
 
 

  

V meno Trojjediného Boha sme pokrstili: 

20.  1.2013   -    Simona Kucsová,  Dolná Seč 

20.  1.2013   -    Roland Kucs,  Dolná Seč 

24.  2.2013   -    Simona Maďarová,  Nový Tekov 

23.  6.2013   -    Sabina  Guťanová,  Kalná n. H. 

30.  6.2013   -    Monika Balazsiová, Bajka 

30.  6.2013   -    Dominika Buzasová, Bajka 

21.  7.2013   -    Mathias Kamil Ferenc, York, Anglicko 

Krstný sľub pri konfirmácii potvrdili: 

30.  6.2013   -    Patrik Balazsi, Bajka   

30.  6.2013   -    Dominik Buzas, Bajka 

30.  6.2013   -    Jozef Dibala, Nový Tekov 

V nádeji vzkriesenia a života večného sme sa rozlúčili: 

20.12.2012   -    Helena Magyarová,  Lok 

26.12.2012   -    Ján Srnec,  Malé Kozmálovce 

28.12.2012   -    Alžbeta Valkovská,  Tekovský Hrádok 

17.  1.2013   -    Helena Harmanová,  Dolná Seč 

22.  1.2013   -    Alžbeta Spišiaková,  Dolná Seč 

23.  3.2013   -    Jozef Fígecký,  Lok 

  6.  6.2013   -    Alžbeta Henželová,  Nový Tekov 

16.  6.2013   -    Juliána Daubnerová,  Malé Kozmálovce 

21.  6.2013   -    Ján Kmecz,  Kalná n. H. 

25.  6.2013   -    Štefan Nagy,  Kalnica 

  5.  7.2013   -    Helena Čižmárová, Nový Tekov 

  8.  7.2013   -    Ondrej Ginčaj,  Dolná Seč  

 16. 7.2013   -    Mária Matúšková,  Kalná n. H. 

 18. 7.2013   -    Simona Guťanová,  Kalná n. H.  

   9. 8.2013   -    Michal Palic,  Nový Tekov  

22.  9.2013   -    Margita Adamiová,  Dolná Seč  

23.  9.2013   -    Ivan Jančo,  Malé Kozmálovce  

30.  9.2013   -    Anna Polóniová, Tehla 

29.11.2013   -    Júlia Banháziová, Nový Tekov 

Do manželstva vstúpili s Božím požehnaním 

12.10.2013   -    Milan Guláš a Tatiana r. Turanová, Dolná Seč 

Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník.  Každú ratolesť na mne, ktorá 

neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac 

ovocia. 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. Ja som 

vínny kmeň a vy ste ratolesti.      Ján 15, 1-5 

 

 

 
Občasník Evanjelikov cirkevného zboru v Kalnej nad Hronom 

  Ročník  XIV. December 2013 

 

Ani sám totiž nevedel, čo povedať, lebo sa preľakli. Tu zjavil sa oblak, 

zastrel ich a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn: Jeho 

poslúchajte; A zrazu, keď sa poobzerali, nevideli nikoho okrem Ježiša. 
Mk 9, 6-8 
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Poďme až do Betlehema... 

 

Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do 

Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán.  

(Lukáš 2, 15) 

 

Vianoce sú jedinečné sviatky, lebo nám dávajú veľa možností 

na prežívanie toho, čo prežili ľudia pri narodení Pána Ježiša i toho, čo sme 

my už slávení Vianoc prežili.  

Niektorí ľudia to prežívajú v tom, že sa v spomienkach vracajú 

k Vianociam svojho detstva, do svojich rodín, kde mnohým neprekážala 

skromnosť pri stole. Lebo to čo prežívali so svojimi rodičmi a súrodencami, 

to duchovné malo viac miesta a bolo aj viac času. Vianoce dávajú 

príležitosť spomínať aj na tých, ktorí už nesedia s nami pri štedrovečernom 

stole, lebo už odišli z tejto časnosti. V svojich spomienkach sa vraciame do 

detstva, do svojich rodných domov až k svojim najbližším. 

Ako môžeme čítať pastieri išli až do Betlehema, čo v nočnú hodinu 

nebola ľahká, ani bezpečná cesta. Oni však išli, aby videli, aby sa 

presvedčili o tom, čo im oznámil Pán cez anjela. Stretnutie s narodeným 

Ježišom v Betleheme život pastierov úplne zmenilo. Pastieri sa síce vrátili 

k svojej pôvodnej práci, ale  už nikdy nezabudli, čo im „nebeský posol“ 

oznámil o Ježišovi: „narodil sa vám Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“ Ich 

život bol zmenený stretnutím s Kristom, ak spomínali, tak len na utvrdenie, 

že tá zmena života ich tešila, napĺňala a nechceli svoj nový životný štýl, 

spôsob života s Pánom opustiť. 

Je dobré, ak naše rodiny sa stretnú, ak sú na Vianoce spolu, 

ak spomíname v rôznych podobách na Vianoce minulé i dávne. Spomeňme 

aj na to duchovné, ktoré napĺňalo naše príbytky. Skrze Božie slovo sme 

predsa aj my išli až do Betlehema a pozreli, čo nám oznámil Pán. To slovo, 

ktoré zaznelo pastierom: „narodil sa vám Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán,“ 

platí aj nám. Toto Božie slovo mení životy a atmosféru našich rodín i pre tie 

všedné dni roku odchádzajúceho i toho nového, ktorý bude mať názov rok 

Pánov 2014. 

 Zlatá konfirmácia 

Viete, kto je najbližšie k viere v Pána Ježiša Krista? Túto otázku raz položil jeden 

brat farár na konfirmačnom sústredení. Aj na ňu odpovedal: Konfirmand. Pretože 

za tie dva roky sa dozvie všetko o Pánu Bohu. Všetko o spasení, o živote časnom 

i večnom. Všetky tieto informácie má v hlave. A chýba už len kúsok, niekoľko 

centimetrov. Vzdialenosť, aká je medzi mozgom a srdcom. Pretože Pána Ježiša, 

jediného Spasiteľa, sa dá prijať iba srdcom. „Pravda z Písma nás nikdy nespasí, 

ak sa táto pravda nedostane do nášho srdca.“ /Spurgeon/  

Každý rok máme v našom cirkevnom zbore zlatú konfirmáciu. Je to stretnutie 

konfirmandov po päťdesiatych rokoch od konfirmácie. V tomto roku sme čítali 

21 mien, ktoré boli zapísané v matrike. Koľkí z nich aplikovali do života to, čo sa 

naučili na konfirmácii? Odovzdať svoj život Kristovi a byť vzorom vo viere 

ľuďom okolo seba? Niektorí už odišli do večnosti, niektorí nemohli prísť zo 

zdravotných, či iných dôvodov. Niektorí toto pozvanie odmietli. Ale vážime si 

tých šesť sestier, ktoré prišli. 

 Na adventnom venci svietila prvá sviečka. Na úvod Služieb Božích prítomných 

privítal brat dozorca Alfred Baroška. Sestra Boženka Beťková sa prihovorila 

v mene konfirmandov. Brat senior Ján Jančo v kázni na text Mat 21,5 a 9 hovoril 

o príchode Pána Ježiša. Je advent – čas očakávania príchodu Pána Ježiša Krista. 

Ako sa my pripravujeme? Doma musí byť všetko vyleštené, vyzdobené, stoly 

slávnostne pripravené!? Koľko času tomu venujeme? Koľko času venujeme 

v tomto advente duchovnej príprave? Napríklad – prečítať z Božieho Slova 

evanjelium, kde sa hovorí o príchode Pána Ježiša Krista; prečítať duchovnú 

knihu. Čo ja robím, aby tento advent bol adventom nie podľa názvu, ale podľa 

obsahu a významu? Príchod Pána Ježiša nás stavia pred rozhodnutie: žiť 

s Kristom, alebo bez Neho! Treba sa nám každému rozhodnúť, lebo: 

1. Tvoj Kráľ prichádza k tebe – osobne, prejavuje záujem o tvoj život, 

o tvoje ťažkosti a ukazuje ti Božie východiská. 

2. Prichádza spravodlivý a plný spásy – spravodlivosť a spásu ponúka aj 

tebe aj mne, ako dar, ako ničím nezaslúženú milosť. 

3. Prichádza s najväčšou pokorou – to ukazuje na Jeho úprimnosť 

a pravdivosť, žiadne veľké vyhlásenia, ale pokora zdobí Krista Kráľa. On 

stojí o teba. Stojíš ty o Neho? 

 Spieval spevokol a bola prisluhovaná Večera Pánova. Po Službách Božích sme si  

so zlatými konfirmandkami posedeli v zborovke. Každá povedala niekoľko viet 

o svojom živote, zaspomínali na roky konfirmácie. 

Prajeme týmto sestrám, ale aj tým, ktorí neprišli, aby ich Pán Boh aj naďalej 

požehnával. Aby ten čas milosti, ktorý je pred nimi, múdro využili  podľa 

príkladu múdrych panien z podobenstva. 
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Ale aj v prítomnosti je to ťažké, pretože mladí majú rôzne záujmy, 

rôzne veci, ktoré ich dokážu oddeliť od Pána Boha. Veľmi záleží na 

rodinách, rodičoch, čo chceme dať svojim deťom. A o budúcnosti – záleží 

na nás, čo si vyberieme. Či život s Kristom – trvalá hodnota, alebo život bez 

Krista – žiadna hodnota, iba prázdny život. Pri všetkých piesňach zo 

spevníka nás doprevádzala dychovka. Piesne sa spievali rytmickejšie, bolo 

to nádherné. 

Na obed sme sa rozišli po rodinách. O 14.00h sme sa znova stretli 

v kultúrnom dome, kde pokračoval program. Vystúpili niektorí hostia, ktorí 

hovorili o práci v ich zbore. Hovorili o zborovej diakonii, o plusoch 

a mínusoch, o celocirkevnej diakonii, o práci so ženami, s deťmi, s mužmi, 

s mládežou. Bolo to výborne počúvať, keď hovorili: „chodili do zboru naši 

rodičia, chodíme tam i my a chodia do zboru i naše deti a aj naše vnúčatá“. 

To je niečo úžasné, že im záleží, aby ich najbližší našli svoj domov v zbore, 

v práci v zbore, aby boli zachránení pre Kráľovstvo Božie. Medzi 

vystúpeniami sme spievali spolu s doprovodom dychovky. Umelecký 

zážitok sme mali pri vystúpení sólistov hry na husliach s klavírom.  

Vďaka Pánu Bohu aj za tento krásny deň. Naozaj bol požehnaním aj 

slovom aj piesňami. Vďaka Pánu Bohu aj za našich milých hostí, za ich 

svedectvá. Kiež by aj nám záležalo na našich blížnych, aby sme ich volali 

ku Kristovi, aby naše modlitebne neostávali prázdne. 

„ Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť, a všetko toto 

bude vám pridané.“  Matúš 6,33 

 
 

 Vianoce nás pozývajú k stretnutiu s Kristom, a toto stretnutie nás 

môže zmeniť. Táto zmena môže byť trvalá, ak sme úprimní a túžime po 

duchovnom rozmere tých tohtoročných Vianoc. Poďte a pozrite, čo ste 

duchovné pripravili k svojmu stolu, koľko je tam toho, prečo sú tie 

sviatočné dni. Koľko priestoru a koľko času sme vyčlenili Ježišovi?  

Veď to Jeho narodenie si pripomíname. Pastierov tie prvé Vianoce 

zmenili, aj nás by mali zmeniť, vtedy sú skutočné. 

Poď až do Betlehema, značí sláviť Vianoce s ich skutočným obsahom, 

predovšetkým s Tým, ktorý sa narodil aj vám (aj tebe). Chcem veriť 

a želám všetkým vám v našich rodinách, že sa duchovne prenesiete až do 

Betlehema a prežijete duchovné spoločenstvo s Božím Synom, veď už 

dávno nie je dieťatko. Veď On opustil Nebeskú vlasť, aby sa stal 

človekom, aby sa stal naším Spasiteľom a priateľom.  

 

Pokojné a požehnané Vianočné sviatky, Krista Pána narodenie vám zo 

srdca želám  

 

                            Váš zborový farár – senior  Ján Jančo 

 

************************************ 

 

 

Stretnutie rodín 

V jedno príjemné sobotné popoludnie sme mali stretnutie rodín 

v zborovej sieni v Kalnej nad Hrovom. Prišli medzi nás vzácni hostia Ing. 

Jozef Kováč, bývalý riaditeľ Detskej misie, s manželkou Ľubkou 

z Bratislavy. Ešte v piatok sme mali spoločné stretnutie konfirmandov 

a dorastu. Deti mali zaujímavé otázky, na ktoré chceli počuť odpoveď. 

Večer sa predlžoval a nikomu sa nechcelo ísť domov.  

V sobotu sme sa stretli celé rodiny – deti, aj dospelí. Na základe Božieho 

Slova sme sa zamýšľali nad Božou vôľou pre životy rodičov a aj pre 

životy detí. Každý dostal príležitosť hovoriť o svojich vlastných 

skúsenostiach. Deti si vypočuli poučný príbeh o dvoch súrodencoch, ktorí 

prežili na prázdninách u starej mamy: Miško nechtiac zašliapol malé 

húsatko, mysliac, že ho nikto nevidí. 



- 4 -  - 9 - 

Sestra Zuzka to videla a využívala to vo svoj prospech. Keď stará mama 

niečo kázala urobiť Zuzke, tá hneď išla za Miškom a povedala: „ urob to, 

lebo ťa vyzradím“- húsatko, to bolo jej obranné slovo. Aké je naše obranné 

slovo? Na čo sa my vyhovárame? Možno nás nevidia ľudia, naši blízky, ale 

Pán Boh áno. Z tohto príbehu sme mohli lepšie pochopiť, že sa nevypláca 

byť neúprimný v rodinných vzťahoch. Pán Boh nás vidí a túži, aby sme 

nažívali v láske s Ním, aj medzi sebou navzájom. Zaspievali sme si aj 

ukazovacie piesne, ktoré majú deti najradšej. 

V nedeľu sme sa tešili, že spolu strávime Služby Božie v Kalnej, v Loku 

aj v Beši. Slovo Božie bolo pre nás balzamom, ale aj výzvou pre náš ďalší 

život. Zvlášť príbeh, ktorý brat Jožko Kováč predstavil: učiteľ náboženstva 

dal deťom úlohu, aby na čistý papier na jednu polovicu nakreslili veci, ktoré 

v Nebi budú. Na druhú polovicu papiera veci, ktoré v Nebi nebudú.  

Deti nakreslili pekné obrázky, iba Jankov bol iný. Nakreslil Knihu života 

a do nej napísal svoje meno: Ján Belák. Učiteľ sa ho spýtal: „ Janko, prečo 

si napísal svoje meno do Knihy života? To som vám predsa nekázal.“ Janko 

odpovedal: „Veď ste povedali, že ak oľutujem svoje hriechy a uverím v to, 

čo pre mňa Pán Ježiš urobil, môžem ísť do Neba. Ja som to urobil a viem, že 

Pán Boh zapísal moje meno do Knihy života.“ 

Milí bratia a milé sestry, ako je to s nami? So mnou, s tebou? Je moje, je 

tvoje meno zapísané v Knihe života? Ak nie, môžeš to urobiť hneď: vyznaj 

svoje hriechy Pánovi Ježišovi, oľutuj ich a popros, aby vstúpil do tvojho 

života. Nečakaj na iný deň. Ak áno – teš sa, že si Božie dieťa. 

Božie Slovo nám hovorí:  

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasený /zachránený/“ Skutky 16,31 

Bratovi Ing. Jozefovi Kováčovi s manželkou ďakujeme za krásne slová 

a povzbudenie. Nech ešte mnoho rokov môžu slúžiť na vinici Pánovej 

a privádzať stratené duše k Pánovi Ježišovi Kristovi. 

 

Ďakujeme Pánu Bohu za príjemné chvíle prežité v rodinnom spoločenstve. 

 Ďakujeme Pánu Bohu, že sme mohli prežiť niekoľko dní, ako jedna veľká 

rodina. Približne takto by to malo vyzerať aj v našich rodinách. Spolu 

a v láske, malí aj veľkí, pri Božom Slove, pri modlitbách, pri jedle, pri 

práci i oddychu. Vždy v prítomnosti živého Pána Boha. 

 
Zborový deň 

Zborový deň sa konal 8.septembra v Kalnej nad Hronom. 

Ešte v sobotu sme mali seniorálny deň v Jabloňovciach. Tu prišli bratia 

a sestry zo zboru Bystřice zo Sliezskej evanjelickej cirkvi. Prišli aj 

so svojou dychovkou a bratom kazateľom emeritným biskupom 

Stanislavom Pientakom aj so svojimi manželkami. Brat biskup poslúžil 

slovom a dychovka nás sprevádzala počas celých Služieb Božích. 

Popoludní prišli hostia na faru do Kalnej a odtiaľ šup do Podhájskej. 

V teplej vode si naši hostia oddýchli a večer sa ubytovali po rodinách 

v našom zbore. 

V nedeľu ráno sme začínali Služby Božie v kultúrnom dome. Ešte 

pred začiatkom dychovka hrala pri fontánke s nádejou, že príde viac ľudí. 

Na Službách Božích kázal brat emeritný biskup Stanislav Pientak 

a samozrejme po slovensky, veď študoval na evanjelickej Bohosloveckej 

Fakulte v Bratislave, i keď to bolo už dávno. Vo svojom príhovore ukázal 

na minulosť, prítomnosť a aj na budúcnosť. Hovoril o minulosti, ako 

museli tajne pracovať s mladými, s deťmi, aké to bolo ťažké. 
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Biblický tábor 
V prvý letný prázdninový týždeň som mala tú česť, stať sa členom veľkej 19 

člennej rodiny. Deti, dorast, dospelí sme prežili štyri dni na biblickom 

tábore v Jabloňovciach. 

Pred raňajkami sme sa spolu modlili, vyprosili od Nebeského Otca 

požehnanie pre nový deň a krátko sa zamysleli nad Božím Slovom. 

Hlavnou témou biblického vyučovania boli vrchy Božej lásky. Pri každom 

vrchu sme sa učili zlatý verš. 

Vrch Sinaj – vrch zákona. Tu sa Hospodin zjavil Mojžišovi v horiacom kre 

a dal mu na dvoch kamenných doskách 10 Božích prikázaní. Mt 22,37-40. 

Vrch Mória – vrch skúšky. Tu mal Abrahám obetovať svojho syna Izáka. 

1M 22,2. 

Vrch Ararat – vrch záchrany. Spravodlivý Noach bol zachránený v korábe 

pred potopou. Jer 30,11. 

Vrch Golgota – vrch vykúpenia. Pán Ježiš Kristus zomrel za moje aj tvoje 

hriechy, aby nás vykúpil pred večnou smrťou. 1Pt 1,18 

Vrch Karmel – vrch rozhodnutia. Jozua dal izraelskému národu možnosť 

rozhodnúť sa, komu budú slúžiť, keď vstupovali do zasľúbenej zemi. Či 

Hospodinu – živému Bohu, alebo pohanským bohom. Joz 24,15. 

Vrch Olivový – vrch zasľúbenia. Pán Ježiš Kristus odchádza po svojom 

vzkriesení do Neba, aby pripravil miesto tým, ktorí Ho milujú. Patríš medzi 

nich? J 14,2. 

Na týchto vrchoch sa udiali veľmi dôležité udalosti nielen pre vtedajších 

ľudí, ale aj pre celé ľudstvo. Pán Boh nás má rád. Aj teba, aj mňa. Cez svoje 

Slovo sľubuje požehnanie pre každého, kto Mu je poslušný. 

Vyučoval brat farár Ján Jančo, brat poddozorca Ľuboš Hasič, sestra Anka 

Jančová, sestra Milenka Greksová, sestra Eva Gáliková. 

Pred jedlom a po jedle sme sa modlili. Spievali sme piesne na Božiu oslavu. 

Boli sme sa kúpať na kúpalisku, jazdiť na živých koňoch, hrať sa na ihrisku, 

hľadať poklad, a samozrejme opekať špekačky. 

A ešte večerné krátke zamyslenie nad Božím Slovom a modlitby vďaky za 

prežitý deň. Popri bohatej duchovnej strave sme mali postarané aj o telesný 

pokrm. Hneď v prvý deň sme mali na obed buchty na pare, ktoré pripravila 

sestra Júlia Gáliková. Boli vynikajúce a ostali aj na utorok, ale všetky sa 

minuli. Veľmi pekne ďakujeme aj kuchárkam, ktoré sa o nás počas celého 

pobytu starali, sestre Helene Baroškovej a sestre Anke Jančovej. 

 Formuj, zdokonaľuj ma, Pane! 

Sochár hľadí na mramorový balvan 

a jeho oko už vidí vyformovanú sochu, v ktorej sa budú mnohí kochať. 

Gazda hľadí na obilné zrnko 

a jeho oko už vidí zrelý klas, z ktorého bude mať mnoho ľudí chleba. 

Stolár hľadí na dosku 

a jeho oko už vidí hotový nábytok, ktorý budú mnohí používať. 

Staviteľ hľadiac na prudkú horskú rieku 

vidí už mohutnú priehradu, ktorá dodá vodu vyprahnutej zemi. 

Spasiteľ pohliadol na hriešnika 

a Jeho oko už vidí jeho obrátenie, odovzdaný život, ktorý len Jemu slúži. 

Ó Pane, vo mne, v hriešnom človeku je taká vôľa, 

ktorá sa proti Tvojej svätej vôli búri. 

Mramor povoľuje šikovnej ruke sochára. 

Obilné zrnko vzklíči a prinesie klas. 

Ani doska sa nebráni stolárovi. 

Rieka prijme nové koryto, keď postavia priehradu. 

Ó Pane, vezmi ma do rúk a skrze Ducha Svätého nanovo ma stvor! 

Buď trpezlivý ku mne, nevzdávaj sa ma, kým nebudem podľa Tvojej vôle. 

Amen.  Johnson Gnanabaranam 

O výmene kríža (príbeh) 

Stredoveká legenda opisuje, ako sa Pán Boh zmiloval nad človekom, ktorý 

ustavične bedákal, že jeho kríž je priťažký. Tak ho dobrý Pán Boh 

zaviedol do obrovskej haly, v ktorej bol bohatý výber krížov, rozličného 

tvaru, rozličnej veľkosti. Kázal mu, aby sa dobre poobzeral a vybral si ten, 

ktorý mu bude najlepšie vyhovovať. 

Človek začal hľadať, ale ťažko mu bolo nájsť vyhovujúci kríž. Buď bol 

hrubý, alebo dlhý, alebo ostrý, alebo nepohodlný. Každý kríž mal niečo 

nepríjemné. Nakoniec našiel v kúte taký, ktorý sa mu ihneď zapáčil. Tento 

by som chcel mať, pomyslel si. Prizrel sa mu bližšie a vtedy zbadal, že to 

je jeho doterajší kríž. Kazimierz Wojtowicz 
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Kráčajme s Bohom, pretože... 

Od 6.1.2013 – do 12.1.2013  prebiehal aliančný modlitebný týždeň. 

Témou bolo: „Kráčajme s Bohom, pretože...“. Po sedem večerov sme sa 

zamýšľali nad Božím Slovom o siedmych dôvodoch, prečo sa oplatí kráčať 

s Bohom. Boli to ekumenické stretnutia, za účasti Evanjelickej cirkvi 

a Cirkvi bratskej. Na území nášho cirkevného zboru sme sa stretávali 

v Kalnej, v Dolnej Seči, v Hornej Seči a v Novom Tekove. Po krátkom 

zamyslení vždy iného hosťa na danú tému dňa sme sa modlili. Samozrejme 

nechýbali piesne zo spevníka.  

Veríme, že vrúcne hlasné modlitby, ktoré zneli z úst zúčastnených boli 

vypočuté. 

 

Svetový deň modlitieb 

Medzi najkrajšie chvíle života božích detí patria okamihy, ktoré môžu 

prežiť medzi bratmi a sestrami v Pánovi Ježišovi. Takéto pekné 

spoločenstvo sme mali aj 8.3.2013 v Kalnej v kostole.  

Svetový deň modlitieb pripravili ženy z Francúzska. Úvodné slovo mala 

sestra D. Hasičová. Sestra H. Barošková nás oboznámila s históriou a aj 

súčasnosťou Francúzka. Prezentáciu tejto krajiny nám na plátne premietal 

brat D. Hasič. Pekný materiál k tomu poskytla sestra M. Bartošová. 

Konkrétne osudy rôznorodého obyvateľstva Francúzska predstavili sestry D. 

Hasičová, O. Kotlárová, Ž. Bartošová, E. Jánošíková, M. Greksová. 

Dopĺňali ich texty z Biblie a modlitby. Témou večera bol text Mt.25,35: „ 

Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma“. Na tomto základe si pripravila 

kázeň sestra A. Jančová. Hovorila o našej zodpovednosti  voči Pánu Bohu 

a voči ľuďom, z ktorej budeme raz vydávať počet pri poslednom súde. 

Spievali sme aj piesne zo spevníka, týkajúce sa témy. Záver patril hlasným 

modlitbám. Sestra H. Barošková ukončila večer informáciou o finančných 

prostriedkoch, vyzbieraných v minulom roku.  

Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaný večer. Že sme takýmto spôsobom 

mohli byť spojený s kresťanmi na celom svete, navzájom niesť svoje 

bremená na modlitbách a z Božieho Slova načerpať nových duchovných síl 

do každodenného života. 

 

 Hrané pašie 

Sadám si na mäkkú stoličku a čakám, čo sa bude diať. Ešte nikdy som 

nevidela takéto predstavenie. Je nedeľa popoludní 23. marca 2013. Zišlo sa 

tu okolo 130 divákov z nášho cirkevného zboru aj z iných zborov. V sále 

kultúrneho domu v Kalnej je jemné prítmie, aby sa dalo premietať. Na 

veľkom plátne prebiehajú obrazy o stvorení sveta, o prvých ľuďoch. 

Potom na scénu pred plátno vystúpi niekoľko spevákov s piesňou o sláve 

Božej. Opäť premietajú, tentoraz príbeh o Noachovi, o Abrahámovi, 

a hlavne o Ježišovi. Vlastne celé pašie vidím na plátne v pozadí a pred ním 

hrajú to isté postavy v dobových kostýmoch. Jednotlivé deje sú 

popretkávané piesňami, ktoré naživo spievajú konkrétne postavy. 

Myšlienkami vtiahnutá do deja som zabudla na svet okolo seba. Akoby sa 

čas posunul o viac ako 2000 rokov späť a ja som bola svedkom tých 

udalostí priamo na vlastné oči. Cítila som rany bičom, ktorými bol Ježiš 

zasiahnutý, ťarchu dreveného kríža. Ach, koľko bolestí tela i ducha 

podstúpil Pán Ježiš aj za mňa. Aj za teba drahý brat, milá sestra. 

Potrebujeme vari ešte viac dôkazov o Božej láske? Už nečakaj ani sekundu 

a prijmi živého Pána Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa. Iba s Ním môžeš 

prežiť zmysluplný život tu v časnosti a radostný život vo večnosti.  

Predstavenie bolo veľmi dojemné, na vysokej úrovni. Ďakujeme 

bratom a sestrám z východného dištriktu, ktorí prijali pozvanie nášho brata 

seniora a prišli medzi nás s hranými pašiami.  

 

  


