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MODLITBA

Bože náš, Ďakujeme Ti za nesmierny dar uzdravenia pre ľudí tohto sveta. Tým

darom je narodenie Božieho syna, Pána Ježiša Krista, ktorý nám hriešnym ľuďom

ukázal svetlo Božej lásky, aby nás viedol cestou viery. Nie vždy na nej nesieme svetlo

betlehemskej hviezdy ako liek, ktorý svojím posolstvom uzdravuje naše vzťahy.

Vianočné posolstvo je liekom, keď sa Kristus narodí v srdci človeka. Daj nám ,

Bože, prežívať každý deň radosť z Tvojho narodenia v našich srdciach. Nech je ono

radostným posolstvom, ktoré nesieme k svojim deťom, do svojich domácností,  na

pracovisko, do svojho cirkevného zboru i do našej evanjelickej cirkvi. 

Uzdravuj nás , Pane, týmto darom Kristovho narodenia a posilňuj našu vieru.

Amen.



STRES, ZHON ALEBO

RADOSŤ?!
„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.  Horlivosť
Hospodina mocností to urobí.“

Izaiáš 9, 5 – 6

Bratia a sestry,

myslím si, že netreba hovoriť o tom,
že sa nám blížia Vianoce. Áno, vidíme
to  a  vnímame  na  každom  kroku.  Čo
nám však prinášajú? Niekedy sa môže
zdať,  že  tie  vianočné  prípravy  viac
vyrábajú  starostí  než  radosti,  hoci  sa
o vianočných sviatkoch hovorí, že sú to
sviatky  radosti  a pokoja.  Čo  však
vidíme  okolo  seba?  Stále  viac  si
všímam vo svojom okolí zhon, nepokoj,
naháňanie sa za  darčekmi a podobne.
Popravde,  neraz  rozmýšľam  nad  tým,
za  čím  sa  ženieme?!  Veď  darčeky
môžeme  kúpiť  aj  inokedy  a  ak  niečo
naozaj  potrebujeme,  môžeme  si  to
kúpiť počas roka...

Nehovorím,  že  rád  neobdarúvam
svoju rodinu alebo že by som nerád bol
obdarovaný.  Ale  keď  sa  nad  tým
zamyslím,  tak  prečo
manželke/manželovi/deťom  nekúpime
niečo, o čom vieme, že potrebujú, cez
rok?  Čakáme  na  nejakú  výnimočnú
udalosť?

Uvedomme si,  že  sme  ten  najväčší
dar už dostali – a to nebolo na Vianoce!
Veď Pán Ježiš sa nenarodil 24./25. 12.,
ale s veľkou pravdepodobnosťou  sa tak
udialo  v mesiacoch  september  –
október.  Až  neskôr  cirkev  priradila
k druhej  polovici  decembra  pamiatku
na Kristovo narodenie.

To najdôležitejšie  na príchode Pána
Ježiša Krista nie je dátum, darčeky či
niečo,  čo  máme  v súvislosti  s  týmito

sviatkami  zafixované.  Prorok  Izaiáš
v Písme zaznamenal: „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.“
Teda  to  najdôležitejšie  má  byť  práve
Božie  kráľovstvo,  ktoré  Kristus
priniesol  a ktoré  sa  naplní  pri  Jeho
druhom príchode na túto zem! Ako sa
na túto udalosť pripravujeme, bratia a
sestry?!

Aj počas tohtoročného adventu nám
zaznievalo, že sa máme pripravovať na
druhý  príchod  Pána  Ježiša  v moci
a v sláve, že si nemáme nahovárať, že
máme ešte  dostatok  času,  pretože  tú
chvíľu nikto nepozná, ale máme sa na
to dennodenne pripravovať! Verím, že
potom aj my budeme prežívať vianočné
sviatky  v radosti,  a nie  v strese  a v
zhone!  Nech  nám  preto  náš  Pán
upokojí srdcia a pomôže nám pripraviť
sa  na  to  podstatné.  Prajem  nám
všetkým,  nech  strávime  v pokoji  a
radosti  nielen  tieto  vianočné  sviatky.
Nech  aj  do  nasledujúceho  roku  2019
vstúpime  s Božím  vedením.  Verím,  že
nám  náš  Pán  bude  premieňať  mysle,
srdcia  a že  po  našom  Bohu  budeme
túžiť  nielen  na  Vianoce,  ale  každý
jeden deň. váš farár

SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE

ŽIEN NOVOHRADSKÉHO

SENIORÁTU
V nedeľu 9. 9. 2018 v popoludňajších

hodinách  sa  v  Kalinove  konalo
slávnostné  stretnutie  Spoločenstva
evanjelických  žien  Novohradského
seniorátu.  Stretnutie  sa  začalo
službami Božími v krásnom starobylom
chráme Božom.
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Kázňou  slova  Božieho  poslúžila
sestra farárka Zuzana Žilinčíková z CZ
Lovinobaňa.  Spev  piesní  bol
sprevádzaný hrou na gitarách, klavíri a
flaute.  K  slávnostnej  atmosfére
prispelo  aj  vystúpenie  kvarteta  a
spevokolu  z  Kalinova  pod  vedením
brata farára Ondreja Šoltésa. 

Viac ako 150 prítomných pozdravila
koordinátorka  SEŽ  Novohradského
seniorátu  Milica  Jozafová.  Podala
finančnú  správu  a  informovala  o
doterajších a o plánovaných aktivitách
SEŽ v roku 2018. Pozvala na najbližšie
veľké  stretnutie  -  na  Valné
zhromaždenie  SEŽ,  ktoré  bude  v
októbri 2018 v Pezinku.

Hosťom  na  slávnostnom  stretnutí
SEŽ  bola  Vlasta  Okoličányová,  ktorá
pracuje  v  Univerzitnej  knižnici  v
Bratislave a venuje sa výskumu starých
a  vzácnych  tlačí.  Výsledkom
niekoľkoročnej  práce  V.  Okoličányovej
a  kolektívu  je  kniha  „Reformácia  po
praslici“  o  výnimočných evanjelických
ženách 16. - 18. storočia na Slovensku.
O mužoch reformácie sa vedelo a vie
dosť,  o  šíriteľkách  reformačných
myšlienok  však  veľmi  málo.  Sestra
Okoličányová  zaujímavo  a  fundovane
priblížila  životné  príbehy  niekoľkých
výnimočných  žien  z  minulosti,  ich

odvahu,  hrdinstvo,  odhodlanie,
zbožnosť,  vieru.  Kiež  by  takých  bolo
viac aj v súčasnosti!

Potom  sa  prítomným  prihovoril
senior  NOS  Ján  Ruman  a  seniorálny
dozorca  Pavel  Bajo.  Sestra  farárka
Mária  Hroboňová z Lučenca priniesla
leporelo  „Vyšívaná  reformácia.  500
rokov  reformácie  na  Slovensku“.
Záujemcovia  si  ho  môžu  objednať.
Okrem vyšívania  gobelínov  sa  ženy  v
cirkevných  zboroch  venujú  aj  iným
ručným prácam. Obdivovať sme mohli
prácu  mladej  sestry  Dominiky
Molnárovej,  ktorá  vyšíva  veľký  obraz
Posledná večera.  Ženy z  CZ Kalinovo
pripravili  výstavu  vlastných  ručných
prác. Sestry z Veľkého Krtíša ponúkali
výrobky  z  tvorivých  dielní  a  rôzne
knižné tituly s náboženskou tematikou.

Stretnutie  pokračovalo  vo  farskej
záhrade,  kde  bolo  pripravené
občerstvenie  a  kde  ešte  dlho
pokračovali  rozhovory.  Takéto
spoločenstvo  vždy  povzbudí,  poteší,
možno posunie ďalej. Vďaka Pánu Bohu
za požehnané popoludnie!

Milica Jozafová,  koordinátorka SEŽ
NOS | 25.9.2018
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MILAN RASTISLAV

ŠTEFÁNIK,
muž  železnej  vôle,  pevnej  viery

a chatrného zdravia.
Na  dlhé  roky  sa  M.  R.  Štefánik

vytratil  z učebníc,  tlače a historických
kníh.  Organizoval  československé
légie,  ktoré  boli  podmienkou
a presvedčivým  aktom  pre  mocných
víťazov 1. svetovej vojny k požiadavke
Československej  národnej  rady,  a to
uznať slobodný štát v strednej Európe
– Československú republiku.

Légie  v Rumunsku  a Taliansku
bojovali  proti  porazenej  nemeckej
a rakúskej  armáde,  v Rusku  proti
boľševikom.

Tento pomenší muž s modrými očami
v generálskej  uniforme  francúzskej
armády  neodmysliteľne  patril  do
všetkých  učebníc   a čítaniek
slobodného československého školstva.

Vie dnes mládež, kto M. R. Štefánik
bol?  Chodia  školské  výlety  do Viedne
alebo  na  Bradlo,  prípadne  cestou  do
Viedne  na  Bradlo?  Vie  dnes  každý
študent, čo je Bradlo?

V kopaničiarskom kraji na Bradle je
pochovaný martýr slovenského národa
M.  R.  Štefánik  spolu  s talianskymi
letcami. Zahynuli pri pristávaní lietadla
4. mája 1919 v Ivanke pri Dunaji.

Smrť M. R. Štefánika bola  a dodnes
je nenahraditeľná strata pre Slovákov.

Narodil  sa  na  evanjelickej  fare
v Košariskách ako šieste dieťa v rodine
národne  orientovaného  farára.
Z dvanástich detí  ostalo nažive deväť.
Obom  rodičom  záležalo  na  vzdelaní
detí.  Rodina vlastnila bohatú knižnicu
a na  stenách  fary  viseli  obrazy
popredných slovenských dejateľov.

Malý  Milan  sa  rád  hrával
v záhradke, kde mal osobitnú hriadku,
kamarátil  sa s mendíkmi a dedinskými
pastierikmi. No najšťastnejší bol večer,
keď  si  po  zotmení  pritiahol  k oknu
stoličku a pozoroval hviezdy.

Do  školy  chodil  doma,  potom
v Šamoríne,  v Bratislave  a v Sarvaši,
kde  zmaturoval.  Viac  hladoval  ako
jedol,  lebo  za  zarobené  peniaze
z kondícií si kupoval  knihy.

Proti vôli otca šiel študovať do Prahy
stavebné inžinierstvo. Tam sa zoznámil
s Vavrom  Šrobárom,  budúcim
ministrom  pre  správu  Slovenska
a s T.G.Masarykom,  budúcim
prezidentom.

„Prebijem sa, lebo sa prebiť chcem!“
bolo jeho životné heslo. A tak sa ocitol
v Paríži,  kde  po  útrapách  čakania
a hladovania  nastúpil  konečne  do
Janssenovej   Meudonskej  hvezdárne
a s vypätím  všetkých  síl  podnikal
mnohé astronomické výpravy. Na Mont
Blancu  pozoroval  Slnko  a Mars.
Zúčastnil  sa  vedeckých  expedícií
v Španielsku,  Turkestane,  v Brazílii
a na Tahiti v Tichomorí.

Po vypuknutí 1. svetovej vojny prijal
francúzske  občianstvo  a nastúpil  do
francúzskej armády ako letec. Bojoval
na  Balkáne,  po  zranení  sa  liečil
v Taliansku.  Poverený  vojenskými
diplomatickými  misiami  sa  dostal  do
vysokých  politických  kruhov,  kde
neochvejne zastával názor na priznanie
samourčovacieho   práva  národov,  na
vznik  samostatného  Československa.
Podnikol  diplomatickú  misiu  do  USA
a získal podporu amerických Slovákov,
neskôr aj podporu petrohradskej vlády.

Po  strastiplných  mesiacoch  pobytu
na  Sibíri,  kde  ostali  zamrznuté
čsl.légie,  sa  vracia  do  Talianska
a odtiaľ  lietadlom  na  Slovensko.
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Nedostatok  vernej  a zanietenej
slovenskej  inteligencie  bol  na
Slovensku nie citeľný, ale katastrofálny,
lebo  maďarizačný  existenčný   tlak
urobil svoje. V. Šrobár ho zúfalo volal
domov, jeho rodina ho čakala.

Štefánik sa vrátil už len ako symbol
nevyčerpateľnej  vôle  pomôcť   svojmu
národu vymaniť sa z jarma a neslobody.
Jeho  charakter   a dielo  najviac
vystihujú  slová  Vavra   Šrobára  na
pohrebe: „ Nevyspytateľný osud zničil
život muža – hrdinu vo chvíli, keď mal
vstúpiť na svoju rodnú zem, na tú zem,
ktorú  miloval  nadovšetko,  za  ktorú
prinášal  toľké  obete.  Vyšvihol  sa
k výške svetového významu bez cudzej
pomoci.  Na  celej  svojej  ceste
nezabudol,  že  bol  synom  malého
zotročeného  národa,  žiaril  nám
príkladom  nevídanej  rodolásky
a ideálneho ponímania vyššieho zmyslu
života.  Vybojoval  svojmu  ľudu  všetky
podmienky,  aby  mohol  žiť  ako  národ
slobodný,  kultúrny,  aby  mohol  svojou
skromnou  hrivnou  prispieť
k spoločnému  pokladu  kultúry
a civilizácie človečenstva.“

Na  Bradle,  kde  bolo  30 000
smútiacich,  zazneli  aj  varovné  slová
evanjelického biskupa Samuela  Zocha,
prvého župana Bratislavy:  „  Zabili  by
sme ťa, keby sme nemali dosť síl ísť po
tvojej  ceste  pravdy,  dobra   a práce.
Zabili by sme ťa, keby sme v sebeláske
hľadali prospech svoj na škodu národa,
keby sme hľadali prospech v bohatstve
hmotnom. Zabili by sme ťa, keby sme
lož  ľúbili  viac  ako  pravdu,  keby  sme
neočistili svoj život súkromný i verejný
od  podlosti  a zlodejstva,  keby  sme
stratili  svoje  národné  povedomie
a národnú hrdosť.“

Aj takéto boli slovenské fary!

Aj takí ľudia v nich vyrastali!

Jarina Belková

„SHALOM, SHALOM,
JERUZALEM...

...žehnám  ti  pokoj.  Mesiáš
prichádza vziať si nás domov, Jeho
teraz  chváliť  chcem!“ Takto  spieva
kresťanská  skupina  Olivy  v jednej
piesni, ktorá ma zobúdza na mobilnom
telefóne.  Každé  ráno  som  vstávala
s týmito  slovami,  až  sa  to  nedávno
naozaj  stalo  skutočnosťou  priamo
v oblasti starodávneho Kanaánu!

Spolu s Ondrejom (mojím manželom/
naším  bratom  farárom)  a s ľuďmi
z môjho  rodného  cirkevného  zboru
Nové  Mesto  nad  Váhom sme v dňoch
31.  10.  2018 –  6.  11.  2018 navštívili
Krajinu (s)tvorenia – Izrael. Myslím si,
že za taký krátky čas sme toho zažili,
videli, počuli, cítili a ochutnali veľa. Na
všetkých  miestach,  ktoré  sme
navštívili, nám náš mesiánsko-židovský
sprievodca  poslúžil  výkladom Božieho

Slova, týkajúceho sa danej lokality. 
Na hore Karmel bojoval prorok Eliáš

s Baalovými  prorokmi  (1Kr  18).
V Nazarete  Pán  Ježiš  čítal  z proroka
Izaiáša svedectvo o sebe (L 4, 14-30).
V Cezarei Filipovej učeník Šimon Peter
odpovedal Pánovi Ježišovi na otázku, za
koho  ho  učeníci  pokladajú:  „Ty  si
Kristus, Syn Boha živého“ (Mt 16, 13-
20).  Boli  sme  aj  na  vrchu,  ktorý  sa
podľa  tradície  pokladá  za  Horu
blahoslavenstiev,  kde  Pán  Ježiš
vyučoval zástupy (Mt 5. – 7. kapitola) a
zázračne rozmnožil  päť  chlebov  a dve
rybičky  (J  6,  1-15).  V  Tabghe  sa  vraj
Pán Ježiš spytoval Petra, či ho miluje (J
21,  15-17). Kafarnaum  bol  zase
svedkom  mnohých  uzdravení,  z nich
jedno zažila aj  Petrova svokra (Mk 1,
21-34).
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Naše nohy neobišli ani Olivový vrch
a Getsemanskú  záhradu  v Jeruzaleme,
kde  sa  v živote  Ježiša  a učeníkov
odohrali viaceré skutočnosti (Mk 11,1-
10;  Mt  26,30-35),  rybník  Betezda  (J
5,1-18),  záhradný hrob,  Golgotu,  Múr
nárekov.  Zastali  sme  aj  pri  rieke
Jordán,  ktorá  bola  svedkom  takých
udalostí,  ako  vstup  Izraelitov  do
Kanaánu (Joz 1. – 3. kapitola), Eliášovo
donebavzatie (2Kr 2, 1-18), pokrstenie
Pána  Ježiša  (Mt  3,  13-17).  Tiež  som
veľmi  rada,  že  nám  bolo  dopriate
pozerať sa na kumránske jaskyne, kde
sa  uchovali  zvitky  biblických  textov,
ktoré  čítame  aj  v dnešnej  dobe
a takisto  odpočinok  pri  Mŕtvom  mori
s liečivými  účinkami  tamojšej  extra
slanej vody. 

Keďže  veľa  miest,  na  ktoré  sa
sústredila  naša  pozornosť,  sa
nachádzalo  v okolí  Galilejského  mora,
veľmi ma potešilo, že sme sa po ňom
mohli  aj  plaviť.  Bol  to  pre  mňa
najemotívnejší zážitok z celého pobytu
v zasľúbenej  zemi,  pretože  nebolo
pochýb, že by táto vodná plocha nebola
„tá pravá“, kde sa stali mnohé udalosti.
Predstavovala  som  si  a v duchu  som
videla, ako Pán Ježiš kráča po hladine
počas búrky k prestrašeným učeníkom,
ako ich  povoláva  do služby  evanjelia,
ako  im  pred  očami  plní  siete  rybami

a Peter  mohol  z jednej  dokonca
vytiahnuť  peniaz  na  zaplatenie
chrámovej dane.

Mnohé z toho, čo sme zažili, sme si
uvedomovali  až  doma.  Keď  si  čítam
Bibliu,  zrazu  sa  mi  odkrývajú
detailnejšie  súvislosti.  Viem,  že  Pán
Boh  nad  nami  držal  ochrannú  ruku
a vďaka  Nemu  sme  mohli  zažiť  toľko
milosti.  Už  od  začiatku,  ako  sme  sa
rozhodli  prijať  ponuku  ísť  do  Izraela,
sme  s Ondrejom  žili  vo  veľkom
požehnaní,  pretože  v rovnakom  čase
sme zistili,  že sa na tú cestu vydáme
nielen s Trojicou, ale aj v trojici :-).

MICHAELA ŠOLTÉSOVÁ

O NAPOMENUTÍ
Dnes  by  som  sa  rada  podelila  s

niekoľkými  svojimi  myšlienkami.  Keď
som  minule  písala  o posudzovaní,
pomohla som si Slovníkom slovenského
jazyka.  Aj  teraz  by  som  tým  začala.
Dnešná téma je o napomenutí. Pozrime
sa,  čo  o  tejto  téme  píše  slovník
a potom, ako to vidí Biblia.

SSJ:  1.  mierne  pokarhať,  varovať,
napr.   žiaka,  aby  sa  učil;  prísne
napomenutie  detí,  otcovské
napomenutie  2. pripomenúť, spomenúť
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na  ďalší  postup,  napomeň,  pripomeň
mi,  aby  som  nezabudol.  Keď  som  to
teraz  písala,  uvedomila  som  si,  že  v
týchto  bodoch  je  aj  pozitívny,  aj  ten
menej  príjemný  a  občas  aj  bolestivý
aspekt.  Možno  je  to  preto,  že
napomenutie a povzbudenie majú ísť v
ruka v ruke.

V Biblii  som našla množstvo textov,
ktoré hovoria o napomenutí. Postupne
spomeniem aspoň niektoré a pomocou
nich sa pokúsim ukázať vám to, čo ma
na  nich  oslovilo.  Napomenutie  môže
mať viacero významov. Pavol napomína
v Pánu Ježišovi bratov, aby sa vždy viac
rozhojňovali v tom, čo už žijú. (1Tes 4,
1) V tomto prípade ide o povzbudenie.
V Sk 13, 15 z tohto kontextu vyplýva,
že  ide  o  napomenutie  v  zmysle
poučenia alebo pripomenutia. V tomto
prípade Pavol pripomína Božie skutky,
ktoré Boh robil v prospech svojho ľudu.
Ez  33,10  má  varovať  ľudí  pred
hriechom  a  priestupkami.  Hriech  je
vlastne  minutie  cieľa.  Dalo  by  sa
povedať, že aj zablúdenie, zlá odbočka,
zlý smer. Keď ideme preč od Boha a nie
smerom  k  nemu.  K  tomuto  sme  žiaľ
náchylní všetci.( R 3, 23)  Vo všetkých
týchto  prípadoch sa  môže  ľahko  stať,
že  budeme v  priebehu  života  stáť  na
obidvoch  stranách.  Raz  môžeme  byť
tými,  ktorí  napomínajú a raz môžeme
byť  sami  napomínaní.  Raz  môžeme
povzbudzovať  a  raz  budeme  sami
potrebovať povzbudenie.

Zaujal ma spôsob, ako môžeme ľudí
varovať  pred  hriechom.  Človek  by  si
možno myslel, že je len jeden spôsob,
ako ľudí  varovať  pred hriechom,  a  to
povedať mu to na rovinu. Nerob to a
to,  lebo je  to zlé,  lebo je  to hriech v
Božích očiach. Ono je to niekedy treba
aj takto jednoducho a ideálne by bolo,
keby  sme  takýto  pokyn  poslúchli.
Biblia  však  ponúka  aj  iné  spôsoby.
Tento  spôsob  poučenia  alebo
napomínania  môžeme  vidieť  už  na
začiatku  Biblie,  kde  pán  Boh  dáva
otázky  Adamovi či Eve ... „ Kde si?“  ...
1  M  3,9  ...  „  Kto  ti  oznámil,  že  si
nahý?“   ...  1  M  3,  11...  „  Čo  si  to
urobila?“  ... 1M 3,13 alebo Kainovi ... „

Prečo si vzbĺkol hnevom?“... 1 M 4, 6.
Prípadne  v Jonášovi  ...  „  Či  si  sa
právom rozhneval pre Ricínovnik?“ ... J
4, 6.

Vidíme to  aj  v Novom zákone.  „  Či
neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo
mne?  “  Ján 14,10.  V  Jánovi  8,  7  Pán
Ježiš síce konštatuje:  „ Kto je z vás bez
hriechu,  nech  prvý  hodí  po  nej
kameňom.“  No  cítiť  za  tým  otázku:
Naozaj je niekto z vás taký spravodlivý
a bez akéhokoľvek hriechu, že si môže
dovoliť  potrestať  túto  ženu?  Ak  sa
nemýlim,  tento  spôsob  poučenia  je
židovsko  -  rabínska  tradícia.  Tento
spôsob  poučenia  môže  dať  človeku
väčší  pocit  slobody,  a  to  na  oboch
stranách. Človek, ktorý je napomínaný,
nemá pocit, že je do niečoho tlačený, že
je  len  pasívny  objekt,  ktorý  musí  len
poslúchať.  Môže  rozmýšľať  sám  nad
sebou aj  nad tým,  čo  pre  neho  bude
znamenať jeho vlastné rozhodnutie. Na
druhej strane ten, kto napomína, môže
byť  zbavený  pocitu,  že  niekoho  do
niečoho  príliš  tlačí.  Niekedy  je  dobré
robiť aj tak, že človeka napomenieme a
potom mu necháme čas a priestor, aby
v  ňom  Pán  Boh  konal  a  aby  sa  sám
mohol rozhodnúť.( Kaz 3, 7) Príliš častá
kritika  a  napomínanie  môže  pôsobiť
skôr opačne. Napomenutie sa však dá
robiť  aj  tak,  že  sa  zameriame  na
pozitívnu  stránku  veci  -  pozitívna
kritika.  Zameriam  sa  nie  na  to,  čo
robíme zle, ale budem ukazovať, ako to
robiť inak. Ako odstrániť a napraviť tie
zlé  aspekty,  ktoré  nie  sú  v  súlade  s
Božou vôľou. A ako to zmeniť tak, aby
to v súlade s Božou vôľou bolo. Aj na
napomínanie  treba  mať  dar.  Kto  má
dar napomínania, nech napomína. ( R
12,  8)  No  ani  nám  ostatným,  ktorí
tento  dar  nemáme,  nemajú  byť  druhí
ľudia  ľahostajní.  My  môžeme  robiť
aspoň  to,  že  ich  budeme  pozývať  do
kostola  a  dúfať,  že  ich  tam  pán  Boh
osloví.  Alebo im medzi  rečou čo to  o
Bohu povieme. No je jedna vec, ktorú
by sme mali mať všetci, či  máme dar
napomínania alebo nie. Je to niečo, čo
všetci  tak  veľmi  potrebujeme,  a  to  je
láska.  Prílišné  napomínanie  môže
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srdce  zatvoriť,  no  láska  ho  necháva
otvorené.  A  o  naše  srdce  vlastne  pri
tomto všetkom ide. ( Pr 23, 20) To je
to, čo chce od nás Pán. Chce, aby sme
naše životy menili a dávali do súladu s
Jeho  vôľou.  Nie  zo  strachu  pred
trestom, nie z túžby po Jeho požehnaní,
ale  z  lásky  a  úcty  k  nemu.  Čím som
staršia,  tým  viac  vnímam,  ako  veľmi
potrebujeme,  aby  sme  získali  tento
pohľad.  Aby  sme  získali  istotu,  ktorú
nám Pán Boh definitívne ponúka a dáva
vo  svojom  synovi  Pánovi  Ježišovi
Kristovi.  „Nebojte  sa,  lebo  narodil  sa
vám dnes spasiteľ.“ LK 2,10. „Neboj sa,
lebo  ja  som  s tebou.“   Iz  41,  10.
„ Neboj sa, lebo tvoj Vykupiteľ je Svätý
Izraela.“ Iz 41,14. 

Tak nech nám Pán Boh aj cez tieto
vianočné  sviatky  pripomína,  že  On  v
Pánovi Ježišovi Kristovi zmenil náš údel
a dal nám v Ňom budúcnosť a nádej.
Jer 29, 11 Lucia Sitárová

DOMINANTA NA „HRBE“
Či chceme alebo nie, historické jadro

Brezničky  je  pahorok  s názvom  Hrb
a s ním  sú  spojené  všetky  historické
udalosti obce. Kostol a škola na tomto
mieste nemohli chýbať. Aj keď škola už
nie  je,  je  tu  náš  Boží  stánok,  ktorý
dostal tohto roku nový šat.

Ja  by  som  chcel  touto  cestou
poďakovať  všetkým,  ktorí  sa  o to
pričinili  a prispeli  akoukoľvek  sumou
do  peňažnej  zbierky,  ktorú  sme
v Brezničke  uskutočnili  na
dofinancovanie  opravy  fasády  a náter
strechy  nášho  evanjelického  Chrámu
Božieho.  Nebudem  nikoho  menovať,
aby som nechtiac niekoho nevynechal.
V zbierke  a sponzorsky  sa  vyzbieralo
1950,  -  €,  čo  je  veľmi  pekná
a dostačujúca suma, aby  naša neveľká
filiálka CZ bez pôžičky zvládla obnovu
nášho  kostola.  Postavili  sme  sa  so
všetkou  skromnosťou,  ale  hrdo
a sebavedome  k vynoveniu  nášho
chrámu,  a  tak  ostane  i naďalej
dominantou našej obce na Hrbe.

Teší ma, a určite aj vás všetkých, že
tento  náš  Boží  stánok  bude  slúžiť

všetkým, ktorí ho budú navštevovať a
pričinili  sa  o jeho  obnovu.  No  hlavne
nech slúži na oslavu nášho Pána, ktorý
nám v tejto práci pomáhal.

Ľudovít Géč

ZO ŽIVOTA CZ
Milí bratia a sestry, 
vstúpili sme do obdobia adventu, aby

sme sa pripravili  na vianočné sviatky,
kedy si  pripomíname príchod Božieho
syna  na  tento  svet,  aby  sme  si
intenzívnejšie uvedomili jeho význam v
našich  životoch,  aby  sme  sa  v kruhu
svojich rodín, aj tej rodiny cirkevného
zboru,  stíšili  v modlitbe  a tešili  z
radostných vianočných zvykov.

Blíži sa koniec kalendárneho roka aj
koniec  volebného  obdobia  terajšieho
presbyterstva.  Na ostatnom zasadnutí
sme  bilancovali  a konštatovali,  že
väčšina  toho,  čo  sme  priebežne
plánovali,  sme  aj  uskutočnili.  Nie
všetko  išlo  hladko,  nováčikovská  daň
priniesla  neistotu,  chyby,  možno  aj
nespokojnosť,  sebazaprenie,  ale  aj
obetavosť,   súdržnosť,  bratskú
spolupatričnosť  a spoluprácu.  Ja  som
od začiatku vnímala ústretovosť nielen
zo strany súčasných presbyterov, ale aj
našich  predchodcov,  tiež  od
funkcionárov   a mnohých  veriacich
CZ .  Po príchode nášho brata farára
sme  získali  nielen  duchovného
pastiera,  ale  aj  spolupracovníka  v
aktivitách  zboru.  Všetkým  za
spoluprácu  a  službu  v našom  CZ
úprimne  ďakujem  v mene  zboru
presbyterov  aj  predsedníctva  CZ.
Neraz sme pri naplánovaných prácach
mali  nepokoj  v duši,  či  sa to  či  ono
podarí,  ale  Pán  Boh  sa  postaral,  aby
ochotné ruky mali sily a bolo ich dosť.
Činnosti  na  zveľadení  cirkevného
majetku  vykonali  najmä  muži  a   sú
viditeľné,  tie  ženské  -  upratovacie
a organizačné  si  pamätáme  (zatiaľ).
Práce nikdy nebude málo, veď cirkevný
majetok  je  nás  všetkých  (  sme  700-
členný  CZ  ).  Treba  sa  oň  starať
neustále  ako  o rodinný.  Verím,  že  aj
v ďalších rokoch naši cirkevníci budú 
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činnosť pre CZ a jeho majetok vnímať ako službu a zodpovednosť nás všetkých.  
O činnostiach v CZ sme na stránkach Listu rodine priebežne informovali. Po 2.č.

sme   9.9.  2018  privítali  v našom  zbore  ženy  Novohradského  seniorátu  na
slávnostnom stretnutí.  Hlavný program sa uskutočnil v našom Chráme Božom ,
v ktorom bola väčšina z účastníkov prvý raz. Náš kostol ich očaril. Dostalo sa mu
toľko komplimentov, že sme si aj my domáci opäť uvedomili, akú vzácnu kultúrnu
pamiatku máme. Naše sestry  pripravili na fare bohaté občerstvenie aj výstavku
rôznych ručných prác.

Jesenné počasie nám doprialo a podarilo sa natrieť strechu zvonice v Kalinove,
do vynoveného šatu obliecť kostol v Brezničke, postaviť plot pri fare, popíliť drevo.
Vo Veľkej Vsi pribudlo pred kostolom parkovisko, ktoré vybudovala obec, za čo im
veľmi  pekne  ďakujeme.  Za  finančnú  pomoc  ďakujeme  aj  obecnému  úradu
v Kalinove a všetkým štedrým Brezničanom, ktorí prispeli do zbierky na opravu
ich Chrámu Božieho. 

V čase prípravy 3. čísla Listu rodine sú už na fare zabalené balíčky – škatule -
pre deti zo Srbska v rámci každoročnej charitatívnej akcie Koľko lásky sa zmestí
do škatule od topánok. Nám pripadlo potešiť 6 detí. Keďže sa prihlásilo 25 rodín
finančne vypomôcť, tak balíčky sú naozaj bohaté. Naše sestry zo SEŽ pod vedením
sestry J. Gasperovej s láskou a potešením zakúpili oblečenie, hračky a sladkosti.
Všetkým zainteresovaným ďakujeme.

Milí  bratia  a sestry,  želám Vám na  lásku,  radosť  a Božie  požehnanie  bohaté
Vianoce a v novom roku všetko dobré. M. Ziváková

TAJNIČKA PRE DETI

Vodný živočích

prvý prst

súrodenec

malý počítač

svetadiel

pánske sídlo

najvyššie ocenenie športovca

mesiac v roku

DETI, VIETE SPRÁVNE ODPOVEDE?
1.) Ktorý prorok Starej zmluvy predpovedal, v ktorom meste sa má narodiť Pán?

2.) Ako to mesto prorok videl? Micheáš 5,1

3.) Ako sa volal kráľ, ktorý v čase narodenia Pána vládol v Izraeli? Mt 2,1

4.) Kto prišiel od východu do Jeruzalema? Mt 2,1

5.) Na koho sa mudrci pýtali a prečo? Mt 2,2

9



KAM SA VYBRAL JOSEF S MÁRIOU?

MILODARY NA LIST RODINE OD 1.1.2018 (VV) A OD

19.8.2018 DO 8.12.2018 (K, B)

2, - € - J. Cirák (K),

3. - € - D. Rezníková (VV), M. Šlajferčíková (VV), A. Strapková (VV), I. Bračoková
(VV),

4, - € - V. Hanesová (VV), M. Horínková (VV), J. Melicherová (VV),

5, - € - M. Antalík (VV), M. Antalíková (VV), D. Kontriš (VV), M. Klimová(VV), J.
Rajnohová     (VV),  P. Herceg (VV), M. Gáborová (B), J. Ďurišková (K),

7, - € - J. Baranová (VV), M. Haferníková (VV), A. Sarvašová(VV), 

8, - € - P. Antalík (VV), I. Dedinská (VV),

9, - € - E. Šoltésová (VV), 

10,  -  € -  J.  Oravcová  (VV),  M.  Jakubová  (VV),  E.  Lőrinčíková  č.d.15  (VV),  E.
Lőrinčíková č.d.  37 (VV),  A.  Paálová (V),  J.  Hámorník (VV),  J.  Paálová (VV),  N.
Ševčíková (VV), Z. Géčová (VV), rod. Staníková (B), E. Hullová (K), I. Palkovičová
(K).
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JUBILANTI 
september - december 2018

40 rokov: Čierny Martin (K) 

50 rokov: Halaj Milan (K)

60 rokov: Kováčová Elena (B)

70 rokov: Antal Ján (K), Bračoková Dana (K), PauerováLýdia (K), Štefánik Štefan
(K)

80  rokov  a  viac:  Adamec  Július  (K),  Barnová  Zuzana  (B),  Bešinová  Irma  (K),
Borošová Helena (K), Dováľ Martin (K), Filo Ján (K), Halaj Milan (K), Horínková
Marta (VV), Hroncová Lýdia (K), Kokavcová Mária (K), Kolková Oľga (K), Lepiš
Štefan (K),  Macková Helena (K),  Mázorová Margita (K),  Mázorová Zuzana (K),
Miháľ Ján (K), Morháčová Anna (B), Nosáľová Zita (K), Rezníková Dobroslava (VV),
Zachar Július (K)

UPRATOVANIE KOSTOLA V ROKU 2019
Dvojica Ulica Mesiac Koordinátorka
Spoločné upratovanie marec kostolníčky
I. Hroncová, D. Gréčová 1. mája apríl D. Gréčová
S. Ďurišková, A. Filipiaková máj
A.Kolková, I. Dojčiarová Štefánikova jún J. Ďurišková
M. Belková, J. Ďurišková júl
D. Kudláková, S. Mázorová august D. Kudláková
D. Ciráková, A. Ciráková ml. september
Ľ.Borošová, J.Borošová október
J. Karáseková, V. Sanislová Tomášovská november J. Karáseková
Gombalová A., M.Kasáčová december

ZMENA v organizácii UPRATOVANIA!
Milé sestry, podľa tabuľky vidíte, že časový interval  upratovania sme zmenili

z dvojtýždenného striedania dvojíc na mesačný. Viedlo nás k tomu poznanie, že je
nás  ochotných   a  „  pri  sile“  menej.   Po  skúsenostiach  z minulých  rokov  sme
usúdili,  že  stačí  upratovať  2x  do  mesiaca,  takže  práce
nepribudne  .  Ak  sa  nič  nezmení,  na  jednotlivé  dvojice
vyjde upratovanie približne raz za tri roky.

Činnosti  pre túto službu sa nemenia,  sú vypísané na
dverách pod schodišťom.  Naďalej  uvítame,  keď sa naše
sestry postarajú o kvetinovú výzdobu oltára jedenkrát za
ten mesiac.

Kľúč od kostola je potrebné posunúť po skončení služby
nasledujúcej  dvojici  alebo  koordinátorke,  ktorá  sa
postará, aby nikto na upratovanie nezabudol. 

Veríme, že s Vašou ochotou a Božou pomocou bude náš
chrám Boží naďalej dôstojným miestom.
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ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH

1.1.
2019

Nový rok 11:00 Kalinovo

6.1. Zjavenie Krista Pána 11:00 Breznička

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

20.1. 2. nedeľa po Zjavení 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

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

3.2. 4. nedeľa po Zjavení 9:30 Breznička + VP 11:00 Kalinovo + VP

10.2. 5. nedeľa po Zjavení 10:00  Kalinovo  -
konvent

17.2. Deviatnik 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

24.2. Nedeľa po Deviatniku 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

3.3. Predpôstna nedeľa 9:30 Veľká Ves + VP 11:00 Kalinovo + VP

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

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

24.3. 3. pôstna nedeľa 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

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

7.4. 5.  pôstna  nedeľa  -
Smrtná

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

14.4. 6.  pôstna  nedeľa  -
Kvetná

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

18.4. Zelený štvrtok 17:00 Kalinovo + VP
(fara)

19.4. Veľký piatok 8:00  Veľká
Ves + VP

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

21.4. 1. slávnosť Veľkonočná 11:00 Kalinovo

22.4. 2. slávnosť Veľkonočná 11:00 Veľká Ves

vysvetlivky: VP – Večera Pánova
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