
Priateľ do jesenných dní

Žalm 51, 14

Vráť mi radosť z tvojej

spásy a podopri ma

duchom poslušnosti!
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Jeseň je obdobím, kedy sa mení čas. aj reálne, koncom
októbra, prestavujeme ručičky hodiniek o hodinu späť,
ale čas sa mení aj pocitovo. Mesiace, ktoré sme trávili
skôr vonku, starali sa o záhrady a sady, vystriedajú teraz
dlhé večery. Možno sa tešíte na zimné zvyklosti- možno
po večeroch lúštite krížovky, možno dopletiete sveter
pre vnúča, možno vytvoríte ďalšiu deku či šál z vlny. 
Pri tom všetkom, čo naplní vaše tmavé večeri, prosím,
nezabudnite na Bibliu a spevník. Naši predkovia začínali
i končili deň so spevníkom a Bibliou v rukách. čím viac
Písmo čítame, tým viac vidíme, koľko krásy a novoty v
sebe skrýva. Predsavzatia nepatria iba k Novému roku.
Dajme si jeden záväzok i teraz na jeseň- nech sa Biblia a
spevník stanú našimi spoločníkmi počas tejto jesene. 

Milí priatelia v našom Pánovi, Ježišovi Kristovi,
radi by sme vás informovali o živote nášho cirkevného zboru, radi by sme s vami ostali v
kontakte a tvorili jeden zbor, jednu rodinu. niektorí sa stretávame v nedeľu v chráme Božom,
niektorí sa stretávame pri vyučovaní konfirmácie, náboženstva, mládeže, besiedky,
stretnutiach žien, ale s mnohými nie. Napriek vašim povinnostiam, ktoré vám nedovoľujú
prísť do chrámu, napriek zdravotným problémom, ktoré vás nútia zostať doma, stále tvoríme
jeden zbor v mene Krista, Božieho Syna. Nech tento krátky leták slúži v Duchu Svätom na
budovanie a rast nášho zboru. Dúfam, že aspoň raz za čas sa mi podarí ho pre vás pripraviť.
nech vás žehná Pán. 
S pozdravom vaša farárka Michaela Ravasz Pogányová



Buď silný a odvážny, nestrachuj sa
a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj
Boh, bude s tebou, kamkoľvek

pôjdeš. 
Joz 1, 9

V lete sme prežívali radostné chvíle s našimi mladými,

ktorý sa zúčastnili seniorálneho tábora pre deti a mládež

v Jabloňovciach. Pre deti do 10 rokov sme i tento rok

pripravili denný detský tábor, tento rok s témou Pátračov

na stope.  veľmi sa tešíme, že o tých táboroch priniesol

správu i Evanjelický posol. 

Tábory vyžadujú veľa práce a príprav a sme vďační

každému, kto sa zapojil a slúžil tým maličkým. Našim

cieľom je, aby sa stretli ako kresťania, aby sa zabávali ako

kresťania, aby sa učili čítať Bibliu ako kresťania a aby sa

ich najbližším priateľom stal Kristus. 

So začiatkom septembra prišiel i začiatok školského roku.

Naše Základná škola v Plavých Vozokanoch každoročne

pozýva i duchovných našej obce, aby pri otvorení šk.

roku udelili učiteľom a žiakom požehnanie.

Teším sa, že i v tomto roku sme mohli na prvých

septembrových službách udeliť požehnanie aj v kostole.

Modlitba "Veni sancte spiritus", teda príď Duchu Svätý, je

mocná a my veríme, že Duch Svätý skutočne bude

učenie a vyučovanie sprevádzať. Rozum je na tomto svete

najväčším darom od Boha, ako hovorí Martin Luther,

preto ho máme cvičiť a v múdrosti vzrastať. Aby si mohli

počas roka to požehnanie pripomínať, dostali nálepku s

biblickým veršom a záložku v holubicou, znakom práve

Ducha Svätého. 

Požehnanie pri príležitosti začiatku
školského roku

Poďakovanie za úrody zeme Prvú októbrovú nedeľu sme v našom chráme ďakovali za

úrody zeme. Je to čas, kedy sa vieme zastaviť po práci v

záhradách a na poliach a zamyslieť sa na tým, že úroda je

Boží dar. V Malom katechizme čítame, že Boh Otec nás

nielen stvoril, ale sa o nás aj stará a dáva nám všetko

potrebné pre život. Tiež nás chráni pred zlým. Za toto

sme povinní jemu ďakovať a Jeho meno chváliť.

preto je dobré, že počas cirkevného roku máme sviatok,

ktorý nás na to upozorní. I v tomto roku boli služby Božie

slávnostné a to aj vďaka výzdobe, za ktorú patrí vďaka

sestre kostolníčke a ochotným sestrám zo zboru, ktoré

prispeli úrodou svojich záhrad. Tešíme sa z našich detí,

ktoré poďakovali Bohu v básni. Tým, že môžu byť

súčasťou služieb Božích ich učíme, že veci nie sú

samozrejmé a máme za ne ďakovať. Najmä ich učíme, že

nie len za dar chceme ďakovať, ale predovšetkým

oslavovať Darcu všetkých dobrých darov, nebeského Otca

Stvoriteľa.

Pamiatka posvätenia chrámu
Môcť mať chrám v obci, ktorý je miestom uctievania trojjediného Boha, to je požehnanie. Kráľ Dávid túžil postaviť

Bohu chrám, lebo ho trápilo, že on žije v dome z cédrového dreva, ale Hospodinova archa zmluvy sídli v stane. Bol to

však jeho syn Šalamún, ktorý podľa Božích plánov chrám postavil. trvalo to 7 rokov, bol zo striebra a zlata a aj tak

Šalamún pred Bohom vyznal, že ani toto nie je príbytok hodný oslavy Božieho mena. Boh ho však prijal. Náš chrám

nepatrí medzi najväčšie ani najmajestátnejšie, ale slúži bohu už od roku 1785, kedy sa v ňom 18.októbra konali prvé

služby Božie.  

Každoročne si pamiatku posvätenia chrámu pripomíname s vďakou. Je pre nás svedectvom, že Boh je s nami, že Pán

Ježiš z lásky k nám položil svoj život. Buďme verným Božím ľudom a slúžme nášmu Bohu s pokorným srdcom. Vždy

keď prechádzame okolo nášho kostola, myslime na to, aký je to veľký dar, že naši predkovia z toho mála, čo mali, a pri

obmedzeniach Tolerančného patentu dokázali nám zanechať cenné dedičstvo- Boží dom. Je tu pre nás, aby sme v ňom

vzdávali Bohu chválu, vyznávali hriechy a dostávali povzbudenie a potešenie. Nech Pán požehnáva túto stavbu i nás,

svoj ľud, ktorý sa v ňom stretáva. 

Čo sa udialo v našom cirkevnom zbore

NÁŠ KOSTOL- NAŠA RODINA



Lebo keď sme sa stali veriacimi a nosíme meno kresťan, a sme skrze Pána Krista
oslobodení od hriechu, smrti a všetkého nešťastia, potom máme žiť nový život, taký,
aký On od nás žiada. Tento nový život je obsiahnutý v jedinej vete: „Buďte milosrdní,
ako je milosrdný váš Otec.“
Milosrdný znamená mať voči svojmu blížnemu vrúcne srdce, ktoré spolucíti, keď
blížny má nedostatok na tele, na duši, majetku alebo v niečom inom, a premýšľa, ako
by pomohol a pritom to robí rád a s chuťou.
Také srdce, hovorí Pán, majte voči každému, aby to nebolo také milosrdenstvo, aké je
medzi smilníkmi a lotrami, vrahmi a zlodejmi. Tí sú voči sebe milosrdní, ale toto
milosrdenstvo je uzavreté v kruhu spolupáchateľov. Je zjavné, že zlodej nie je
milosrdný voči tomu, koho ide okradnúť. Inak by nikoho neokradol. Je milosrdný
voči tomu, kto s ním kradne. To je šelmovské milosrdenstvo. Ale my, ktorí chceme
byť kresťanmi, buďme milosrdní ako náš Otec v nebi nielen voči priateľom, ale aj
nepriateľom.
Neraz povieme: Čo ma po tom človeku, on mi to i ono urobil, poznám jeho
naničhodnú hubu, ja by som mu mal pomôcť? Ja by som bol radšej, keby ho vši
zožrali. Tak nás nabáda naša prirodzenosť k šelmovskému milosrdenstvu, ktoré sa
vzťahuje iba na našich priateľov a ostatných odmieta.
Boh je milosrdný
Nie, hovorí Kristus, tak to nemá byť. Keď ťa tvoj blížny urazil, ak chceš byť kresťan, tak
uváž, že máš byť milosrdný. A taký milosrdný, ako je náš Otec, inak nemôžete byť
Jeho dietkami ani mojimi bratmi, ktorých som svojou krvou od hriechu a smrti
vykúpil. Veď vy ste vášmu Otcovi spôsobili bolesť, keď ste naskrz prestúpili Jeho
príkazy. Teraz kvôli tomu, čo ste proti Nemu popáchali, mohol by tiež povedať: Toto
že je moje dieťa, ktoré je takou zúfalou šelmou, ktorá zlorečí, cudzoloží, je lakomá a
pácha všetko zlé? Nech mi dá pokoj a nech ide, kam chce. Tak by mohol Boh, hovorí
Kristus, povedať aj nám, ale On to neurobí. Prehliada našu zlomyseľnosť a je
dobrotivý a milosrdný. Dáva nám nielen telo a život, pokrm a nápoj, ženu a deti,
živnosť a všetko, ale i svojho Syna a večný život.
V tomto milosrdenstve sa aj my cvičme. Lebo, keď ťa niekto urazil a urobil ti niečo
zlé, čo je to proti tomu, čo si ty tak často a ťažko spáchal proti Bohu?

„Buďte teda

milosrdní, ako je

milosrdný aj váš

Otec. 

Nesúďte a nebudete

súdení; nepotupujte

a nebudete

potupení; odpúšťajte

a bude aj vám

odpustené. 

Dávajte a bude vám

dané. Mieru dobrú,

natlačenú, natrasenú

a vrchom nasypanú

dajú vám do lona;

lebo akou mierou

meriate, takou vám

bude namerané. “

 

Evanjelium podľa

Lukáša 6, 36-38

PRIPRAVUJEME

Aj v tomto roku sa zapojíme do zbierky :Koľko lásky sa

zmestí do krabice od topánok". Po minulé roky sme

zbierku adresovali pre deti do Srbska. V tomto roku

budeme vytvárať balíčky pre seniorov v domovoch

dôchodcov. Pozývam vás, aby ste sa do zbierky zapojili.

Bližšie informácie budú na nástenke kostola. Do krabice

od topánok, ktorú je potrebné obaliť vianočným

papierom, vložíte niečo teplé (čajík, káva, čokoláda),

niečo mäkké (ponožky, rukavice), niečo sladké a slané a

niečo pre potešenie (krížovky). Veci musia byť nové,

nepoužité. Následne krabicu odovzdáte na farskom úrade

a my ju odnesieme do domova dôchodcov. 

Chceme slúžiť nie len navonok, to je naša misia, ale aj vo

vnútri cirkevného zboru, pre našich členov. To je naša

diakonická práca. Každoročne chystáme balíčky pre deti

a už i pre seniorov nášho cirkevného zboru. Balíčky sa

vytvárajú z darov, ktoré členovia zboru prinášajú. 

Budeme radi, ak sa zapojíte do tejto zbierky a prispejete

napr. 10 ks napolitánok, lentiliek, lízatiek... Ostatné podľa

dohody.

Pozývame vás však, aby ste sa pridali aj do prípravnej

skupiny. Balíčky vytvárame a doručujeme počas

decembra. preto neváhajte kontaktovať pani farárku čo

najskôr. 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od
topánok

Zborové balíčky 
pre deti a seniorov

BUĎTE TEDA MILOSRDNÍ
Dr. Martin Luther



OSEMSMEROVKA
Nájdi slová ukryté pod osemsmerovkov z príbehu o múdrom mužovi,
ktorý staval svoj dom na skale

Milí evanjelici, teším sa, že ste členmi cirkevného zboru. Vďaka vašej starostlivosti a záujmu môže byť aj v
Plavých Vozokanoch cirkevný zbor s farárom. Z vašich príspevkov a milodarov sme mohli vymeniť napr.
okná na kostole, udržiavať organ, starať sa o náš dorast. Ak máte návrhy, akým spôsobom by sme mohli
pracovať v zbore, prosím podeľte sa o ne. 
Aj v tomto roku ostáva cirkevný príspevok vo výške 20€. Je ho možné uhradiť aj v splátkach u sestry
pokladničky alebo na číslo účtu cirkevného zboru. 
Sme cirkevný zbor, komunita. Síce sme rozdielni, všetkých nás spája náš Pán, Ježiš Kristus. Chceme vieru žiť, šíriť,
tvoriť.
Túto prácu môžete podporiť milodarom, ale i uhradiť cirkevný príspevok aj na číslo účtu cirkevného zboru: 
SK 93 0900 0000 0000 2861 1583.  Správa: milodar (alebo c.príspevok)+ meno a priezvisko
Ochotného darcu miluje Boh.
Všetky Vaše otázky rada zodpoviem. Nech Vás žehná všemohúci Boh Otec, Syn i Duch Svätý.

OZNAMY

deti a dorast, aby
Pán Boh zasial do
ich srdca vieru 
za mládež, aby
získali múdrosť,
boli rozvážni a
nežili svoj život
podľa pravidiel
sveta, ale Božieho
kráľovstva
za snúbencov a
mladé manželské
páry, aby opustili
pýchu a dokázali si
odpúšťať
za mladé rodiny,
aby viera bola
súčasťou ich života
za osamelých,
vdovy a vdovcov,
nech Pán Ježiš je
blízko ich srdca, dá
im radosť a nádej

Stále sa radujte,
neprestajne sa

modlite, za všetko
ďakujte.

1 Tes 5, 16-18
 

Modlime sa za:


