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Martin Rázus: Hoj, zem drahá...
Hoj, zem drahá, slovenská zem,
poľúbže sa s ránom,
búšte, srdcia utýrané:
zore nad Kriváňom –
daromne noc hromom rvala,
blesky bili v temä,
otrokmi sme boli dosiaľ,
viacej nebudeme!
Putá hrdzou rozožraté
zodrali nám údy,
slzy naše liali dažďom
a krv tiekla prúdy –
za cudzích sme mreli, dnes žiť,
pre seba žiť chceme:
otrokmi sme boli dosiaľ,
viac nebudeme!
Prisaháme na tie hroby
padlých našich bratov,
prisaháme na zem čiernu,
čo nám drahou, svätou –
prisaháme – hoc sa zdvihne
všetkých pekiel plemä:
otrokmi sme boli dosiaľ,
viacej nebudeme!

OHOVÁRANIE

svetle, ako On je vo svetle, máme
spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša,
Jeho Syna, nás očisťuje od každého
hriechu.“
Bratia a sestry, žime preto aj my na
Božiu chválu! Hoci bol Pán Ježiš
zavrhnutý mnohými ľuďmi, verme, že
On je Spasiteľ a Ten, kto dokáže aj
ohováranie a akékoľvek ľudské neduhy
zobrať preč. Dokáže napraviť aj to, čo
je
pokrivené
v medziľudských
vzťahoch. Odovzdajme Mu naše životy
vo všetkom, čo prežívame, lebo On
jediný to dokáže dať na správnu mieru!
Nech nás všetkých napĺňa Boží
pokoj.
váš farár

1. List Petra 2, 1: „A keď ste už
zobliekli všetku zlosť, všetku falošnosť,
pokrytectvo,
závisť
a
všetko
ohováranie,
ako
práve
narodené
nemluvniatka túžte po duchovnom
čistom mlieku, aby ste ním rástli na
spasenie, keďže ste už okúsili, že Pán
je dobrý. Pristupujte k Nemu, živému
kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale
Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj
vy sami ako živé kamene budujte sa na
duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste
prinášali duchovné obete príjemné
Bohu skrze Ježiša Krista.“
Bratia a sestry, v poslednom čase sa
veľmi zamýšľam nad témou ohováranie.
Je to aj kvôli tomu, čo vnímame
v našom okolí. Ohováranie, klamstvo
a nepravdy,
to
nevnímame
len
v medziľudských vzťahoch, ale pomaly
na každom kroku a na každom mieste.
Dokonca aj v cirkvi. Áno, je to smutné,
že aj v cirkvi sa niečo také deje. Akoby
sme sa už úplne prispôsobili tomuto
svetu. No aj Božie slovo, ktoré sme si
na začiatku prečítali, nám svedčí: „A
keď ste už zobliekli všetku zlosť,
všetku falošnosť, pokrytectvo, závisť a
všetko ohováranie, ako práve narodené
nemluvniatka túžte po duchovnom
čistom mlieku, aby ste ním rástli na
spasenie, keďže ste už okúsili, že Pán
je dobrý.“ Ak sme spoznali Pána Ježiša
a prijali sme Ho do svojho života, tak
by sme zlosť, falošnosť, pokrytectvo,
závisť a ohováranie mali opustiť a žiť
ako tí, ktorí chcú žiť na Božiu chválu
a nasledovať Pána Ježiša.
Čo ohováranie vlastne je? V Krátkom
slovníku
slovenského
jazyka
je
vysvetlené, čo táto činnosť znamená,
takto: „úmyselne povedať nepravdu
o niekom/niečom, očierniť, oklebetiť“.
Možno aj my sme sa s tým už stretli,
a pravdepodobne nám to príjemné
nebolo. Aj kvôli tomu sme každý jeden
deň
pozývaní,
aby
sme
sa nezúčastňovali skutkov tmy, ale aby
sme žili vo svetle, ako to povedal
apoštol Ján (1J1,7): „Ale ak chodíme vo

KONFIRMÁCIA
„Ja som vínny kmeň a vy ste
ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja
v ňom, ten prináša veľa ovocia,
pretože bezo mňa nič nemôžete činiť.“
(Ján 15:5) Ratolesti – deti, potomkovia.
Deti svojich rodičov, deti Božie. Nikdy
som si neuvedomila, že prenesený
význam slova ratolesť – dieťa, potomok,
má svoj pôvod možno práve v týchto
slovách. Až teraz, keď som premýšľala,
ktorými slovami Písma začať tento
článok.
Keď chcem hovoriť o konfirmácii,
musím začať pri deťoch. Každý rodič si
asi najvýraznejšie pamätá na moment,
keď držal prvýkrát v náručí svoje
dieťatko. Drobné, bezbranné klbôčko
lásky. Požehnanie. Zanedlho zistil, že
až také bezbranné nie je, veď vytrvalý
detský plač je silná zbraň, o úsmeve
ani nehovoriac. Všetci sme si kládli
otázky: Ako ho vychovávať? Aké bude,
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keď vyrastie, bude dobrým človekom?
Do akého sveta rastie? Táto a tisíc
iných
otázok
smeruje
k jedinej
odpovedi. K slovu Božiemu. A tu sa
vrátim k záhradkárskej terminológii.
Krstom sme zasiali semienko Kristovho
zasľúbenia, polievali sme ho slovami
Písma, korienky sa rozrastali a naše
ratolesti potrebovali čoraz viac výživy.
Tou boli detská besiedka, hodiny
náboženstva v škole či SB. No každý
krík či stromček potrebuje včas
odborne zaštepiť, aby jeho ovocie bolo
sladké a výživné. Takým štepením bola
dvojročná konfirmačná výuka pod
vedením zborového farára Ondreja
Šoltésa. O tom, že štepenie je náročná
a ťažká práca, ktorá si vyžaduje
zručnosť, ráznosť, ale aj jemnosť, by asi
najlepšie vedel hovoriť on sám. No
všetci sme mohli byť svedkami toho, že
3. júna pri slávnosti konfirmácie pred
nás predstúpilo 5 krásnych zelených
ratolestí
(niektoré
boli
už
aj
vykvitnuté),
pripravených
zúročiť
starostlivosť, ktorá im bola venovaná a
vydávať počas svojho života bohatú
úrodu.
Ovocinári vedia, že zdravý
mladý stromček ešte nemusí znamenať
bohatú úrodu, občas príde silný vietor,
búrka a niektorá halúzka sa nalomí.
Niekedy ju postihne nemoc a začne
schnúť, no silný kmeň dokáže aj do žíl

takejto vetvičky vliať nový život,
zaceliť, uzdraviť. A naši konfirmandi
vedia, že jediným takýmto kmeňom je
Trojjediný Boh – Otec, Syn a Duch
Svätý, jediná záruka spravodlivého
časného života a istota života večného.
Našim konfirmandom Samuelovi
Jánovi Kurišovi, Sáre Oravcovej, Stele
Paučovej, Lei Stierankovej a Viktórii
Strapkovej, ale aj všetkým, ktorí tieto
slová čítajú, chcem zaželať, aby sa
nikdy neodchýlili od kmeňa a dávali
ovocie Božej milosti. „Zostaňte vo mne
a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže
prinášať ovocie sama zo seba, len ak
ostáva na vínnom kmeni, tak ani vy, len
ak zostávate vo mne.“ (Ján 15:4) Amen

Katarína Paučová
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ZBOROVÝ

spôsobmi. Niekto vie o svojej viere
rozprávať či skôr vie svedčiť o Božej
milosti, niekto iný svoju vieru prejavuje
inak. Možno len v kútiku svojho srdca
verí. Možno táto jeho vnútorná viera
ho motivuje k tomu, aby napríklad
napiekol koláče aj na takéto stretnutie.
Možno dá do pokladničky aj to málo, čo
má, s vierou, že Pán Boh sa o jeho
potreby postará. Viera môže mať
skutočne veľa podôb a rôzne prejavy.
Pri tejto téme som sa na chvíľu
zamyslela, ako je to s mojou vierou. No
aj keby moja viera bola slabá, malá
alebo kolísala, verím, že Pán Boh ma
ponesie a dá mi dostatok viery na to,
aby ma priviedla k nemu a pod jeho
kríž.
Po téme a modlitbe nasledovalo už
len
pohostenie
v družnej
debate
prítomných. Podával sa guláš, ktorý
navarili chlapi, rôzne koláče, ktoré s
láskou
napiekli
ženy,
ovocie
a
nechýbali ani rôzne džúsy a nápoje.
Deti mali aj pizzu. Za všetky tieto
dobroty ďakujeme nielen Pánu Bohu,
ale aj tým, ktorí tomuto pohosteniu
venovali kus svojho času a úsilia.
Čo dodať na záver? Hádam len to,
aby naša viera silnela a išla tým
správnym smerom. A ak Pán Boh dá,
aby sme sa na takomto zborovom dni
mohli vidieť aj o rok.
Lucia Sitárová

DEŇ

Stalo sa už dobrou tradíciou, že
začiatkom júla sa stretávame na fare,
aby sme prežili príjemné chvíle medzi
sebou navzájom aj s naším Pánom.
Tento rok
sme sa stretli 14.7
popoludní. Hoci spočiatku to s počasím
vyzeralo všelijako, napokon nám Pán
doprial príjemné teplé počasie a tak
sme toto popoludnie mohli stráviť
vonku vo farskej záhrade.
Začiatok nám spríjemnili hudbou a
spevom bratia farári, hosťujúci brat
farár Ivan Boženík z Dobroče a náš
brat farár Ondrej Šoltés so svojou
manželkou Miškou. Zahrali a zaspievali
nám piesne nielen z evanjelického
spevníka, ale aj tie mládežnícke, ktoré
potešili, pevne verím nielen mňa, a
navodili dobrú atmosféru. Nasledovalo
vyhodnotenie detského tábora, o
ktorom sa ešte dočítate v inom článku.
Deti s radosťou zaspievali pesničku,
dostali diplomy a išli sa vyšantiť do
skákacieho hradu. Nás ostatných
čakala prednáška nášho brata farára.
Témou bola viera. Za základ prednášky
poslúžil text z Listu Židom 11, 1 – 31.
Brat farár rozobral nielen vieru
biblických postáv, ale tento text
aplikoval do života našich predkov a
nás samých. Spomenul, že naša osobná
viera sa môže prejavovať rôznymi
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REMINISCENCIE

Spomínaný žalm zaznel trikrát, ale
vždy v inej úprave. Báseň Zlatice
Oravcovej (recitovala J. Kyzeková) a
klavírny prednes Bronky Garajovej sú
prísľubom, že malé dedinky a malé
zbory bude Božia ruka naďalej
požehnávať.
Krásne spomienky si museli z tohto
Bohom
požehnaného
popoludnia
odniesť aj potomkovia pondelských
kazateľov
Slova
Božieho,
ktorí
s nostalgiou spomínali na roky svojho
detstva.
Pozvanie prijala dcéra DrTh. Ctibora
Handzu,
dcéra br. far. Jozafa,
výborného
kazateľa
a statočného
človeka, dcéra Michala Považana,
ktorý výborne spieval a ako kaplán zo
Žiliny v povojnových rokoch liturgoval
rozhlasové Služby Božie. Na roky
strávené
v pondelskej
fare
si
zaspomínala aj sestra Viera Macková,
ktorá
ako
manželka
posledného
pondelského farára bola miestnymi
veriacimi vrelo vítaná.
Program
stretnutia šarmantne
moderovala zborová dozorkyňa Milica
Jozafová, ktorá z tejto vydarenej akcie
napísala aj nasledovné: „ Vzácnym
hosťom bola PhDr. Eva Bombová,
žurnalistka
žijúca
v súčasnosti
v Košiciach. Jej otec Ctibor Handzo
pôsobil v Pondelku ako evanjelický
farár za tzv. 1. republiky. Napísal
a v roku 1930 vydal pri príležitosti
300.výročia
založenia
Ev.
CZ
v Pondelku knihu História evanj .a. v.
cirkvi
pondelskoselčianskováľkovskej, z ktorej čerpá podklady aj
obecná kronika.
Eva Bombová sa
prihovorila prítomným, zaspomínala na
svojich rodičov, príbuzných a vyjadrila
radosť, že po desaťročiach prišla do
Pondelku, do pôsobiska jej rodičov.“
Služby Božie boli ekumenické.
Zúčastnil sa ich aj starosta obce Ján
Melicher
a Mária
Ambrušová,
riaditeľka Regionálneho osvetového
strediska v Lučenci.
V budove fary pokračovali rozhovory
pri
občerstvení
a pri
paneloch
s fotografiami
pondelských
konfirmandov, z ktorých sa stali traja

( Spomienky )
Rok
2018
je
rok
spomienok.
Okrúhlych sto rokov národnej slobody,
ktorú sme získali 28. októbra 1918 po
strastiplných rokoch odnárodňovania,
je príležitosťou v tichých modlitbách
vrúcne poďakovať tým, ktorí sa o to
s Božou pomocou zaslúžili. Vojaci
a legionári, americkí Slováci a hlavne
M.R.Štefánik, tak dlho zabúdaný
a nepripomínaný v rokoch totality. Ale
aj
M.
Rázus,
evanjelický
farár
v Brezne, ktorý nebojácne dvíhal hlavu
proti vojne, útlaku a nespravodlivosti.
Nech jeho plamenná báseň v úvode
tohto Listu dotkne sa našich sŕdc
rovnako
ako
sŕdc
vlastencov
v povojnových časoch.
Milé
spomienky
nám
sprostredkovalo aj pozvanie na Dni
obce v Hrnčiarskej Vsi – Pondelku,
ktoré sa uskutočnilo 21.7.2018. Deň
obce sa začal Službami Božími
v evanjelickom
chráme
Božom
v Pondelku.
Teší nás, že náš brat farár Ondrej
Šoltés poslúžil v chráme zvesťou slova
Božieho.
Biblický
text
o obroch
aktuálne preniesol do dnešnej doby.
„ Každý z nás má nejakých obrov, ktorí
vzbudzujú
strach
a ktorým
sa
neodvážime
vzoprieť,
ale
vierou
a Božou pomocou môžeme proti nim
bojovať a napokon zvíťaziť.“
Služby Božie liturgovala sestra
farárka Júlia Gabčová, administrátorka
zboru, a náš brat farár O. Šoltés.
Chrámom zneli nábožné piesne ako
v časoch
mojej
mladosti,
vrúcne
a velebne, lebo v chráme boli rodáci,
domáci i pozvaní hostia, ktorí spievali
srdcom.
To isté možno povedať i o kultúrnom
programe pred ohlásenou besedou.
Náš spevokol z Kalinova zaspieval žalm
Hospodin je môj pastier a hymnickú
pieseň Aká si mi krásna. Poslucháčov
uchvátilo aj kvarteto našich mladých
nadšencov a rovnako aj sólový spev,
dueto a hra na klavír a flautu mladých
interpretov
zo ZUŠ
v Poltári.
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farári. Jednou z nich bola Zlatica
Oravcová, poetka, ktorej pamiatku sme
si uctili kyticou kvetov priamo na
cintoríne, kde jej telo odpočíva.
Reminiscencie...
Nech nevymizne
pamäť národa!
K tomu nám pomáhaj, Hospodin,
Bože náš!
Jarina Belková

ZO

ŽIVOTA

zachránila celý židovský národ. Deťom
sme sa snažili vštepiť to, že Pán Ježiš
sa určite postará o náš život, ak vo
všetkom, čo robíme, Mu zostaneme
verní. Okrem témy sme mali každý deň
aj tvorivé dielne či hry v tímoch alebo
vo dvojiciach. Celý tábor sme ukončili
na celozborovom dni, kde sme deťom
odovzdali diplomy a s ostatnými sa
podelili o zážitky z tábora. Deti nám
poslúžili
aj
spevom
piesne
so
sprievodom tamburín, ktorési počas
tábora vyrobili. ( O. a M. Šoltésovci )
K spomínaným aktivitám od jari
pribudli piatkové stretnutia mladých
žien a nedeľné večery modlitieb raz
v mesiaci. O tých večeroch modlitieb
by
som
vás
rada
informovala
podrobnejšie. Modlili sme sa za
chorých nášho zboru aj za iných ťažko
skúšaných,
modlili
sme
sa
za
konfirmačnú mládež aj za čerstvých
členov CZ po júnovej konfirmácii.
Ďakovali sme za uzdravenie, za silu
prekonávať bolesti tela i duše, prosili
Pána Boha aj jeho syna Ježiša Krista
adresne
za
všetkých,
o ktorých vieme, že sú
v ťažkostiach choroby alebo
aj v iných problémoch.
Ďakovali
sme
a prosili
nahlas aj potichu. Cítili sme
prítomnosť Ducha Svätého
aj vďaka slovu nášho brata
farára a jeho manželky, aj
vďaka nimi zaspievaným
piesňam
za
sprievodu
gitary,
flauty
a klavíra.
Ďakovali sme Pánu Bohu za
našich farárovcov, za to, že
ich máme.
Pripravili sa
zakaždým perfektne.
A my,
bratia
a sestry,
aspoň tí, čo o tom vedeli
z oznamov
na
Službách
Božích, my sme boli kde? Prvú nedeľu
o 18:00 h. nás bolo asi 10, ďalšiu vari 6
a ostatnú sme boli štyri. Samozrejme
ženy. Počujem argumenty, prečo ten či
onen z nás neprišiel. Rodinná návšteva,
program
v televízii,
nedeľné
oddychovanie, deti a vnúčatá atď.
Myslím, že sú tu aj také, nikým

CZ

Milí bratia a sestry,
od 1. č. Listu rodine ubehlo niekoľko
mesiacov, ktoré sme v našom CZ
naplnili
pravidelnými
činnosťami
(
Detská
besiedka,
stretnutia
konfirmandov
1.
a
2.
ročníka,
vyučovanie náboženstva v ZŠ, biblické
hodiny v Kalinove a Veľkej Vsi, nácviky
spevokolu, stretnutia žien, zasadnutia
presbyterstva aj jednotlivých výborov
CZ). Konala sa konfirmácia, uskutočnil
sa denný biblický tábor besiedkarov,
zorganizovali sme Celozborový deň.
Zúčastnili sme sa VI. evanjelických
cirkevných dní, ktoré sa
konali 29. júna 2018 vo
Zvolene.
Spolu
s bratmi
a sestrami z Poltára sme sa
autobusom dostali do miesta
stretnutia nielen Slovákov, ale
aj krajanov zo zahraničia.
Tých
prezrádzala
hlavne
ľúbozvučná slovenčina. Počas
SB sme zažili neopakovateľnú
atmosféru mohutného spevu
plného Chrámu Božieho vo
Zvolene. Potom si mohol každý
vybrať,
čo
z ponúkaného
programu navštívi.
Detský biblický tábor
Aj tohto roku sa konal
denný detský biblický tábor,
hoci trochu v posunutom termíne, a to
počas druhého prázdninového týždňa
(10. 7. – 14. 7.). Tábora sa zúčastnilo
18 detí a 5 pomocníčok. Zaoberali sme
sa životom a vierou kráľovnej Ester.
Každý deň sme sa učili o tom, ako
sirota Ester, ktorá bola židovského
pôvodu, sa nielen stala kráľovnou, ale
aj
svojou
dôverou
Pánu
Bohu
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nevyslovené okolnosti, ktoré nás robia
okúňavými v takýchto situáciách. My
evanjelici, neviem, či len v Kalinove, sa
nevieme nahlas modliť. Máme zábrany,
strach sa prejaviť? Nikto nás to neučil (
pred konfirmáciou pán farár iste, ale
koľko vody už odvtedy utieklo a čo
všetko nás v živote od modlenia a od
viery odtrhlo), na to je farár, ja sa
modlím sám doma, a pod. si hovoria
mnohí. Modlitba je rozhovor veriaceho
s Bohom, väčšina ju vnímame ako
intímnu vec. Ale sú situácie, keď nejde
len o naše osobné veci, keď sila
modlitieb veriacich zboru za našich
spolubratov a sestry, za cirkev, za zbor,
za ... je silou, nádejou, vierou. Brat
farár nám chce poskytnúť aj túto
alternatívu. Nebojme sa ju vyskúšať,
prijať! Nie je to krasorečnenie, je to
súzvuk našich duší s naším Bohom
a Ježišom. Je to prejav viery a dôvery
v najvyššieho.
Modlitba nám v každom boji dáva silu
a stálosť, nábožný spev upokojí úzkosť
srdca a žalosť ,
každé zlé zmýšľanie, svet a pokušenie
s vierou
v Krista
premôžeme,
modlitbami v Jeho mene.
Spev, modlitba, vy najmilšie srdca
môjho
radosti,
s vami
sa
k dokonalejšej
chcem
priblížiť
zbožnosti.
Vieru
upevníte,
lásku
roznietite,
istotou sa nádej stane, že v Kristu
spásu získame.
K. Kuzmány , ES 318

občerstvenia. Verím, že všetko s Božou
pomocou zvládneme a ak k tomu
prispejú
svojou
prítomnosťou
a šarmom aj naši muži, niet sa čoho
báť.
Milí bratia a sestry, naplánovali sme
aj stavebné práce a väčšina je už
v štádiu
rozpracovania,
hoci
to
navonok nevidno. Horúce dlhotrvajúce
počasie neumožnilo niektoré veci
uskutočniť. Náter strechy zvonice v
Kalinove , oprava omietky na veži
kostola v Brezničke, drobné opravy
a príprava na zavedenie vykurovacích
panelov v kostole vo Veľkej Vsi,
oplotenie fary, to chce znesiteľnejšiu
klímu. V byte brata farára sa práve
začali
práce
na
kladení
novej
podlahovej krytiny v dvoch dosiaľ
neobývaných izbách a v chodbe. Do
zimy ešte treba píliť drevo. Opäť sa
ukazuje, že jeseň bude na práce
bohatá, preto najmä mužov prosíme
o pomoc všetko úspešne dokončiť.
Zmienim sa máličko ešte o oplotení
fary. Už veľa rokov dozadu sa tým
zaoberali
aj
predchádzajúce
prsbyterstvá,
no
pre
rozdielnosť
názorov sa to odložilo na potom. Ani
my
sme
nedospeli
k rozhodnutiu
jednomyseľne,
ale
väčšinou
sme
odhlasovali spôsob oplotenia tak, aby
bola zabezpečená bezpečnosť najmä
detí, ktoré na faru chodia, ale aby bol
zachovaný
projektový
zámer
otvorenosti priestorov od cesty od
renomovaného architekta Ing. arch.
Eugena Kramára,
Dr.h.c. Sme si
vedomí toho, že všetci nebudú
spokojní, najmä my Slováci sme známi
„plotomániou“, ale rozhodnutie je
urobené s dobrým úmyslom.
Bratia a sestry, náš CZ žije vďaka
Božiemu zámeru s nami, vďaka práci
nášho duchovného pastiera a jeho
manželky, vďaka verným a aktívnym
veriacim, ktorí sú ochotní starať sa
o náš spoločný cirkevný majetok,
vďaka drvivej väčšine našich členov,
platiacich cirkevný príspevok.
Nech nám pri tom naďalej pomáha
náš milostivý Trojjediný Boh!

A čo
sa
v najbližších
dňoch,
týždňoch bude diať?
9.9.2018 o 15:00 h. budeme v našom
zbore
vítať
ženy
Novohradského
seniorátu, lebo sa v našom Chráme
Božom
uskutoční
Slávnostné
stretnutie
Spoločenstva
evanjelických
žien
NS.
Pohostenie
účastníkov
stretnutia
pripravíme
v priestoroch fary. Aj touto cestou
prosím naše ženy o pomoc pri príprave
stretnutia – spoločné riadenie fary
a záhrady,
kostola
a jeho
okolia
( termín bude vyhlásený na SB ) aj
pečenie
koláčov
a príprava

M. Ziváková
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OKAMIHY

udalosti okolo obnovy Jeruzalema, no
rozhodne z nich čerpá.
Vydavateľstvo: Kumran.sk

KNIHY

Dnes vám chcem znova predstaviť
niekoľko zaujímavých ķníh. Prvý titul je
zaujímavý román. Druhá kniha je skôr
pre milovníkov histórie a zaujímavých
faktov. Pre tých, ktorí by si chceli
niektorú z opísaných kníh prečítať,
mám jeden oznam. Tie knihy, ktoré
majú v článkoch
Listu rodine uvedený počet strán, sú
moje a rada ich komukoľvek požičiam.

Martin Treu - Katarína Von Bora.
K 500. výročiu reformácie vyšla
kniha o živote Lutherovej manželky
Kataríny
von
Bory.
V
desiatich
kapitolách sa dozvedáme o jej živote
v kláštore, o tom, prečo a ako stade
ušla. Kniha nám priblíži život tej doby
aj to, prečo sa vlastne Katarína vydala
za Martina Luthera. Priblíži nám život
v ich rodine aj jej vplyv na Lutherove
myšlienky a názory. Ona mu často
umožňuje naplno rozvinúť jeho talent,
posúva ho dopredu povzbudzujúcimi
slovami a vytvára mu zázemie pre jeho
prácu a službu. Kniha obsahuje aj
množstvo dobových malieb a kresieb.
Pre milovníkov histórie je tu aj
chronologická tabuľka so zaujímavými
faktami.
Kniha má 159 strán
Vydavateľstvo: Tranoscius, a.s

Tessa Afsharová - Zlatá žatva.
Román nás zavedie do obdobia
Perzie v časoch biblického Nehemiáša.
Stretneme tu Nehemiášovu sesternicu
Sáru, bývalú kráľovninu pisárku, ktorá
sa
vydala
za
perzského
aristokrata
,spoznáme
samotného
Nehemiáša, kráľa Perzie, a mnoho
ďalších zaujímavých postáv. Kniha má
viac aspektov. Budeme svedkami
pripravovanej kráľovej vraždy, jej
odhalenia a chytenia vinníkov, budeme
tiež svedkami obnovenia Jeruzalema a
jeho hradieb. Uvidíme Nehemiáša, ako
ho Boh mení, ako bojuje nielen s
nepriateľmi, ktorí nechcú dovoliť, aby
bol Jeruzalem obnovený, ale bojuje aj
so strachom a s obavami izraelského
ľudu.
No
budeme
aj
svedkami
vnútorného boja a zmeny jednotlivých
postáv. Sárin manžel žije medzi dvoma
svetmi. Jeho otec, Peržan, ho viedol a
vychovával v duchu perzskej tradície,
zatiaľ čo mama, židovka, sa zaňho
modlila a na sklonku života sa mu
snažila ukázať aj svoj svet. Svet
jediného
mocného
a
zároveň
milujúceho a odpúšťajúceho Boha.
Svet, v ktorom žije aj jeho manželka
Sára. Podarí sa Bohu preniknúť do
srdca Sárinho manžela? Ten svoju
manželku miluje, no nedokáže jej svoje
city prejaviť. Podarí sa mu preniknúť
nielen do jej sveta, ale nájde odvahu
ukázať jej aj svoj svet a prejaviť jej
svoje city? To všetko sa dozviete v
tomto zaujímavom románe, ktorý je
obohatený o Sárin svojský humor a
špecifický pohľad na svet. Kniha
nechce byť verným opisom biblických

Lucia Sitárová

ÚLOHA Č.1.
• Koho priateľom je Pán Ježiš?
Lk 18, 15 - 17
• Pri čom sa Pán Ježiš rozprával so
ženou samaritankou? Lk 4, 6 - 7
• Akú stavbu postavil Jonáš,
splnil svoju úlohu? Jonáš 4, 5
• Do ktorého mesta šiel Jonáš?
Jonáš 3, 2
8

keď

ÚLOHA Č.2.

:

TAJNIČKA
Zviera
Dielo maliara
Muž, ktorý kuje železo
Orgán zraku
Prvé jedlo dňa
Južné ovocie

TROŠKU HUMORU
Rozprávajú sa Google, Facebook, Wikipédia a elektrina.
Google hovorí: „Ja všetkých nájdem!“
Facebook: „Ja všetkých poznám!“
Wikipédia: „Ja všetko viem!“
Internet: „Bezo mňa by ste tu neboli.“
Elektrina: „No tak, upokojíme sa.“

ÚLOHA Č.3.

:

VYMAĽUJ ANGLICKÉ PÍSMENKÁ
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MILODARY

NA

LIST

RODINE OD

1.1.2018

DO

19.

8.2018
1€

Hroncová I. K

2€
Cirák D. ml. K, Eliáš J. K, Fűrstová K, Géč Ľ. B, Halaj M. K, Hroncová E. K,
Hronec J. rod. K - H, Kasáčová M. K, Kuric D. K, Lőrinčíková E. K, Mázor J. K - H,
Miháľ J. K, Stupárová rod. K - Part., Haluková O. K, Málišová rod. K, Sojková K. K
3€
Boroš J. K, Fiľo J. K, Gáliková J. K, Géčová O. B, Imrovičová A. K, Kacianová J.
K, Karásek J. K, Kurčík S. K, Maďarová O. K, Mazúchová M. K, Štefánik Š. K, Vančo
J. K -SNP, Ďurišková J. K
4€
Belková M. K, Bešina P. K, Dováľ J. K, Dováľ M. K - H, Dováľ P. K - H, Figová
Ž. K, Gasperová J. K, Gréčová Lýdia K, Hoduliaková M. K, Hroncová L. K,
Janečeková O. K, Janošková Ľ. K, Jánošová A. K, Karáseková I. K - H, Kočalková G.
K, Kudlák P. K, Kudláková J. K, Mertvíková V. K, Mešter J. K, Michálek P. K,
Podhorová D. K, Urbančok P. K, Vančo J. K - Obr. m., Vančová J. K, Adamec J. K,
Lepišová E. K, Šárkanová Z. K

5€
Čvikotová E. K, Danišová E. B, Dováľová J. rod. K, Ďurišková A. K, Gréčová
D. K, Hroncová rod. K, Chmelová E. Bratislava, Jablonská V. K, Kováčová E. B,
Kurišová rod. K, Maráková M. K, Prepelicová D. B, Staníková rod. B, Stupárová
rod. K -Žel., Svordová M. K - H, Šálková D K, Zachar J. K, Vančo J. K -SNP,
Danková D. K - H, Morháčová Z. B
6€
Belková M. K - Štef., Borošová J. K, Bračoková M. K, Eliášová E. K,
Hazuchová Z. K, Jahodníková rod. K, Kokavcová M. K, Kuriš M. K, Maďar D. rod.
K, Palkovičová I. K, Sanilsová rod. K, Svorčíková rod. K, Štefánik P. K, Bešinová I.
K
7€

Caban P. rod. K - H, Ďurišová I. K, Horváthová E. K, Tomášová rod. K – H

8€
Belková J. K, Cirák D. st. K, Hronec M. rod. K - H, Kolka V. K, Mázorová
Milka. K, Pauerová rod. K, Ráday V. K, Šoltésová rod. K, Šotkovská Nataša K,
Križáni J. rod. K – H
10€ Barnová Zuzana – B, Bešina J.st. K, Bešina J. ml. K, Dováľová H. K - H,
Dováľová M. K - H, Ďurišková J. K, Géčová Z. VV, Gerátová D. VV, Lengová rod. B,
Líšková M. VV, Lőrinčíková V. VV, Macková H. K, Maďarová R. K, Mázor P. K,
Mázorová Alena K, Mázorová Margita K, Račková rod. B, Stanová Z. K, Stupár J.st.
K, Šimová E. K – H
12€ Mátejová M. K
14€ Macková V. rod. K – H
10

JUBILANTI

APRÍL

–

AUGUST

2018

40 rokov
Dojčiarová I. (K), Grendel J. (K),
Matiaš P. (K), Sojka P. (K), Stupár
M. (K)
50 rokov
Dudášová R. (K), Géč D. (B),
Murín J. (K), Ujjová I. (K)
60 rokov
Antalík J. (VV), Dováľová J. (K),
Mazúchová M. (K), Paál M. (VV),
Prepelicová D. (B)
70 rokov
Fürstová M. (K), Jablonský D.
(K), Tršková D. (B)
80 rokov a viac
Bešinová M. (K), Bračok J. (K), Figová Ž. (K), Gáborová E. (VV), Gréčová L. (K),
Holešová M. (K), Hronec J. (K), Hulová E. (K), Janečeková O. (K), Kočalková G. (K),
Kolka V. (K), Krásniková E. (K), Lengová M. (B), Líšková M. (VV), Maďarová O. (K),
Mátejová M. (K), Raday V. (K), Ragačová B. (B), Stanová Z. (K), Šálková D. (K)
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ROZPIS SB
2. 9.

14. nedeľa po Trojici

9:30 Veľká Ves

11:00 Kalinovo +
VP

9. 9.

15. nedeľa po Trojici

16. 9.

16. nedeľa po Trojici

8:00 Veľká Ves

11:00 Kalinovo

23. 9.

17. nedeľa po Trojici

9:30 Breznička

11:00 Kalinovo

30. 9.

18. nedeľa po Trojici

10:00 Kalinovo – Pamiatka posvätenia chrámu + PZÚZ

7. 10.

19. nedeľa po Trojici

9:30 Veľká Ves + VP

14. 10.

20. nedeľa po Trojici

10:00 Veľká Ves – Pamiatka posvätenia chrámu + PZÚZ

21. 10.

21. nedeľa po Trojici

9:30 Breznička +
PZÚZ

11:00 Kalinovo

28. 10.

22. nedeľa po Trojici

9:30 Veľká Ves

11:00 Kalinovo

31. 10.

Pamiatka reformácie

4. 11.

23. nedeľa po Trojici

11. 11.

24. nedeľa po Trojici –
Tretia pred koncom c.
roka

9:30 Veľká Ves

11:00 Kalinovo

18. 11.

25. nedeľa po Trojici –
Predposledná nedeľa c.
roka

9:30 Breznička

11:00 Kalinovo
11:00 Kalinovo

10:00 Breznička – Pamiatka posvätenia chrámu

11:00 Kalinovo +
VP

17:00 Kalinovo
9:30 Breznička + VP 11:00 Kalinovo +
VP

25. 11.

26. nedeľa po Trojici –
Posledná nedeľa c. roka

9:30 Veľká Ves

2. 12.

1. adventná nedeľa

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

9. 12.

2. adventná nedeľa

9:30 Veľká Ves

11:00 Kalinovo

16. 12.

3. adventná nedeľa

9:30 Breznička

11:00 Kalinovo

16. 12.

3. adventná nedeľa

23. 12.

4. adventná nedeľa

24. 12.

Štedrý večer

25. 12.

1. slávnosť vianočná

11:00 Kalinovo

26. 12.

2. slávnosť vianočná

11:00 Veľká Ves

30. 12.

Nedeľa po Vianociach

31. 12.

Silvester

1. 1.
2019

Nový rok

16:00 Kalinovo – VP pre chorých na fare

14:00
Breznička

14:00
Breznička

9:30 Veľká Ves + VP

11:00 Kalinovo +
VP

15:30 Veľká Ves

17:00 Kalinovo

9:30 Breznička

11:00 Kalinovo

15:30 Veľká Ves

17:00 Kalinovo
11:00 Kalinovo

VP – Večera Pánova
PZÚZ – Poďakovanie za úrody zeme
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