie sú ani 

o darčekoch – aj keď tie majú svoj vianočný význam – a nie sú ani o lyžovačke či 

sánkovačke. To všetko sú len nadstavby, ktoré sme si postavili nad to, čím Vianoce 

v skutočnosti sú. Oni sú úplne jednoducho o narodení Božieho Syna kedysi dávno 

v Betleheme.  Vianoce sú o narodení Spasiteľa, Záchrancu pre nás. Nič viac a nič menej. 

Želám Vám, aby ste prežili skutočné Vianoce. Možno budú úplne iné, úplne obyčajné 

oproti tým predtým. Nevadí. Možno práve preto budú omnoho lepšie. Lebo narodil sa 

nám Spasiteľ, Kristus Pán. A na tom jedinom v skutočnosti záleží.  

Daniela Mikušová 

Láska Ježišova  

Vianoc spievajú hviezdou, jasličkami, 

spievajú voje anjelov – 

a sypú perly, sypú drahokamy 

nebeských svätých Božích slov. 

Vianoce spievajú svetlom... Hoja rany, 

zjatrené hriechom od vekov, 

Vianoce pejú srdcom Márie Panny... 

Boh stal sa z lásky človekom! 

Vianoce spievajú nad Betlehemom šťastím, 

že človek mrieť už nemusí, 

že zachránený je už od priepasti 

a milosť Božiu okúsi! 

Vianoce spievajú aj týmto storočím, 

čas milosti ešte trvá – 

Ó, hľaďme večnej Lásky drahých do očí! 

A to je LÁSKA JEŽIŠOVA!!!                                                              Zlatica Oravcová 



Kto sa narodil v Betleheme? 

Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho 

meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Veľká bude jeho 

vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní 

právom a spravodlivosťou odteraz až naveky.   Iz 9, 5 - 6  

Viete, kto sa narodil pred vyše 2000 rokmi v judskom Betleheme, koho narodeniny na 

Vianoce oslavujeme? Je to jednoduchá otázka. Snáď každý v našej krajine by ju vedel 

správne zodpovedať: Narodil sa Ježiš Kristus. Tá odpoveď by však nemusela znieť len 

takto. Niekto by povedal, že sa narodil Ježiško, iný Ježiš Nazaretský, ďalší Pán Ježiš. 

Keby sme sa pýtali ďalej, zistili by sme, že tá odpoveď je síce na prvý pohľad 

jednoduchá a jasná, ale v konečnom dôsledku na ňu ľudia odpovedajú rôzne. 

Úplne prirodzená odpoveď, ktorá možno ako prvá napadne mnohým ľuďom je, že 

v Betleheme sa pred vyše dvetisíc rokmi narodilo dieťa rodičom Márii a Jozefovi 

z Nazareta. Mnohí ostanú pri tejto odpovedi. Postačuje im. Ježiš, Jeho narodenie, 

Vianoce, keď sa aj udiali, neznamenajú nič zvláštne pre nich, maximálne nejakú 

historickú udalosť, narodenie významného náboženského mysliteľa a zakladateľa 

jedného zo svetových náboženstiev. Aj dnes sú ešte medzi nami aj takí ľudia, ktorí celé 

narodenie Ježiša považujú za vymyslenú legendu. Odpoveď týchto ľudí na položenú 

otázku by bola – Nikto, nikto sa nenarodil. Možno sa čudujete, ako je možné tvrdiť niečo 

také, keď viaceré historické svedectvá to potvrdzujú, že Ježiš žil na tomto svete. Dnes sa 

však s úspechom spochybňujú aj iné, oveľa zrejmejšie veci, než Ježišovo narodenie, ako 

napríklad existencia Šalamúnovho chrámu v Jeruzaleme, alebo plynové komory 

v Osvienčime a iných koncentračných táboroch, existencia COVID – 19 a pod. 

Veľmi častou odpoveďou na položenú otázku 

„Kto sa narodil v Betleheme?“ by asi bolo: 

Malý Ježiško, Jezuliatko. Malý Ježiško, 

dieťatko ležiace v jasliach je symbolom a patrí 

k sentimentálnemu pocitu Vianoc, k vianočnej 

atmosfére. Je to vlastne len taká bábika, ktorú 

pred Vianocami ľudia vytiahnu akoby zo skrine, 

kde bola uložená celý rok a dajú ju do jasličiek. 

Je to len poštár, ktorého úlohou je doniesť raz za 

rok darčeky a potom sa môže na jeden rok, do nasledujúcich Vianoc pokojne vrátiť do 

skladu, alebo do skrine. 

Tieto odpovede a mnohé iné, podobné, ktoré sú prirodzené, dávame na otázku, kto sa 

narodil v Betleheme, my ľudia, ktorí dokážeme vidieť len ten fyzický, telesný rozmer 

tejto udalosti. Jedine cez zjavenie Božie v Jeho Slove je tým, ktorí tomu uveria, zrejmý aj 

duchovný rozmer tejto udalosti. To, čo vedeli, tušili, alebo aspoň pripúšťali ľudia, ktorí 

boli pri Jeho narodení, bolo, že to môže byť zasľúbené dieťa, ktoré proroci predpovedali, 



Mesiáš, Kráľ, Spasiteľ. Pravdepodobne by toto bola odpoveď súčasníkov v čase 

Ježišovho narodenia na našu otázku. Aj pri narodení však to bolo stále len zasľúbenie, 

ktoré malo toto dieťa vo svojom živote naplniť a oslobodiť svoj ľud. O tom, že to mnohí 

brali vážne, že môže ísť o zasľúbené dieťa, o Mesiáša, svedčia ich činy pri a po narodení. 

Pastieri a mudrci sa tešili, kým kráľ Herodes a niektorí jeho spolupracovníci zúrili a 

chceli dieťa zabiť.  

Ďalšou skutočnosťou, ktorá charakterizuje narodené dieťa je, že je to niečí syn, má 

nejakých predkov, má svoj pôvod. Izaiáš radostne volá: „Syn nám je daný.“ Pôvod 

dieťaťa narodeného v Betleheme, to, čí je Syn, je najpodstatnejším faktom pri odpovedi 

na otázku, kto sa narodil v Betleheme. Aj v prípade Ježišovom má synovstvo dve stránky 

– zo strany Otca a zo strany matky. Preto je zo strany Otca nazývaný Syn Boží. 

Evanjelista Lukáš píše, ako došlo k nadprirodzenému počatiu tohto dieťaťa skrze Ducha 

Svätého a Jeho zrodeniu z Márie panny. Boh-Otec viackrát dosvedčil, napríklad pri krste 

Pána Ježiša, že On je Jeho milovaný Syn, ktorého poslal na svet, aby zachránil ľudí 

z otroctva hriechu. Pán Ježiš sám viackrát nazýva Boha svojim Otcom a svedčil, že On a 

Otec sú jedno. V dieťati v betlehemským jasliach teda prišiel na svet pravý Boh, ktorý sa 

stal človekom, vzdal sa svojej Božskej hodnosti, ponížil sa, zobral na seba podobu 

služobníka, ale stále bol a je pravým, skutočným Bohom. 

Druhý rozmer synovstva je, že bol Syn človeka. Aj týmto označením charakterizuje seba 

Pán Ježiš. Áno, v Betleheme sa narodil aj skutočný, pravý človek, ktorý všetko prežíval 

tak ako my, bol slabý, hladný, cítil bolesť, plakal, bol pokúšaný, ale neurobil žiadny 

hriech. Bol to dokonalý človek, druhý Adam, ktorý ukázal, ako máme žiť ako ľudia tu na 

tejto zemi. Človek, ktorý práve preto, že prešiel a pozná všetko to, čím prechádzame vo 

svojom pozemskom živote my sami, nám môže dokonale rozumieť. 

Tento darovaný Syn, toto zasľúbené dieťa, proroctvami predpovedané malo aj svoje 

určené meno, a nie jedno. V starozmluvnej dobe malo meno oveľa väčší význam, ako má 

dnes. Ono charakterizovalo človeka, snažilo sa vystihnúť človeka v jeho podstate. Mená, 

ktorými budú volať zasľúbené dieťa, uvedené najmä v proroctve Izaiáša, ale aj v iných 

proroctvách, teda hovoria o tom, kto je toto narodené dieťa. Odpovedajú na našu otázku, 

kto sa narodil v Betleheme. Je to úžasné, že prorok Izaiáš to už niekoľko storočí pred 

narodením dieťaťa predpovedal a uviedol charakteristiky dieťaťa, človeka, ktorý sa 

narodil v Betleheme. Nedajú sa popísať jedným, alebo dvomi slovami, ako je to bežné u 

iných ľudí. Meno tohto dieťaťa Izaiáš popisuje niekoľkými slovami, ale stále je to jedno 

meno pre jednu osobu. 

Prvé meno je Predivný, alebo Zázračný. Je celkom jasné, že toto meno plne vystihuje a 

predpovedá dôležitú časť služby, ktorú betlehemské dieťa ako dospelý muž konal. Ježiš 

urobil mnoho zázrakov, uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych, nasýtil zástupy hladných. 

Divy a zázraky patrili k Jeho životu. Nerobil ich však kvôli tomu, aby získal slávu sám 

pre seba. Keď ho na to diabol pri pokúšaní na púšti navádzal, striktne to odmietol. Divy a 

zázraky robil pre to, aby pomohol ľuďom a tým ich povzbudil k chvále a oslave Boha. 



Druhé slovo Jeho mena je Radca. Druhou charakteristickou črtou Ježišovho života bolo, 

že On vo svojich rečiach, podobenstvách, pri odpovediach na otázky alebo pri hádkach 

s farizejmi a zákonníkmi, dal mnohé rady pre život človeka. Tieto Jeho rady sú 

nadčasové a aj dnes sú pravdivé a platné. Sú to večné pravdy, ktoré aj dnes dokážu 

pomôcť, poradiť v rozličných situáciách. On je Radca, ktorý nám radí a pomáha, keď 

ľudská rada, pomoc a útecha je pri konci. Je s nami v našich pokušeniach a ťažkostiach. 

Jeho evanjelium nás usmerní a poteší vždy, keď sme bezradní. Nechajme sa usmerniť 

Jeho radami. 

Mocný Boh. Mocný i vo svojej bezmocnosti ako dieťa i ako dospelý človek na kríži. 

Mocný, lebo porazil hriech, diabla a smrť. Mocný, lebo nám vie dať večný život. Celá 

Jeho činnosť, slová, vystupovanie a zázraky, ktoré robil, svedčili o tom, že Ježiš nie je len 

obyčajný človek. On sám aj vo svojich slovách veľmi jasne poukázal na to, že je 

zjednotený s Otcom Nebeským, že je s Ním rovnocenný, že On je ten „Som, ktorý som“, 

ktorý sa predstavil Mojžišovi. Dokázal to aj tým, že aj vietor a more ho počúvali. 

Otec večnosti. Pán Ježiš Kristus ako Logos, Božie Slovo, ktoré sa stalo telom, je 

skutočne aj Otcom večnosti, nakoľko skrze Neho bolo všetko stvorené. On je Otcom 

večnosti aj pre nás osobne, pre každého človeka, lebo On otvoril svojou obeťou na 

golgotskom kríži cestu nám ľuďom do večnosti. Pravda, mnohí ľudia sa nechcú vydať po 

tejto ceste, lebo neveria v Pána Ježiša ako svojho záchrancu, svojho Spasiteľa. 

Knieža pokoja. To, čo Pán Ježiš tiež 

niekoľkokrát zdôraznil počas svojho 

života na tejto zemi, je fakt, že len 

On jediný môže dať pravý pokoj a 

odpočinutie odlišné od toho, čo 

ponúka pod týmto menom svet. 

Povedal: „Pokoj vám zanechávam, 

svoj pokoj vám dávam, nie ako svet 

dáva, vám ja dávam.“ (J 14, 27) Ten, kto je kniežaťom, vládcom niečoho, tak tým 

neobmedzene disponuje. Bez Kniežaťa Pokoja nie je možné mať skutočný pokoj. Koľko 

ľudí sa napriek tomu márne snaží dosiahnuť pokoj bez Ježiša. Prajú si pokoj aj teraz cez 

tieto sviatky, ale nehľadajú ho tam, kde ho je možné nájsť. Pokoj, ktorý nám ponúka a 

dáva Pán Ježiš, má hlboké korene. Spočíva vo vymazaní, odpustení hriechov človeka. 

Podmienkou je, že si ich priznáme a vyznáme ich v pokání. Takýto pokoj prameniaci 

z odpustenia hriechov môže dať jedine Pán Ježiš – Knieža Pokoja. 

Toto meno, ktoré dal narodenému dieťaťu stáročia pred Jeho narodením prorok Izaiáš, 

môžeme na základe iných miest Písma a iných proroctiev rozšíriť o ďalšie 

charakteristiky, ktoré nám povedia, kto sa narodil v Betleheme. Z Izaiášovho proroctva 

(aj z iných proroctiev) je zrejmé, aj keď to nie je doslovne povedané na tomto mieste, 

ktoré sme čítali, že to dieťa, ktoré sa narodilo v Betleheme, je aj kráľom. Nielen taký 

obyčajný pozemský kráľ, ako si to o Ježišovi myslel Pilát a chceli z Neho mať niektorí 



Židia. On je kráľom Božieho kráľovstva, ktoré sa Jeho narodením prelomilo do tohto 

sveta a odvtedy sa nezadržateľne šíri a je všade tam, kde ľudia prijmú Pána Ježiša za 

svojho Kráľa, za vládcu nad svojimi životmi.  

Pán Ježiš je nielen kráľom kráľovstva Božieho. On je aj Pán, ktorý chce panovať aj nad 

Tvojim životom. Je to Pán, ktorý aj za Teba zaplatil drahé výkupné, aby Ťa vykúpil 

z otroctva hriechu, aby si bol slobodný. Z tohto hľadiska je to dieťa, ktoré sa narodilo 

v Betleheme, aj Vykupiteľ. Predpovedaný Vykupiteľ, ktorý neoslobodil svoj izraelský 

ľud spod nadvlády Ríma, ale celé ľudstvo spod nadvlády hriechu. 

V Betleheme sa narodil aj Veľkňaz, ako nám o tom svedčí napríklad list Židom. 

Veľkňaz, ktorý mohol vykonať naše oslobodenie, očistenie od hriechu, lebo nevstúpil do 

svätyne svätých s krvou obetovaných zvierat, ale so svojou vlastnou krvou, ktorou prikryl 

naše hriechy, všetky a navždy. Preto už nie je potrebné opakovať obete za hriechy. 

V betlehemskom dieťati sa narodil aj Prorok, posledný v rade veľkých starozmluvných 

prorokov, ktorí mocne zvestovali Božie Slovo a Jeho vôľu. Pán Ježiš predpovedal 

budúcnosť, príchod konca sveta a svoj druhý príchod a Jeho proroctvá sa určite naplnia. 

Mohli by sme podobne pokračovať v uvažovaní a hľadať ďalšie odpovede na otázku, kto 

sa narodil v Betleheme, koho narodenie dnes oslavujeme. O každom tom rozmere Jeho 

mena by sme mohli napísať aj knihy a aj tak by sme nevystihli hĺbku toho, veľkosť tej 

udalosti, ktorá sa odohrala v Betleheme. 

Napísať množstvo kníh o tom, kto sa narodil 

v Betleheme, aj tak nie je to najpodstatnejšie. To 

množstvo kníh už bolo napísané. To 

najpodstatnejšie je, že sa narodil nám. Otázka pre 

Teba aj pre mňa dnes znie: Narodil sa Pán Ježiš aj 

v Tvojom živote? On sa narodil pre všetkých nás, 

pre každého človeka, ale každý z nás, každý 

človek to musí osobne prijať, uveriť, že Pán Ježiš 

sa narodil aj pre mňa. Už si to prijal? Ujasni si ešte dnes, ako odpovedáš na otázku, kto sa 

narodil v Betleheme? Odpovedáš Ježiš, Ježiško, Ježiš Nazaretský, alebo Pán Ježiš 

Kristus, môj Záchranca, Vykupiteľ?  

Dôležité je nezabúdať na to, že On je ten istý včera, dnes aj naveky, že On sa nemení. 

Všetky tie charakteristiky, ktoré o Ňom povedal prorok Izaiáš, platia aj dnes. On je stále 

Predivný Radca, Mocný Boh, Otec Večnosti, Knieža Pokoja a chce byť tým všetkým aj 

v Tvojom každodennom živote. On zasľúbil, že bude s nami po všetky dni až do konca 

sveta (Mt 28,20). Preto sa môžeme radovať a vzdávať chválu nášmu Bohu, že takéto 

dieťa sa nám narodilo, že takýto Syn nám bol daný, že všetky tie proroctvá o Ňom sa 

naplnili a môžeme si byť istí, že aj všetky ďalšie, ešte nenaplnené proroctvá, všetky 

zasľúbenia, ktoré nám Boh dal, budú naplnené. Amen.    

Mgr. Ján Solivajs, CZ Žaškov  



Vianoce na fare 

 

Vianoce u nás majú niekoľko etáp.  

 

Prvý závan Vianoc sa objavuje už koncom októbra, keď ľudia so srdcom na dlani 

prinášajú vianočné balíčky pre deti zo sociálne slabších rodín v Srbsku. Predstavujúc si 

radosťou rozžiarené detské očká, nedočkavosťou chvejúce sa ruky, prežívame s celou 

rodinou obrovskú vďačnosť za každého jedného, ktorý sa zapojil do tohto úžasného 

projektu.  

 

Niekde začiatkom novembra sa Vianoce  ohlásia opäť cez melódie vianočných piesní, 

ktoré vyberám ses. kantorkám, spevokolu a detskej besiedke. Niekedy v tom pracovnom 

večernom tichu priam vidím naplnený kostol k štedrovečerným službám Božím, deti, 

ktoré recitujú svoje básničky a potom so spevokolom spievajú koledy.   

 

Tretia vianočná etapa prichádza v druhej polovici novembra, keď sa celou farou šíri 

príjemná vôňa oblátok, ktoré pečú naše ochotné sestry a v tretiu adventnú nedeľu ich po 

domácnostiach s vinšom na perách rozdávajú deti, dorast a mládež.  

 

Adventné obdobie preletí veľmi rýchlo v znamení adventných večierní, nácvikov 

programov detskej besiedky a spevokolu, vyučovania, prípravy sviatočných služieb 

Božích a ako v inej domácnosti s upratovaním, 

nakupovaním, pečením, varením, zdobením.  

 

I keď u nás nie vždy všetko je také tip-top... alebo 

možno ani nikdy. Niekedy výzdoba je už aj v advente, 

ale inokedy sa robí deň pred samotnými sviatkami. 

A mesiace dopredu nakúpené darčeky, vianočný 

obrus, desať druhov „suchých“ koláčov, desať druhov 

plnkových koláčov, rôzne slané koláče? Možno by 

som sa mala hanbiť (moja mama by asi povedala, že 

určite), ale také naše Vianoce nie sú.  

 

Podobu vianočných sviatkov našej rodiny (ako každej 

farárskej) ovplyvňuje zborový život. Pre niekoho by 

sa to mohlo zdať obmedzujúce, možno niekedy až 

stabilitu a pokoj rodiny ohrozujúce.  

 

Ale viete, pozrieť do očí manželke, ktorá v uplynulých mesiacoch stratila manžela 

a zvestovať jej, že v tom betlehemskom dieťati prišiel na svet Vykupiteľ s mocou 

vzkriesenia; pohľadom sa stretnúť s onkologickým pacientom a priniesť mu svedectvo, 

že v tom betlehemskom dieťati je Boh s mocou robiť zázraky; zoči-voči dieťaťu 

z rozvrátenej a dlhodobo nefunkčnej rodiny vydať svedectvo o milujúcom nebeskom 

Otcovi, je taký silný okamih, že si poviete, že to všetko, celá služba má zmysel. Poviete 



si, že ste na správnom mieste, že to všetko skutočne riadi Pán Boh a posiela nás 

v správnu chvíľu k správnym ľuďom so správnymi slovami.  

 

Služba farára a farárskej rodiny nie je obmedzením. Práve naopak, je požehnaním aj pre 

mňa a aj pre moju rodinu. Áno, niekedy je neľahká a vyčerpávajúca, ale to, čo my 

(jednotlivci i rodiny) v nej odovzdávame, nám Pán Boh bohato odpláca. Lebo vidiac 

mnohé Božie zázraky, ktoré sa dejú v životoch iných ľudí, upevňujú našu vieru, našu 

dôveru Bohu, že On o nás vie. A to vynahradí aj čas, v ktorý nie sme ako rodina spolu, to 

vynahradí aj ten šiesty, siedmy, desiaty neupečený koláč, to vynahradí aj zrušený výlet. 

 

Teda, aké sú naše Vianoce?  

Máme vianočný stromček, máme darčeky pod ním a tešíme sa, že môžeme obdarovať 

i byť obdarovaní. Máme tradičné sviatočné stolovanie s oblátkami, medom, kapustnicou, 

šalátom a mäsom. Máme každoročne dynamicky prebiehajúci sviatočný čas, ktorý vždy 

so sebou prinesie nejaké nečakané prekvapenie... A zároveň máme radosť z toho, že 

môžeme poslúžiť Tomu, ktorý na zem prišiel, aby slúžil nám.  

 

Požehnané, pokojné a radostné vianočné sviatky prajú 

                                                                                          Brdiarovci z fary v Kraľovanoch 
 
 

Mikuláš naopak... 

S podtitulom:  

... lebo ochotného darcu miluje Boh... 

Každú nedeľu naše sestry učiteľky nedeľnej besiedky pripravovali pre deti biblické lekcie 

a k tomu aj nejakú tvorivú aktivitu. Stalo sa, že nám rodičia poslali fotky, ako si doma 

spolu s deťmi „robia besiedku“, fotky detských výtvorov a aj nám mailom poďakovali. 

Ďakujeme, potešilo.... 😊 

Pred začiatkom adventu ste možno v správach 

zachytili krásnu iniciatívu, ktorá vyzýva ľudí na 

celom Slovensku, aby naplnili krabicu od topánok 

maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku alebo 

deduška v domove dôchodcov. Táto krásna 

myšlienka sa dotkla aj našich sŕdc a videli sme 

v tom dobrú myšlienku a aj „lekciu“ pre naše deti 

z besiedky – nielen prijímať, ale aj dávať. Oslovili 

sme teda zodpovedných v Domove sociálnych 

služieb  Liptovský Hrádok a vyjadrili sme im našu 

túžbu, že by sme sa radi do tohto projektu zapojili.  

 

Po dohode s DSS ČK Liptovský Hrádok, podľa ich 



potrieb a pokynov, čo babky a dedkovia potrebujú a čomu by sa potešili, sme vyhlásili 

v kostole na 1. adventnú nedeľu zbierku krabíc od topánok naplnených láskou... Bolo 

potrebné dodržať len niekoľko zásad, a to dať do krabice: 

 

niečo teplé - káva, ovocný čaj, cappuccino, horúca čokoláda, bylinný čaj… 

 

niečo voňavé - sprchový gél, telové mlieko, krém na ruky, balzam na pery, parfém… 

 

niečo slané - tyčinky, slané keksy, praclíky, kukuričné chrumky… 

 

niečo sladké - keksík, perníky, cukríky, DIA sladkosti, ovocné detské taštičky... 

 

niečo mäkké - teplé ponožky, papučky, rukavice, čiapka, šál, uteráčik… 

 

niečo pre potešenie - krížovky, dobrá kniha, kresbičky od detí, pozdrav, medovník, 

pohľadnica…  

 

Už na 2. adventnú nedeľu (6.12.) sa na 

službách Božích v Jamníku tieto krabice 

zozbierali. Pripravili ich deti s rodičmi. Ale 

nielen oni. Každý, kto chcel. Správa o tejto 

akcii sa rozšírila, a tak sme dostali dve 

krabice aj zo zahraničia. 😊 Niektoré 

rodiny pripravili dve a viac krabíc... 

Jednoducho, vyjadrili sme, koľko je v nás 

lásky a koľko jej vieme dať do krabice od 

topánok.  

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, ktorí 

chceli dať kúsok svojho srdca starčekom 

a starenkám. A našu vďačnosť vyjadrujeme 

známymi slovami z 2. Kor 9,7:  Každý (nech 

dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu 

miluje Boh. 

 

P.S. Krabice plné lásky v počte 25 kusov sme odovzdali DSS ČK Liptovský Hrádok dňa 

10.12.2020.  

Teta Ľuba  

 
 
 

... 



 
 

Detské okienko 

 
Milé deti,  
 
dnes si spolu prečítame biblický príbeh, ktorý hovorí o narodení Pána Ježiša. 
Niektoré vety budú neúplné. Chýbajúci text si môžete doplniť tak, že 
vypracujete úlohy.  
 
V šiestom mesiaci poslal Boh (1)  _________________________________  
 
do galilejského (2) ______________________________________ k panne, 
  
zasnúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidovho; (3)  
 
________________________________________ .  
 

 (1) Do slov v tajničke doplň chýbajúce písmená. Doplnené písmená 

prečítaj po riadkoch a zapíš do textu.  

 

 

 

 

 

 

(2) Slová zoraď od 1 do 13 a v tomto poradí zo 

slov vypíš prvé písmeno.  

 

B  N Á    

V A  Í Č K O 

M  T L A   

M A  I N   

E  R E Š   

 U T O  U S 

P  Í R O D A 

S K R  Ň A  

K R  S L O  

P O  I C   



(3) Zakrúžkuj každé ôsme písmeno. Písmená zapíš do textu. 
 

 

Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s 

tebou! Blahoslavená medzi ženami! Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, 

aký to pozdrav. Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u 

Boha. (4) ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ . 

(4) K symbolom priraď správne písmeno:  

 

___  ___  ___  ___  ___           ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

                                     
 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___         ___  ___  ___  ___ 

                                   

 
___      ___  ___  ___       ___  ___         ___  ___  ___  ___ 

                                        
___  ___  ___  ___  ___ 

             

 



V tých dňoch vyšiel rozkaz od (5) _________________________________ 

popísať celý svet.  

(5) V každom slove sa nachádza písmeno, ktoré doň nepatrí. Písmená, 

ktoré sú navyše doplň do textu.  

 

 

 

 

Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta 

Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, 

aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom 

stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho 

prvorodeného syna, (6) ___________________________________  

_____________________________________________, lebo v nocľahárni 

pre nich nebolo miesto.   

(6) Písmená doplň podľa súradníc.  

 A B C D E 

1 O L P CH A 

2 L U S I V 

3 E A Ž O L 

4 I K B A A 

5 A N J U I 

6 L I M N A 

7 I V H O L 

 
 

Vianočné sčítanie „1+1“ 

Lukáš 2,1 – 7: V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý 

popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, 

každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska, do 

mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa 

dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave... 

Milé sestry a bratia, 

peniaze vraj hýbu svetom, a práve kvôli nim Augustus uviedol na prvé Vianoce do 

pohybu celú ríšu. Sčítanie ľudu, ktoré prikázal a ktoré sa konalo raz za desať rokov, bolo 

impulzom k pohybu mnohých rodín. Augustus ako cisár potreboval mať presný prehľad 



o počte daňovníkov a takto prognózovať finančné príjmy pre ďalšie obdobie. Nakoľko sa 

sčítanie odohrávalo v rodisku ľudí, na prvé vianočné sviatky boli mnohé rodiny spolu.  

V koľkých súvislostiach je tento obraz podobný dnešnej predvianočnej dobe a bude 

podobný aj v roku 2021, keď sa v našej krajine taktiež po desiatich rokoch uskutoční 

nové sčítanie obyvateľstva.  

Dnešný predvianočný moderný cisár uvádza do pohybu mysle ľudí. Peniaze aj dnes hýbu 

svetom a predvianočný čas je pre mnohých obchodníkov zlatou etapou roka.  Už od 

októbra sa nás snaží re – klamne a marketingovo presvedčiť o dôležitosti rôznych vecí, 

ktoré vraj neodbytne patria ku skutočným Vianociam. Dnešný mediálny cisár diktuje, 

kam je nutné ísť, čo kúpiť, čo ponúknuť, a v akej zľave, aby to ľudí dvihlo zo stoličiek 

a jeho pokladnica sa naplnila. Ak je tvoja pokladnica prázdna, stačí sa zaúverovať 

a prežiť skutočné Vianoce.   

Pred Vianocami sa hýbe celý svet aj z iného dôvodu. Členovia rodín roztúlaní do rôznych 

kútov sveta, hľadajú svoje rodisko, aby v kruhu svojich najbližších prežili čas Vianoc ako 

sviatky rodiny. Určite, rodina je vzácny Boží dar, byť v jej kruhu počas Vianoc je vzácna 

chvíľa. Na Vianoce si jej hodnotu zvlášť uvedomujeme. Ale prvé a skutočné Vianoce sa 

odohrali mimo pozornosti betlehemských rodín. Za ich dverami sa diali sväté veci, ktoré 

im unikli.  

Počas skutočných Vianoc sa totiž 

svet má zastaviť a vnímať pohyb 

Božieho sveta. Tento svet sa dal do 

pohybu, lebo Boh neprestal počítať 

s ľudským pokolením. Vianoce – to 

je sviatok Božieho sčítania ľudstva, 

kedy nám Boh jasne dokazuje, že 

s nami počíta, že naše životy, rodiny 

majú v jeho očiach hodnotu jeho 

Syna. Vianoce sú o poznaní, že 

Stvoriteľova ruka má spočítané 

nielen naše vlasy na hlave, ale tá istá ruka v nás chce tvoriť a zrodiť nový život. Tento 

pohyb napĺňa Vianoce niečím pravým a skutočným. Vianoce sú preto svätou a tichou 

nocou, lebo v Betleheme sa svätý Boh oddelil pre nás ľudí. Vzdal sa svojej slávy 

a čistoty, aby zostúpil do našej nečistoty a špiny, do maštale, do skromnosti, aby nás 

obdaril hojnosťou pravých hodnôt.  

Toto vianočné obdarovanie neprežili spiace rodiny, ale pastieri, ktorí v noci bdeli. Ľudia 

na okraji spoločnosti, s ktorými nik nerátal. Ich nočné bdenie sa stalo mostom, ktorým 

vstúpila vianočná zvesť do ich života, zarezonovala v ich duši a zrodila z nich prvých 

vianočných ľudí. Narodený Kristus sa stal súčasťou ich života, a tak o nich začalo platiť 

1+1. Už neboli sami, nepatrili len sami sebe, nemysleli len na seba, ich svet sa prestal 

točiť okolo nich. Na Vianoce našiel človek pravého Človeka splodeného z pravého Boha. 



Vianoce sú rovnicou 1+1, ty a Boh, tvoje srdce a Božie srdce, Božie narodenie a tvoje 

prijatie, poznanie Boha a tvoja viera, slovo a telo – alebo – slovo, ktoré sa stalo telom, 

aby prebývalo medzi nami a v každom z nás. Túto rovnicu ohlasuje cirkev už tisícročia.  

Vianočné riziko však spočíva  v tom, že si zameníme znamienka, a že v mnohých 

rodinách je vnímané Božie plus ako veľké mínus. Potom platí: 1 -  1 = 0. Bez Boha sa 

totiž stávam prázdnym. Boh počíta s nami, len či my počítame s ním. A to každodenne. 

Som vďačný Bohu, že život našej cirkvi je v mnohých oblastiach svedectvom, že Kristus 

sa stal súčasťou rodiny našich cirkevných zborov, kde sa pracuje so všetkými 

generáciami. Evanjelické školstvo sa procesom vzdelávania snaží nenásilne prinášať 

rôzne možnosti stretnutia s Kristom mladej generácii. Som vďačný za množstvo 

diakonickej práce a sociálnej pomoci tej generácii, s ktorou sa v dnešnej dobe už málo 

počíta. Službou lásky a konkrétnej pomoci je Kristova láska vnášaná do prostredia 

samoty, ťažkých životných zápasov o telesné, či duševné zdravie. Prajem si však, aby 

sme s Kristom počítali aj v našich rodinách a manželstvách, aby cez pôsobenie jeho 

Ducha sa uzdravovali vzťahy, nachádzala cesta odpustenia, zmierenia, prinášania obetí 

a takto sme Ho ako vianočný dar prinášali do odľahlých kútov dnešného sveta.  

V priebehu februára 2021 sa v našej spoločnosti uskutoční sčítanie ľudí. Táto udalosť sa 

taktiež opakuje pravidelne každých desať rokov. Súčasťou sčítacích formulárov bude aj 

otázka  vierovyznania. Aj tu sa ukáže, či v živote počítame s Bohom, či vianočné dieťa 

má alebo nemá miesto aj v našich rodinách. Budeme stáť pred rozhodnutím, ktoré sa 

môže stať svedectvom okolitému svetu: vyznanie alebo bez vyznania. Vianoce bez 

vyznania sú Vianocami bez Boha. Ak platí 1 - 1, potom centrom pozornosti a meradlom 

všetkých vecí je človek. Svet sa odvíja od jeho predstáv a túžob, ktoré v živote uznáva. 

Predstavy a túžby sa rodia z jeho ega. Lenže na tomto svete nie sme sami a náš život je 

denným stretom rôznych predstáv, záujmov a túžob. Preto sa náš svet stáva priestorom 

boja o prežitie. Vianoce sú však inou cestou, ktorú nám ukazuje Boh. Sú svedectvom, že 

pozemské nie je cieľom, ale cieľom je nebeské. A to nebeské chce prebývať už tu na 

zemi cez Božiu prítomnosť v nás.  

Nech aj budúcoročné sčítanie je pre nás príležitosťou ukázať okoliu, s kým v živote 

rátame. Tu nejde len o štatistické dáta a čísla, či o nový štátny zákon o financovaní cirkví, 

zmyslom nie je ani vytvoriť dojem kvantitatívnej väčšiny, s ktorou sa musí v spoločnosti 

rátať. V Božích očiach nie sme suché čísla ani štatistické dáta, máme oveľa väčšiu 

hodnotu – hodnotu vianočného príbehu, ktorý sa udial aj kvôli nám. Boh s nami ráta, 

vyznajme s bdelosťou v srdci, že rátame aj my s Ním. Nech nám betlehemské dieťa 

neustále pripomína skutočnosť, že Boh s nami počíta v časnosti, aj vo večnosti.  

 

Peter Mihoč, biskup VD ECAV 

 

 



Lebo Bohu nič nebude nemožné 

Bratia a sestry,  

 

„nálada prvého adventu“ nebola vôbec radostná, naopak očakávania boli pochmúrne 

a pesimistické. Budúcnosť národa izraelského pod nadvládou Rimanov, poznamenaná 

duchovným úpadkom a vnútornými spormi, sa javila v temných farbách. Tí, čo úprimne 

očakávali zmenu, si zrejme hovorili: „Tu nám pomôže iba zázrak.“ 

 

A ten sa stal. Najprv pri kňazovi Zachariášovi. 

Najväčšou túžbou jeho života bolo mať 

potomka. Ale on aj jeho manželka boli už starí. 

Napriek tomu neprestávali prosiť.  

 

A zrazu dostáva v chráme posolstvo priamo od 

anjela: „Neboj sa Zachariáš, lebo vypočutá 

bola tvoja modlitba; manželka Alžbeta ti 

porodí syna a dáš mu meno Ján.“ (Luk 1, 13). 

Zachariáš, šokovaný touto udalosťou, sa pýta: 

„Po čom to poznám?“ 

 

Rovnako neuveriteľná udalosť sa odohráva pri Márii. Anjel jej zvestuje: „Narodí sa ti syn 

a dáš mu meno Ježiš, bude synom Najvyššieho.“ (Lk 1, 31). Ona zarazená rozmýšľa, čo 

to má byť? Pýta sa anjela: „Ako sa to stane?“   

 

Cítite ten rozdiel? V čom je odpoveď Zachariáša iná, ako Máriina? Áno, je to v postoji 

srdca, vo viere. Zachariáš sa pýta – po čom to poznám? Táto otázka vyjadruje 

pochybnosť – stane sa to vôbec? Mária sa nepýta, či sa to stane, ale ako. To je ten 

zásadný rozdiel. V jej postoji je odpoveď veriaceho srdca. 

 

Možno si aj dnes hovoríme: situácia v spoločnosti, cirkvi, alebo moja osobná či rodinná 

je taká, že nám pomôže už iba zázrak. Ten zázrak sa naozaj stal a prišiel v Ježišovi 

Kristovi. 

Odpoveďou na túžbu po záchrane národa izraelského bolo Jeho narodenie, On je 

Záchranca, Spasiteľ, v Ňom máme život.  

 

A On zázrak nového života ponúka každému z nás. Čaká na postoj nášho srdca, našu 

odpoveď. Skúsme sa pýtať nie s pochybnosťou, či sa tak stane, ale s vierou: „Ako sa to 

stane?“ 

 

                                                                                                          Ján Hroboň, biskup ZD 

 



Čaká nás historicky jedinečná skúsenosť 

Bratia a sestry, 

na jeseň 2019 prijal parlament zákon o podpore činnosti cirkví. Zároveň vláda prijala 

opatrenie na automatické zvyšovanie minimálnej mzdy. Výška štátneho transferu 

nedokáže pokryť nároky na zvyšovanie miezd farárov a pokrytie celej spoločnej služby 

cirkvi; teda náklady na naše spoločné projekty, programy, podujatia, činnosť výborov 

a orgánov cirkvi, réžiu biskupských úradov, platy zamestnancov ústredia a náklady na 

stravné lístky duchovných. Zodpovednosť za pokrytie celých nákladov na svoju činnosť 

nesú cirkvi samy. 

K tomu je tu minimálne tridsať rokov 

oprávnene znejúci hlas duchovných, že si 

zaslúžia slušné platy a dôchodky. Zistili sme, 

že ak by sme mali vyplatiť kaplánovi 

zvyšujúcu sa minimálnu mzdu a ostatným 

duchovným mzdu primerane navýšiť, 

potrebovali by sme približne 1,5 milióna eur 

naviac. Čo bolo v možnostiach cirkvi urobiť, 

urobili sme už pre rok 2020. Potrebujeme 

však viac našich vlastných peňazí na dofinancovanie nákladov na činnosť cirkvi. 

Českobratskí evanjelici takéto dofinancovanie poznajú už 27 rokov. Rovnako evanjelici 

na Sliezsku, v Poľsku a Maďarsku. My sme zmeškali.  

Pripraviť v rámci jedného roka riešenie, diskutovať ho, vysvetľovať a motivovať 

k pridaniu sa, je jedna vec. Pripraviť ho v atmosfére malej občianskej vojny, ktorú máme 

v cirkvi, a byť komunikačne obmedzení koronou, je téma sama osebe.  

Prišli však obavy, ako cirkevné zbory unesú nároky na odvody do spoločného fondu. 

V celej nahote sa nám odkrýva fakt, že obrovské množstvo našich členov obmedzilo 

kontakt s cirkvou na zaplatenie cirkevného príspevku päť eur ročne. Mnohí ho neuhradia 

vôbec. Zbory zápasia s permanentným nedostatkom prostriedkov. Je sprievodným 

znakom hlbokej krízy, ktorou je zasiahnutá naša cirkev. Netrvá rok ani desať rokov. Jeme 

trpké ovocie toho, na čo upozorňovali už naši otcovia. O to väčšia vďaka patrí tým, ktorí 

pochopili a s úplnou samozrejmosťou finančne podporujú svoju milovanú cirkev. 

Súvislosti sú teda veľmi komplikované. Zostáva tu však naša cirkev, ktorá koná svoje 

misijné, katechetické a diakonické poslanie.  Neskladá porazenecky ruky, naopak, chce 

ich dvíhať k väčšej aktivite! Potrebuje však viac peňazí pre svojich duchovných. Jej 

orgány pracovali a pripravovali riešenie. Synoda uprednostnila návrh Združenia 

evanjelických duchovných, ktorý sa javí ako solidárny ku slabším. Začne platiť v roku 

2021 a ak sa Fond finančného zabezpečenia ECAV začne korektne plniť, farári a celá 

cirkev pocítia jeho efekt.  

Áno, chápeme, že v našej cirkvi žije množstvo ľudí, ktorí nemajú nazvyš. Takí sú však aj 

v iných cirkvách a mnohokrát nás prekvapujú svojou dobročinnosťou. Každý môžeme 



premýšľať nad tým, koľko peňazí sme si dlhodobo zvykli vyčleňovať na svoj cirkevný 

zbor a svoju cirkev. Koľko pre seba, na svoj voľný čas a záľuby. A kto asi boli tí, ktorí 

náklady na činnosť cirkvi vždy nejako zatiahli za nás.  

Milí moji, keby išlo o zázraky. Ale ide možno o desať eur pre svoju milovanú cirkev 

naviac. Naši predkovia, na ktorých sa odvolávame, mali neporovnateľne menej ako my. 

Čo by asi povedali na našu diskusiu a obavy? Dovoľujem si vás požiadať o Vašu 

trpezlivosť, pochopenie a vernosť. Bude to spočiatku možno bolieť, ale verím, že sa 

časom presvedčíme, že spoločný fond prináša dobré ovocie. Dokonca, že cez väčšiu 

finančnú zainteresovanosť aj viac osobne oceníme, čo naša cirkev žije a robí dnes. 

Čaká nás teda historicky jedinečná, nová skúsenosť. Nevzdajme to, dokážme sa. Myslím 

na vás všetkých a na tie miesta a príležitosti, kde sme sa v tomto roku mohli stretnúť. 

Mám Vás rád a mám rád našu cirkev. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia 

a účastenstvo darov Ducha Svätého so všetkými nami! 

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na 

Slovensku   

Novoročný vzdych 

 

Ó, Bože, 

viac lásky ako bolo vlani, 

viac lásky v sebazapieraní, 

viac lásky v skutkoch a či slove 

každému slúžiť pohotove – 

viac lásky čistej bez pretvárky, 

odhodiť zažltnuté hárky 

závisti, sebectva a klamu 

a lásku chovať odhodlanú 

na obeť svätej poslušnosti – 

Viac lásky, menej úbohosti 

prosíme všetci pokorne 

v Ježišovom mene... 

 

Ó, Bože,  

viac viery planúcej a živej, 

nech kvitne všetko spravodlivé, 

viac viery v zasľúbenia Tvoje, 

nech zmiznú svárov nepokoje – 

Viac viery v Tvoju božskú lásku, 

odpoveď čakať na otázku 

od Teba vždycky v tichej bázni; 

viac viery v našom srdci zažni 

viac viery v milosť, odpustenie 

v Ježišovom mene... 

 



Ó, Bože, 

viac nádeje než v minulosti, 

že rozhýbu sa suché kosti; 

viac nádeje v ten život Raja, 

s ktorým nás Tvoja láska spája – 

viac nádeje na mori žitia, 

kiež nová nádej prehovorí 

v srdci i v duši – v novom roku; 

viac nádeje do časov toku, 

viac nádeje pri umieraní, 

viac nádeje než bolo vlani – 

viac nádeje nech pri nás denne 

v Ježišovom mene... 

Amen.  

Zlatica Oravcová 

 

10 odporúčaní  

v súvislosti s Adventom a vianočnými sviatkami 

1. Rozhodnime sa včas, ako a s kým chceme prežiť Vianoce, a obmedzme počet 

osôb na čo najnižší.  

2. Darčeky si zabezpečme cez internet alebo skúsme vyrobiť ručné výrobky, ktoré 

vždy potešia a možno aj na finančné výdavky v súvislosti s pandémiou nám takýto 

prístup pomôže zracionalizovať výdavky ale potešiť iných našou kreatívnou tvorbou. 

3. Ak sa rozhodneme za rodinou cestovať verejnou dopravou, cestujme skôr, nie až 

tesne pred sviatkami, keď sú vlaky a autobusy plné. Majme na zreteli, že najbezpečnejšou 

dopravou zostáva osobná automobilová doprava. V iných dopravných prostriedkoch, 

vrátane taxíkov je potrebné svedomito a často dodržiavať dezinfekčné opatrenia, okrem 

iných platných opatrení.  

4. Ak plánujeme v jednej domácnosti stretnutie viacerých generácií (deti, rodičia, 

starí rodičia, prípadne vnuci), ktorí spolu denne nežijeme, vytvorme si tzv. bublinu, v 

ktorej sa na Vianoce stretneme len nenakazené osoby. Odporúčame všetkým osobám s 

príznakmi respiračného alebo vírusového ochorenia, aby boli zodpovední voči svojim 

príbuzným a nenavštívili ich ak majú podozrenie alebo potvrdenie vírusového ochorenia. 

5. Ak je možné, tak sa pred stretnutím s členmi rodiny s ktorými nežijeme v jednej 

domácnosti otestujme (pri použití antigénových testov je ideálne otestovať sa 2x po sebe 

v odstupe 3-4 dní z dôvodu tzv. slepého okna kedy infekciu test nemusí zachytiť). 

6. Dajme si záväzok, že ak nemáme v rodine iného odkázaného člena rodiny, ktorého 

z dôvodu poskytnutia mu pomoci musíme navštíviť a nemôže stráviť sviatky s nami, 

nebudeme sa stretávať s inými ľuďmi a aj návštevu bohoslužieb obmedzíme na 

nevyhnutnú dobu po ktorej sa vrátime domov. 



7. Ak sa aj ako bezpríznakové osoby stretneme v jednej domácnosti na viac dní 

uvedomme si, že aj pri cestovaní sa môžeme nakaziť a preto je potrebné, aby sme pri 

spoločnom stolovaní dodržiavali tiež vzdialenosti medzi sebou (ideálne 2 metre) a okrem 

času spoločného konzumovania pokrmov aj v domácnosti poctivo nosili tvárové rúška/ 

masky alebo štíty. 

8. Zrieknime sa tento rok aj spievania vianočných kolied v rámci tradičného 

navštevovania rodín a susedov. 

9. Ak si chceme predsa len zaspievať, preferujme spev na voľnom priestranstve pred 

domom so zachovaním odstupov a nosením masiek/ rúšok. 

10. Návšteva starých rodičov, odkázaných ľudí na pomoc iných fyzických osôb, či 

ľudí na okraji spoločnosti nech je bezpečná – prísne dodržiavajme odstupy, darčeky 

pripravme a zabaľme dopredu a dbajme nato, že spev a rozprávanie bez rúška/ štítu môžu 

byť pre nich osudnými. 

                                                                                                                                              . 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Peter 

„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty 
alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ 

                  2. Kor. 9, 7 

Ak sa nemôžete zúčastniť zborových aktivít a chcete 
podporiť cirkevný zbor, môžete tak urobiť zaslaním 
ofery, milodaru, cirkevného príspevku  v ľubovoľnej 
výške na náš bankový účet. 

Číslo účtu: SK 64 0900 0000 0050 5976 3291  

Pre správne priradenie finančných prostriedkov, použite 
vo variabilnom symbole číslo podľa tabuľky nižšie a do 
správy pre prijímateľa uveďte skratku časti zboru. 

 

Skratka časti zboru        Variabilný symbol 

     CZ – Cirkevný zbor        1 – ofera 

     LP – Matkocirkev L. Peter        2 – milodar 

     VA - Filiálka Vavrišovo        3 – cirkevný príspevok 

     JA – Filiálka Jamník        4 – detská besiedka 

        5 – dorast, mládež 

        6 – rodinné spoločenstvo 

        7 – zborový časopis 

Pri platbe cirkevného príspevku, prosím uveďte do poznámky (meno a priezvisko rodiny, 
počet osôb a rok, skratku časti zboru)   

Napr.  variabilný symbol: 3  Správa pre prijímateľa: Ondrej Šikovný, 4, 2020, VA 



 


