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 Požehnaj, prosíme!
Požehnaj , Hospodine, na prahu prosíme:
snežienok bielučkých zvonenie po zime,

slzami túžobne navlhnutú hrudu,
nech v prstoch slnečných z nej raz klasy budú.

A ochraňuj, Pane, svoje pokolenie
pred ľstivosťou hriechu, čo k priepasti ženie,

pred údelom mrazu, biedy v januári
i pred búrkou zloby, ktorá pravdu marí.

Rozjasni, Bože náš, zrak svoj nad oltármi:
kolísky rozhojdaj najdrahšími darmi,

v kvitnúcich záhradách vyjav úsmev božský,
na domov bezpečný pretav krehké bozky.

A buďže nám, Pane, opäť milostivý: 
baránkom na nebi zjasni obzor sivý,      

v zrkadle plies ukáž večných brehov skaly,
by sme ruku Tvoju ľahšie nachádzali.

Otče náš nebeský, k nám obráť obličaj:
vo víne a chlebe poznať sa deťom daj.

Mužov viery pevných pošli cirkvi, svetu,
jak Luther, čo kresal do tmy iskru svätú.

A daruj národom radosť olivy,
nech pokoj vyklíči pred všetkých blaživý.
V náručí otcovskom navráť nám zase raj.

Prosíme Ťa, Pane, rok celý  požehnaj.

 
Daniela Horinková



STRES A ZHON?
„Pokoj  vám zanechávam,  svoj  pokoj  vám dávam,  nie  ako  svet  dáva,  vám ja

dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!“ J 14, 27

Pokoj Vám, bratia a sestry.

Stalo sa aj Vám, že ste si povedali: „Opäť sú tu Vianoce? Ako to rýchlo prešlo!“?
Áno, opäť prežívame jedno z najkrajších období – a to sú práve Vianoce a vianočné
sviatky. Iste pre niektorých – hlavne pre naše sestry – je toto obdobie niekedy aj
príliš hektické, pretože musia toho veľa stihnúť a niekedy si povedia: „Už ma to
nebaví,  stále  len  všetko  upratujem,  pripravujem,  už  nevládzem!“  Potom  sa
dostávame do situácií, že sú ľudia úplne unavení a nič sa im nechce. 

Takáto „nálada“ nám potom často pretrvá až do sviatku Zjavenia, kde už znova
nastupujú tie pravidelné povinnosti a my nevieme, čo a ako ďalej. Potom sa často
pýtam: Načo nám to je potrebné? Načo prežívať tento stres, vnútorný nepokoj len
kvôli  dvom  týždňom?!  Veď  to  má  byť  najkrajšie  obdobie,  no  niekedy  to  tak
nevyzerá!

Okrem textu,  ktorý máme napísaný v úvode,  nás dnes chce povzbudiť  Božie
slovo  z  Evanjelia  podľa  Lukáša  –  iste  ho  poznáte  (L12,22-31):  „Nato  povedal
učeníkom: Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život: čo budete jesť,
ani o telo: čo si oblečiete; lebo život je viac ako pokrm, i telo je viac ako odev.
Všímajte si havranov: nesejú, ani nežnú; nemajú komoru ani stodolu, a Boh ich
živí.  O čo viac ste vy ako vtáci?  A tým, že ste  ustarostení,  kto z  vás môže si
predĺžiť  vek  čo  aj  len  o  lakeť?  Keď  teda  ani  najmenšie  nemôžete,  prečo  ste
ustarostení o ostatné? Všímajte si ľalie, ako rastú, nepradú a netkajú; a hovorím
vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich. Keď
teda Boh zaodieva trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či nie
skôr vás, ľudia malej viery? Preto ani vy nehľadajte, čo budete jesť a čo piť, ani sa
tým neumárajte, lebo to všetko hľadajú národy tohto sveta, a váš Otec vie, že to
potrebujete. Ale hľadajte radšej Jeho kráľovstvo, a tamto bude vám pridané.“

Toto Božie slovo nás upozorňuje na to, že Boh o nás vie úplne všetko. Vie, čo
prežívame aj v tých najhorších chvíľach nášho života i vtedy, keď sa trápime a sme
ustarostení,  čo všetko musíme pripraviť,  aby sme zažili  tie  „pokojné Vianoce“.
Avšak stresom pokoj nezískame. Skôr budeme nervózni,  mysliac na to, čo nám
všetko uniklo a čo všetko sme nestihli.

Náš Boh nám ponúka odpočinutie a upokojenie aj v čase končiaceho sa adventu
a nastávajúcich vianočných sviatkov i nového roka 2020. Aj my sme v tomto čase
pozvaní k tomu, aby sme Mu odovzdali svoje starosti a trápenie, aby sme neboli
ustarostení  o  to,  čo  všetko  je  pred  nami.  V  Pánovi  Ježišovi  Kristovi  nájdeme
upokojenie a ten skutočný zmysel Vianoc, ktorý nás uistí nielen o tom, že Pán Ježiš
prišiel na svet, aby nás zachránil, ako to píše evanjelista Ján (J3,16), ale preto, aby
nám ukázal, že chce niesť naše starosti i trápenia a chce nás priviesť do Svojho
kráľovstva skrze vyliatu krv na kríži.

Milí  bratia  a  sestry,  nájdime  si  preto  čas  na  Pána!  Nájdime  si  čas  na
spoločenstvo s Ním i spoločenstvo s bratmi a sestrami cirkevného zboru v chráme
i na fare. Budujme vzťahy, ktoré sú založené na viere v Pána Ježiša Krista, nie na
falošnosti a pokryteckosti. Prijmite preto moje srdečné pozvanie do spoločenstva.
Nielen na Štedrý večer  či  vianočné slávnosti,  ale  nájdime si  cestu k  Pánovým
nohám pravidelne. Odhoďme akékoľvek zábrany, predsudky a túžme v prvom rade
po tých Božích veciach, ktoré sú nám pravidelne ponúkané! Osobne budem veľmi
rád, keď sa s Vami stretnem. Nechajme sa povzbudiť Pánom Ježišom, ktorý nám aj

2



teraz svedčí (J14,27): „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet
dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!“

váš farár

VÝROČNÁ KONFIRMÁCIA
28. október 2019 – nedeľa v našom cirkevnom zbore bola ako každá iná, ale

predsa výnimočná. Počas SB sme mali možnosť stretnúť sa s bratmi a sestrami,
ktorí pred 50 a pred 51 rokmi boli konfirmovaní a prvý raz prijali sviatosť Večere
Pánovej.

V roku 1968 sa stalo 17 konfirmandov členmi evanjelickej cirkvi, 51. výročia sa
zúčastnili štyria. Štyria zomreli.

V roku 1969 sa stalo 29 konfirmandov členmi CZ v Kalinove.  50.  výročia  sa
zúčastnili dvanásti jubilanti, traja už zomreli. Spolu sa stretlo 16 bratov a sestier.

Nebolo  jednoduché  zistiť  adresy  všetkých,  pretože  mnohí  bývajú  v iných
mestách  a dedinách,  dokonca  aj  v zahraničí.  Napriek  rôznym  prekážkam  sa
podarilo osloviť väčšinu jubilujúcich konfirmandov. Niektorí sa potešili, iní sľúbili
účasť, no pre rôzne príčiny neprišli. Boli aj takí, ktorí účasť odmietli. Verím, že tí,

ktorí prišli,  neoľutovali.  Veď stretnúť sa po toľkých rokoch v našom kalinovsko-
hrabovskom  kostolíku,  pokľaknúť  si  spoločne  pred  oltár  a prijať  dary  Večere
Pánovej nie je úplná samozrejmosť. Koľkí sa tejto chvíle ani nedožili!  Vďaka za
toto  patrí  predovšetkým Pánu Bohu,  ktorý  sa  po  všetky  tie  roky  o nás  staral,
požehnával nás a len z jeho milosti sme sa tohto dňa dožili.

Po kázni Slova Božieho brata farára O. Šoltésa sa jubilujúcim prihovorila sestra
Danka  Ciráková.  Zaspomínala  na  slávnosť  konfirmácie  spred  50  a 51  rokov,
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s úctou sprítomnila pána farára Jána Kalandu, ktorí ich na konfirmáciu pripravil
a vyjadrila nádej, že tí nepraktizujúci evanjelici nájdu častejšie cestu do chrámu
a do  spoločenstva  CZ.  Po  príhovore  odovzdala  srdečný  pozdrav  od  bývalého
zborového dozorcu Mgr. Jozefa Trtola, ktorý na túto príležitosť zložil krátku báseň:

Za našich mladých liet trochu iný svet.
Deň konfirmácie - veľké ovácie,
sviatok dospelosti bratov a sestier
v evanjelickom cirkevnom zbore.
 
Dnes priam neuveriteľných 
50 rokov od toho dňa, 
keď pán farár Kalanda nám prvý raz
v kostolíku v Hrabove
prislúžil Večeru Pánovu.
Teraz navyše v očiach slzu máme,
keď ju opäť prijímame
v našom milom chráme...

Prítomní jubilanti prijali požehnanie, keď im brat farár odovzdal aj pamätný list.
Potom už nasledovala spoločná Večera Pánova. Po Službách Božích sme sa ešte

všetci odobrali k hrobu pána farára Kalandu, kde sme položili kvety a modlitbou
a tichou spomienkou si uctili jeho pamiatku.

„Aké milé sú Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností. Duša mi túži, priam prahne
po sieňach Hospodinových, srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.“ (Žalm
84, 2 - 4)

Prichádzajme do chrámu, počúvajme Boží hlas nielen vo chvíľach sviatočných
a výnimočných, ale aj v bežných „obyčajných nedeliach“. Nezabúdajme na Pána
Boha,  spoliehajme  sa  na  spásu  Ježiša  Krista,  slúžme  mu  a nechajme  sa  viesť
Duchom Svätým. Daniela Ciráková

JÁN KALANDA (1919 - 1987)
Spomienka na bývalého brata farára pri 100. výročí narodenia.

26.  novembra  1919  sa  v kalinovskej   fare  narodil  do  rodiny  farára  Júliusa
Kalandu k dvom dcéram Zlate a Lýdii  syn Ján.  O dva roky ešte pribudla  dcéra
Marta. Deti vyrastali v dedinskom prostredí Kalinova, kde vychodili Ľudovú školu.
Malý  Ján  ako  dvanásťročný  potom  navštevoval  štyri  roky  nižšie  gymnázium
v Lučenci a potom absolvoval štvorročné štúdium na Reálnom gymnáziu v Banskej
Štiavnici,  kde  v roku  1939  maturoval.  Začal  študovať  na  lekárskej  fakulte
v Bratislave,  no  pre  chorobu  štúdium  prerušil  a po  vyliečení  prestúpil  na
Slovenskú bohosloveckú evanjelickú fakultu v Bratislave.  Po jej ukončení v roku
1946 bol  ordinovaný v Liptovskom Mikuláši.  Dekrétom bol  od 1.  októbra 1946
ustanovený za kaplána v Trenčíne, krátko vo Vrbovom a v Piešťanoch. Od augusta
1948  pôsobil  ako   námestný  farár  vo  Veľkom Lome.  V januári  1949  sa  oženil
s Oľgou Janíkovou. Vychovali štyri deti. Ema a Anna sa narodili vo Veľkom Lome
a Ján a Oľga v Kalinove, kde od roku 1953 po 44 rokoch odchádza otec Július do
dôchodku a jeho miesto zaujme syn Ján Kalanda.

Bolo to v čase najväčšieho útlaku a prenasledovania cirkvi.  Po februári  1948
komunistická moc postupne zakazovala a likvidovala cirkevné spolky, náboženské
mládežnícke  a ženské  organizácie,  konfiškovala  majetky,  zrušila  náboženskú
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výchovu na školách. Do kostolov posielala tajných agentov, ktorí sledovali, či farári
v kázňach  nerozvracajú  ľudovodemokratickú  republiku,  špehovali  ľudí,  rodičov
školopovinných detí a deťom veriacich neodporučovali  ďalšie štúdium. Komunisti
zrušili  cirkevné  sobáše,  platné  boli  len  občianske.  Formálne  ale  deklarovali
zachovanie  náboženskej  slobody.  Aj  náš  brat  farár  musel  preukazovať  aspoň
formálne tolerovanie zriadenia. Pôsobil v organizácii miestneho Červeného kríža
a pri  rôznych  dedinských  masovejších  akciách  bol  s brašnou  prvej  pomoci
pripravený pomáhať,  veď mal  nejaké zdravotnícke vzdelanie a s potmehúdskym
úsmevom sa pohyboval medzi svojimi rodákmi.

Na brata farára Jána Kalandu aj po rokoch spomíname  s láskou a vďačnosťou.
Ďakujeme Pánu Bohu za jeho 34 ročnú službu,  že aj  napriek nežičlivosti  doby
prekonával  rôzne  prekážky  a príkoria,  verne  kázal  Božie  slovo,  prisluhoval
Sviatosti, liturgoval. Svojim krásnym hlasom bol známy v širokom okolí. Pán Boh
ho obdaril dobrými ľudskými vlastnosťami: pokorou, skromnosťou, trpezlivosťou,
láskavým  prístupom  k ľuďom.  Kalinovčanov  a  evanjelikov  Brezničanov
a Veľkovešťanov  dobre  poznal  od  detstva,  mal  medzi  nimi  kamarátov,  krstil
a konfirmoval  ešte  aj  niektorých  dnešných  päťdesiatnikov.  Jeho  deti  žili
v priateľstve  s rovesníkmi.  Dcéra  Anna  vyštudovala  teológiu,  pôsobila
v Tomášovciach, kým neemigrovala aj s mladším bratom a sestrou do USA, lebo
v 70-tych rokoch normalizácie  komunistická moc opäť pritvrdila a farárske deti
mali veľké obmedzenia životného uplatnenia.

Brat farár Ján Kalanda prežil ťažkú haváriu, po ktorej sa liečil a vrátil nakrátko
do služby, ale 22. novembra 1987 vo veku 68 rokov zomrel na embóliu. Pohreb bol
28.novembra   za  veľkej  účasti  ľudí  z celého  okolia.  Pochovaný  je  v cintoríne
v Hrabove  pri  kostole.  S úctou  si  naňho  spomíname  pri  hroboch  Kalandovcov
v Deň pamiatky reformácie a pri výročných konfirmáciách.

„Bože, Ty si mi dal skúsiť mnohé súženia a biedy, ale ma znova obživíš a z hlbín
zeme znova ma vyvedieš.“ (Žalm 71, 19 – 20) Darina Gréčová

CHCETE SA PODELIŤ  SO SVOJIMI SPOMIENKAMI?
Veľmi  ma  potešilo,  že  11.  novembra.  o 11.  hodine  z podnetu  konferencie

biskupov zvonili všetky zvony evanjelických chrámov a zvoníc, aby sme nezabudli
na 101. výročie  podpísania mierovej zmluvy a ukončenia 1. svetovej vojny. 

Nezabiješ!

Piate Božie  prikázanie,  ktoré mocní  tohto sveta znova porušili  a uvrhli  v 20.
storočí ľudstvo dvakrát do ničivej vojny, kde sa hromadne zabíjalo.

Pamätníci 2. svetovej vojny ešte žijú, ale na 1. svetovú vojnu si už len kde – kto
spomenie, a pritom v nej bojovalo  400 000 mužov. Synov, otcov, bratov, ktorí boli
Bohom  povolaní  obrábať  zem  a v potu  tváre  dorábať  chlieb  pre  svoje  deti.
Namiesto toho zomierali v zákopoch a v nemocniciach rozbitej, krvavej Európy.

Kto zdvihol vtedy hlas proti vojne?

Málokto.

Slzy žien a detí,  matiek a manželiek panstvo nevnímalo. Vojnová propaganda
postihla aj spisovateľov sveta, novinárov, zapracovala cenzúra a vojnu bolo treba
z vlasteneckých pohnútok podporovať.

A predsa sa našiel. Jeden jediný. V malom štvormiliónovom národe.

Pavol Ország Hviezdoslav.
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Jeho  Krvavé sonety boli  prvým protestom humanistov proti  vojne,  veď vyšli
v prvom  roku  vojny.  Protestom  proti  lži,  zosuroveniu  a zdivočeniu  mravov,
sebectvu... Nie je smutné, že na odvahu a humánnosť jeho protestu a na odkaz pre
ľudstvo  upozorňuje  až  dnes  írsky  básnik  –  prekladateľ,  ktorý  preložil
Hviezdoslavove Krvavé sonety. Je to potomok národa, ktorý po hladomore stratil
celú mladú generáciu národa ako my v 1. svetovej vojne.

Je dobré citovať  prorokov Starého zákona, lebo sú to rokmi overené proroctvá
podnietené Božím požehnaním.

Nebol aj P. O. Hviezdoslav takým  všeľudským prorokom, keď písal:
A keď sa toto peklo vyvsteká,
či ozaj nastúpi zmier, pokoj neba?...
A pravda sadne za stôl odveká?
Bude – li právo všetkých právom,
chleba hoj všetkým? Nebude pút, zbraní treba?
Trojica lásky svitne príkazom...?  

Nie!!!

O dvadsať rokov znova rinčali zbrane.
Rečnícke  otázky  velikána  slovenskej  literatúry  sa  nenaplnili  v jeho  vrúcnych

želaniach. Svet znova besnel. „ nenávisť neovládla sama seba. “
A zbrane rinčia dodnes. Aj malé lokálne vojny sú vojny, umierajú ľudia, ľudia

putujú do neznáma v nádeji lepšieho života.
Moji starí otcovia tiež bojovali za cisára pána. Prežili, ale boli doživotní invalidi.

Staré  mamy  orali  zem,  siali  obilie,  kosili  a žali,  mlátili,  aby  im  potom  obilie
rekvírovali.

A tí, čo ostali ležať kdesi v cudzej zemi? Tí chýbali najviac.
Milé sestry, milí bratia!
Opíšte osudy svojich blízkych do Listu, aby sa zachovalo svedectvo pre dnešnú

generáciu i pre budúce generácie.
Nezabiješ! je Božie prikázanie.
Keď o rok začuješ hlas zvonov, pomodli sa! Jarina Belková

JONÁŠ
Keď som rozmýšľala, o čom by som mala napísať do tohto vianočného čísla, po

krátkej modlitbe sa mi usadil v mysli Jonáš. Priznám sa, tohto proroka mám rada a
už  dlhšie  som  nad  jeho  knihou  a  jeho  posolstvom  rozmýšľala.  Tak  nech  Pán
požehná týchto pár myšlienok, ktoré napíšem a ktoré snáď oslovia aj vás. Podľa
môjho Malého lexikonu  Biblie je slovo prorok z gréckeho slova pro a phémi a
znamená  hovoriť  v  mene  niekoho.  Prorok  Jonáš  patrí  medzi  malých  prorokov
Starej zmluvy a jeho kniha je pomerne krátka. Keď sa do nej začítate, môžete však
objaviť niekoľko vrstiev. Skúsim napísať to, čo oslovilo mňa

Pán Boh dal Jonášovi úlohu. „Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti
nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa.“ (Jonáš 1, 2) Jonáš sa však
vedome rozhodne neposlúchnuť Boží  príkaz a ísť  opačným smerom. Naša prvá
reakcia by možno bola. Fajn, keď neposlúchaš, rob si, čo chceš, ja si to zariadim
inak. Lenže Pán Boh nám tu ukazuje niečo iné. Pán Boh je trpezlivý aj pri Jonášovi,
neláme nad ním palicu a nehľadá si pre tento účel iného proroka. Záleží mu aj  na
Jonášovi. Napriek jeho rozhodnutiu nesplniť Boží príkaz, Pán Boh ho privedie na
miesto, na ktoré ho pôvodne poslal. Jonáš koná pokánie a urobí všetko, čo mu Pán
Boh prikázal. Veci dopadli dobre, no Jonáš stále nie je spokojný. Správa sa ako
malé dieťa  v  období  vzdoru.  Rodičia  to poznajú.  Býva to v období  okolo troch
rokov a je to úplne normálne vývojové obdobie človeka. Deti si v tomto období
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presadzujú svoju vôľu a skúšajú hranice, ako ďaleko môžu zájsť. To je to obdobie ja
chcem alebo ja nechcem. Podobné obdobie je aj v čase puberty. Rodičia v týchto
obdobiach potrebujú dostatok lásky, trpezlivosti a zdravého rozumu, aby dieťa v
tomto období čo najlepšie ukočírovali. Jonáš sa správal dosť podobne. Namiesto
toho, aby bol rád, že ľudia robili pokánie a obrátili sa k Bohu, odul sa a vravel,
vidíš, ja som to vedel. ,,Ó Hospodine, či som nehovoril o tom, keď som bol ešte vo
svojej krajine? Preto som chcel prv ujsť do Taršiša, lebo som vedel, že Ty si Boh 
milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote.“ (Jonáš 4, 2) Pán Boh však ani
tentoraz nenecháva Jonáša napospas seba samého. Ukazuje mu na praktickom
príklade ricínovníka dôvod, prečo konal tak, ako konal. (Jonáš 4, 6 - 10) Čo mne
osobne Pán Boh cez tohto proroka hovorí? Je to hneď niekoľko veci. Pán Boh nám
tu ukazuje svoju láskavú tvár a svoju povahu, ktorá má základ v láske a v milosti.
A  to  jednak  voči  ľuďom  kolektívne,  no  aj  voči  jednotlivcovi.  Pán  Boh  nás
neodpisuje po prvom náznaku neposlušnosti, a to dokonca ani vtedy, keď je táto

neposlušnosť vedomá, ako bola u Jonáša.  Vždy,  keď myslím na Jonáša, v istom
zmysle by som chcela byť ako on. On bol v hĺbke svojho srdca presvedčený o tom,
že Pán Boh je láska a stačí zo strany človeka naozaj málo k tomu, aby mu odpustil.
Stačí jeho ľútosť a pokánie. A to sa ozýva aj v Novom zákone ,,Publikán však stál
zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď
milostivý  mne  hriešnemu!  Hovorím  vám:  Tento  odišiel  do  svojho  domu
ospravedlnení.“ (Lukáš  18,  13 -  14)  Koniec  koncov  práve táto  Božia  črta  bola
dôvodom Jonášovej neposlušnosti. Všimli ste si to niekedy? Zaujímavý dôvod, nie?
Možno sa pýtate, čo nám tento prorok môže povedať teraz v období Vianoc, keď si
pripomíname, že sa narodil Pán Ježiš? Myslím si, že aj v tomto smere môžeme
vidieť niekoľko bodov. Pán Boh nám vo svojom synovi dal ten najväčší dar. Cez
svojho syna nám Pán Boh chce a túži odpustiť. Pán Ježiš prišiel pre všetkých ľudí
bez rozdielu veku a národnosti. Bez rozdielu toho, čo kto urobil, kto je ako ďaleko
či blízko Bohu. V Pánovi Ježišovi nám Pán Boh stále ponúka možnosť návratu k
Nemu. Buďme ako Jonáš v tom, že hlboko v srdci budeme mať istotu, že Pán Ježiš
je niekto, kto môže a je schopný zmeniť náš smer, ktorým ideme a navrátiť nás na
cestu, ktorá vedie cez Neho naspäť k Bohu. Stačí iba o to poprosiť. No nech nás
táto istota vedie opačným smerom, ako to bolo u Jonáša. Nech to naopak otvára aj
naše srdce pre to, aby sme boli poslušní Pánu Bohu a nechali sa Ním viesť tak, ako
nás On sám chce viesť. Lucia Sitárová
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ZO ŽIVOTA CZ
Milé sestry a bratia,

jesenné  obdobie  v našom  CZ  býva  zamerané  hlavne  na  uskutočnenie
naplánovaných činností, ktoré v letných horúčavách nebolo vhodné robiť. Bratia
natreli  drevené  časti  vstupných  prístreškov  pri  kostole  v Kalinove,  opravili  v
hospodárskej  budove starej  fary   krov  strechy  a časť  latovania,  uskutočnilo  sa
jesenné upratovanie dvora fary, vrátane kosenia a zbierania orechov. Orechy sú
stále  k dispozícii  pre každého,  kto si  ich môže kedykoľvek zobrať  z podstienku
starej fary. Ďakujeme bratom D. Cirákovi, I. Svorčíkovi, J. Zivákovi  a sestrám  E.
Lőrinčíkovej, D. Cirákovej, M. Dováľovej,   M. Zivákovej, I. Hroncovej za vykonané
práce v letnom a jesennom období.

Vo Veľkej Vsi urobili kúrenie v kostole, ktoré odborne nainštaloval R. Kudlák s P.
Kudlákom. Veríme, že to spríjemní účasť na SB bratom a sestrám vo Veľkej Vsi.

28. októbra sa stretli po 50 a 51 rokoch na výročnej konfirmácii 16 jubilanti. Za
organizáciu  stretnutia  ďakujeme  D.  Cirákovej  a I.  Bešinovej,  ktoré  bývalých
konfirmandov kontaktovali a  pozvali na SB.

Počas dňa Pamiatky reformácie sme sa potešili z vystúpenia našich besiedkarov.

Samozrejme prebiehajú všetky pravidelné aktivity CZ: v pondelok sa stretávajú
mladé ženy pri štúdiu Biblie, v stredu je biblická hodina vo Veľkej Vsi, vo štvrtok
v Kalinove.  Aj  pri  týchto aktivitách by sme sa potešili  väčšiemu záujmu bratov
a sestier  o Božie  Slovo,  ktorému  lepšie  porozumieť  nám  pomáha  brat  farár
s manželkou. Vo štvrtok sa stretáva zborový spevokol pri nácviku piesní, aby nimi
poslúžil  pri  rôznych sviatočných príležitostiach CZ. Brat farár  má týždenne aj
konfirmačnú prípravu.

Bratia  a sestry,  3.  číslo  Listu  rodine  je  vianočné  a novoročné,  prichádza  do
Vašich rodín v čase Adventu,  v čase príprav na sviatočné dni.  Tešíme sa na ne
a radujeme  sa  z  atmosféry,  ktorá  je  počas  Vianoc  v každej  kresťanskej  rodine
výnimočná. Vianoce nám pripomínajú významné udalosti kresťanstva a Adventom
sa začína nový cirkevný rok. Na Štedrý večer býva náš kostol výnimočne zaplnený,
želáme si šťastné a veselé či pokojné a Božou láskou naplnené sviatky. Ale kde je
naša láska k Božiemu synovi? Začína a končí na Štedrý večer?

V tomto roku si spomíname na udalosti spred 30 rokov, kedy sa roztrhla reťaz
strachu, ktorá nás mnohých nepustila urobiť krok smerom na kopec, kde svieti
nad dedinou Chrám Boží. Chvíľu trvalo, kým sme prekonali ostych, nadviazali na
prerušenú  pokonfirmačnú  cestu,  pocítili  túžbu  poznávať  Ježiša  a porozumieť
Božiemu slovu. Vtedy to pár rokov vyzeralo  sľubne. Nielen našim farárom je ľúto,
že kostoly sú poloprázdne (poloplné ?)! Bojím sa, že táto cesta prihovárania  sa
našim nepraktizujúcim evanjelikom je márna, lebo List rodine nečítajú, ale dúfam,
že Pán Ježiš žije v ich srdci, že ich životné cesty k nemu vedú cez ich osobnú vieru,
že sa nebudú skrývať za vetu ja verím v Boha, ale..., že prekonajú svoju komfortnú
zónu a raz „prídu na chuť“ aj spoločenstvu evanjelikov v chrámoch. Modlime sa za
nich!

Želám Vám, bratia a sestry,  šťastné nielen Vianoce,  ale celý  nasledujúci rok.
Šťastný rok, lebo budete zdraví, lebo budete mať dostatok lásky Vašich blízkych,
lebo sa nebudete báť nespravodlivosti sveta, lebo Vaše deti neskĺznu na šikmé
chodníčky, lebo samota nebude Váš spoločník. 

K tomu nech nám dopomáha náš Trojjediný Pán! Mária Ziváková
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MILODARY NA LIST RODINE OD 15. 8. 2019 DO

30. 11. 2019 A PRI VÝBERE CIRKEVNÉHO

PRÍSPEVKU
1€ - E. Hulová (K), J. Úradník (K),

2€ - rod. Melová(K), K. Sojková (K), S. Čierna (K), M. Stupár(K), E. Hroncová
(K),  M.  Klimová (VV),  Ľ.  Géč (B),  M.  Kuriš  (K),  J.  Miháľ  (K),  S.  Kurčík  (K),M.
Jambrichová (VV), D.Randušková (K),

3€ -  A.  Imrovičová  (K),  rod.  J.  Hronca  (K),  O.  Géčová  (B),  V.  Kolka  (K),  D.
Ciráková (K), J. Boroš (K), J. Karáseková (K), M.Šlajferčíková (VV), J. Melicherová
(VV), A. Straková (VV), 

4€ -  Ľ.  Janošková  (K),  V.  Lőrinčík  (K),  L.  Gréčová  (K),  P.  Urbančok  (K),  M.
Belková (K), M.Svordová (K), M. Dováľ (K-H), E. Eliášová (K),V. Mertvíková (K), E.
Urbančoková  (K),  M.  Grendelová  (K),V.  Hanesová  (VV),  rod.  Ľ.  Paála  (VV),  J.
Morháčová  (B), P. Michálek (K), D. Podhorová(K), O. Janečeková (K),E. Čvikotová
(K),R.  Kolka  (K),  I.Dojčiarová(K),  P.  Mázor  (K),P.  Kudlák  (K),  J.  Zachar(K),  D.
Šálková (K), P. Bešina (K), V. Sanislová (K), J. Dováľ (K), M. Mazúchová (K), D.
Cirák (K),

5€ - rod. M. Ďurišku (K), J. Kieferová (K), J.Stupár ml. (K), J. Vančo (K-Obr.m.),
rod.  Jahodníková  (K),  A.  Mázorová  (K),  M.  Maráková  (K),  J.  Tomášová  (K),  D.
Danková (K), rod. Cabanová (K), E. Borošová (K),J. Maďar (K),rod. M. Jambricha
(VV), N. Ševčíková (VV), rod.Jakubová (VV), A. Paálová (VV), M. Staníková (B), E.
Kováčová (B), D. Prepelicová(B), D. Gréčová (K), J. Gasperová (K), P. Štefánik(K), J.
Kuriš  (K),  M.  Holešová  (K),  Z.  Šárkanová  (K),  rod.  Hercegová(VV),  rod.
Stieranková (VV), J.Rajnohová (Bratislava), M. Gáborová (B),

6€ - rod.  Svorčíková(K), J. Adamec (K), rod. Ziváková (K), E. Danišová (B), I.
Hroncová (K), L. Hroncová (K), M. Belková (K – Ul. Štefánikova), J. Bešina ml. (K),
M. Hoduliaková (K), 

7€ - J. Dováľová (K), O. Šoltés (K), M. Haferníková (VV), J. Baranová (VV), A.
Sarvašová (VV), 

8€ - J. Belková (K), M. Mázorová (K), rod. Dováľová (K), M. Hronec (K), D. Mátej
(K), D.Kontriš (VV), L. Sitárová (K), V. Ráday (K), J. Gáliková (K), rod. Pauerová (K),

10€ -  rod.  Eliášová (K), Ž. Figová (K), O. Maďarová(K), R. Maďarová (K), Z.
Stanová(K), H. Dováľová (K), M. Dováľová (K), E. Šimová (K), rod. Križániová(K),
E. Horváthová (K), D. Grendelová (K), J. Vančová (K), rod. M. Antalíka (VV), rod.
J.Lőrinčíka  (VV),  D.  Rezníková(VV),  E.  Lőrinčíková  (VV),  J.  Oravcová  (VV),  D.
Gerátová  (VV),  H.  Gondášová  (VV),  M.Horinková  (K),  E.  Šoltésová  (VV),  rod.
Hámorníková  (VV),  rod.  Lőrinčíková  (VV),  J.  Stupár  st.  (K),  J.  Bešina  st.  (K),
Margita Mázorová (K), I. Dedinská(VV), J. Gábor (B), rod. Lengová (B), R. Melich
(Málinec) 

12€  - I. Ďurišová, M. Mátejová (K), M. Paál (VV),

13€ - V. Macková (K), 

14€ - G. Kočalková (K), J. Kudláková (K), A. Jánošová(K), M. Macková (K),

20€ - E. Chmelová (Bratislava),

30€ - rod. Heglová (Málinec).
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ROZPIS UPRATOVANIA KALINOVSKÉHO KOSTOLA NA

ROK 2020

Rodina Ulica Mesiac Koordinátorka
Spoločné upratovanie marec kostolníčky
D. Grendelová, E. Eliášová Bystrinská, SNP apríl D. Grendelová
  M.   Gréčová,  A.  Maďarová
+rodičia konfirmandov

Bystrinská máj

Z. Stupárová, K. Matiašová SNP, Obr. mieru jún
M. Vengrínová, I. Vengrínová SNP júl
E. Šimová, R. Dudášová
+ spoločné upratovanie

Hrabovo august M. Dováľová

M.Dováľová, M.Svordová Hrabovo september
K. Paučová, I.Oravcová Hrabovo október
E. Dováľová, V. Macková ml. Hrabovo november
 M. Hroncová, S. Čierna Hrabovo 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. M. Hoduliaková, vedúca vnútromisijného výboru

JUBILANTI SEPTEMBER – DECEMBER 2019
50  rokov:  Halajová  Elena  (K),  Macková  Viera  (K),  Palko  Ján  (B),  Plauchová
Andrea (B), Rezník Július (VV)

60 rokov: Maďar Dušan (K), Maďarová Miroslava (K), Matiašová Klára (K)

70 rokov: Bešina Ján (K), Mátej Daniel (K)

80 a viac rokov: Adamec  Július  (K),  Barnová  Zuzana  (B),  Belko  Karol  (K),
Bešinová Irma (K), Borošová Helena (K), Dováľ Martin (K), Fiľo Ján (K), Giľanová
Mária (K), Halaj Milan (K), Herceg Pavel (VV), Horínková Marta (VV), Hroncová
Lýdia (K),  Hronec Pavel (K),  Karásková Ida (K),  Kokavcová Mária (K),  Kolková
Oľga  (K),  Križáni  Július  (K),  Lepiš  Štefan  (K),  Macková  Helena  (K),  Mázorová
Margita (K), Mázorová Zuzana (K), Miháľ Ján (K), Miháľová Anna (K), Nosáľová
Zita (K), Rezníková Dobroslava (VV), Zachar Július (K)
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TAJNIČKA

zvieratko žijúce pod zemou

riečny živočích

zviera dávajúce mlieko

na chrbte nosí pichliače

náš dravý vták

zviera, na ktorom sa jazdí

vták z čiernym perím

otravný hmyz

štíhly vták podobný bocianovi

mláďa koňa

POZNÁŠ ODPOVEDE NA TIETO OTÁZKY?
a) Ako sa volal muž s ktorým bola Mária zasnúbená? Lk 1, 27

b) Kto  v  čase  narodenia  Pána  Ježiša  Krista  rozhodol  o  tom,  že  sa  sčíta
obyvateľstvo? Lk 2, 1

c) Do ktorej krajiny odišiel Jozef s Máriou a s malým Ježiškom? Mt 2, 13

d) Kto im oznámil, aby tam išli? Mt 2, 13

e) Ako dlho tam mali ostať? Mt 2, 15

Vtip: Maľovanka:
Mamííí, ja by som chcela na Vianoce psa!

Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok!
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ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH

1.1.2020 Nový rok 11:00 Kalinovo

5.1. Nedeľa po Novom roku 11:00 Kalinovo + VP

6.1. Zjavenie Krista Pána 11:00 Breznička

12.1. 1. nedeľa po Zjavení 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

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

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

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

9.2. Deviatnik 8:00 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

16.2. Nedeľa po Deviatniku
10:00  Kalinovo  -
konvent

23.3. Predpôstna nedeľa 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

1.3. 1. pôstna nedeľa 9:30 Veľká Ves + VP 11:00 Kalinovo + VP

8.3. 2. pôstna nedeľa 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

15.3. 3. pôstna nedeľa 9:30 Veľká Ves 11:00 Kalinovo

22.3. 4. pôstna nedeľa 9:30 Breznička 11:00 Kalinovo

29.4.
5.  pôstna  nedeľa  -
Smrtná

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

5.4.
6.  pôstna  nedeľa  -
Kvetná

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

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

10.4. Veľký piatok
8:00 Veľká Ves + VP
9:30 Breznička + VP

11:00 Kalinovo + VP

12.4. 1. slávnosť Veľkonočná 11:00 Kalinovo

13.4. 2. slávnosť Veľkonočná 11:00 Veľká Ves

vysvetlivky: 
VP – Večera Pánova
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