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A to Slovo stalo sa
telom, preb˘valo medzi
nami, a my hºadeli sme

na Jeho slávu ako na
slávu jednodrodeného

od Otca, bolo plné
milosti a pravdy.

Ev. Jána 1,14
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M ilí ãitatelia, drahí bratia a sestry, chcem Vás
v tomto predvianoãnom ãase srdeãne po-

zdraviÈ a zároveÀ povzbudiÈ k pozorovaniu vecí,
ktoré sa nám v tomto predvianoãnom období nepo-
núkajú tak vtieravo ako tovar vo v˘kladoch nákup-
n˘ch centier a ani tak hlasno ako koledy, ktoré sa
vznášajú nad šunkou, banánmi, ãi vianoãn˘mi ko-

lekciami. A hoci nadpis znie trochu
nebezpeãne, verím, že po doãítaní
tohto ãísla dediãstva budete na-
plnen˘ radosÈou a pokojom. 

Nadpis trochu naznaãuje tému
úvodníka, nebudem však hovoriÈ

o nebezpeãenstve   žlãníkového záchvatu z pre -
jedenia sa, ani o nebezpeãenstve zadæženia rodiny,
v predvianoãnom ãase ãi o ne-   bezpeãenstve pod-
pálenia vianoãného stromãeka. Chcem pripomenúÈ
„ne bezpeãenstvá“, ktoré si väãšinou vôbec neuve-
domujeme.

Sviatoãné dni nás obvykle vyhodia z pracovného
stereotypu všedn˘ch dní a poskytnú nám viac ãasu
byÈ s t˘mi, ktor˘ch sme z objektívnych príãin poãas
roka ãasto obchádzali. Tak˘to ãas prináša so sebou
aj nebezpeãenstvo. Môžu tak zrazu na povrch vy-
plávaÈ problémy, ktoré boli v priebehu roka prekryté
povinnosÈami všedn˘ch dní. Užitoãné informácie
o tom, ako to v rodine na Vianoce zvládnuÈ môžete
nájsÈ na stránkach tohto ãísla v rozhovore s psy-
chologiãkou PhDr. Jankou MaÈašovou. 

VráÈme sa však k téme. Vianoce sa mi niekedy
javia ako vysok˘ vrch, na ktor˘ vedie nároãná
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cesta príprav, organizovania a pachtenia
sa. To všetko s jedin˘m cieºom – aby boli
Vianoce sviatkami lásky, rodinnej pohody,
štedrosti a pokoja. Otázkou však je, ak˘ je
to pokoj, keì na ceste za ním prežívame
stres a množstvo nepokoja. 

Cesta k Vianoãnej pohode je namáhavá
a nároãná. Treba však povedaÈ aj to, že ešte
nebezpeãnejší ako v˘stup na vianoãn˘ vrch,
je samotn˘ pobyt na tomto vrchole. Môže
sa totiž staÈ, že po tom, ako s vypätím fy-
zick˘ch i psychick˘ch síl vylezieme na
tento vianoãn˘ vrchol, stretneme sa tam
s prázdnotou, ktorá nás na tomto vrchu
bude ãakaÈ. Je to tá chvíºa, keì sú darãeky
rozbalené, jedlá dojedené a Tichá noc od-
spievaná. Mnohí vtedy pocítia prázdnotu
a opäÈ sa v nich ozve smäd po zmysluplnom
naplnení života a smäd po dobr˘ch vzÈahoch
v rodine. Mnohí si vtedy so smútkom uve-
domia, že ani Vianoãn˘ pokus nájsÈ v rodine
kúsok raja nevyšiel. Uvedomíme si, že tam
dole, pod t˘m vianoãn˘m vrcholom, na nás
zajtra opäÈ ãaká realita nevyriešen˘ch pro-
blémov,  povrchn˘ch a naštrben˘ch vzÈa-
hov.

Vianoce v sebe nesú nebezpeãenstvá.
Minimálne jedno však môžme urãite po-

važovaÈ za pozitívne. Je to nebezpeãenstvo

zmeny. Pocit smädu nás totiž núti hºadaÈ

prameÀ. A tiež každé vyboãenie zo stereo-
typu má v sebe potenciál k zmene. V 2.
knihe Mojžišovej ãítame príbeh o tom, ako
Mojžiš odboãil zo stereotypu pastierskeho
života. Odboãil z cesty, po ktorej pred t˘m
kráãal veºakrát. Chcel si pozrieÈ zvláštny
úkaz na neìalekom kríku, ktor˘ pred t˘m
tiež videl možno stokrát. Teraz však bol
ten krík in˘. V tej chvíli si Mojžiš iste ne-
uvedomoval, akú zmenu t˘mto vyboãením
vo svojom živote zaãal, že dal Bohu príle-
žitosÈ, aby ho oslovil. 

Majme poãas t˘chto sviatkov otvorené
oãi nielen pre žiaru umelého osvetlenia,
ale aj pre horiace kríky. Je isté, že Boh pre
každého, kto je ochotn˘ odboãiÈ z cesty za-
behan˘ch stereotypov, pripravil aj v ãase
tohtoroãn˘ch sviatkov horia-    ci krík ako
príležitosÈ k osloveniu i k zmene. Nanovo
sa zapoãúvajme do hlasu, ktor˘ hovorí tú
dobrú zvesÈ: „Naplnil sa ãas a priblížilo sa
kráºovstvo Božie; ãiÀte pokánie a verte
v evanjelium“. Buìme preto vnímaví a pri-
pravení podstúpiÈ aj to riziko, že v nás Boh
nieão poãas t˘chto sviatkov zmení.

Prajem Vám radostné, pokojné, ale aj
zmenou nabité sviatky a požehnané vykro-
ãenie v ústrety Pánovmu roku 2011.

David Bázlik 

– zborov˘ farár

Modlitba Martina Luthera (1530)
4 âi nie si naozaj neobyãajn˘ a láskypln˘ Boh, ktor˘ nám vºúdne a podivu-
hodne vládne?!
4 Ty nás poãuješ naše modlitby, i keì si nás najskôr ponížil.
4 Ty nás ospravedlÀuješ, i keì si z nás najskôr urobil hriešnikov.
4 Ty nás vedieš do nebies, i keì si nás najskôr poslal do pekiel.
4 Ty nám dávaš víÈazstvo, aj keì si nás nechal padnúÈ.
4 Ty nám vraciaš radosÈ, aj keì si nás najskôr nechal plakaÈ.
4 Ty nás potešuješ, aj keì si nás najskôr nechal žialiÈ.
4 Ty nám dávaš novú silu, aj keì si nás najskôr nechal trpieÈ.
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O Vianociach so psychológom
Vianoce považujeme za ãas radosti a pokoja. Majú však aj svoju odvrátenú stránku.
Tieto sviatoãné chvíle v nás prebúdzajú smäd po nenaplnen˘ch túžbach života. Uve-
domujeme si rozdiel medzi našimi  oãakávaniami a životnou realitou. Vianoce nám
pripomínajú ch˘bajúce vzÈahy. Prázdna stoliãka v domácnosti v tomto období akosi
naliehavejšie zíva prázdnotou. Rodiãia sú smutní z toho, že deti ãi vnúãatá na
sviatky nebudú môcÈ prísÈ. Depresie neobchádzajú ani t˘ch, ktorí sú po rozvode
a ch˘bajú im dlhoroãné vzÈahy.

ROZHOVOR

n Je možné maÈ v tak˘chto situáciách

svoje myšlienky a emócie pod kontro-

lou? âo môže byÈ z vášho pohºadu

v takomto období pre ãloveka pomo-

cou?

Áno, skutoãne je to tak, Vianoce majú aj
svoju druhú tvár, ktorú si ãlovek mnoho-
krát uvedomí, až keì ho postihne nejaká
neãakaná strata, s ktorou sa Èažko vy-
rovnáva. Každá strata blízkeho ãloveka
hlboko zasiahne a je úplne pochopiteºné,
že prichádzajú negatívne myšlienky, plaã,
pocit samoty, mnohokrát aj pocity viny
/ão som ešte mohol spraviÈ a nestihol
som/ ... 

Vtedy je veºmi dôležité „maÈ sa pri
kom vyplakaÈ“ Nie je dobré slzy potláãaÈ

a tváriÈ sa, že to všetko zvládam sám,
ale dovoliÈ si oãistu cez slzy a vyplakaÈ
svoj smútok, žiaº, zúfalstvo... NebáÈ sa
požiadaÈ o pomoc, keì to už skutoãne
nezvládam – priateºov, deti, blízkych
ºudí. Odporúãam stretnutia s ºuìmi, ktorí
mi rozumejú, neuzavrieÈ sa do seba, po-
kraãovaÈ v rozvíjaní svojich záujmov –
športové aktivity, spev... . 

Nebezpeãenstvo hrozí skôr v dôsledku
potlaãenia aktívneho smútenia /napr.
liekmi/, pretože sa vynechá dôležitá ãasÈ
psychickej úzdravy – prijatie a spraco-
vanie straty. Ak smútenie trvá neprimerane
dlhú dobu a prejavuje sa hlbokou depre-
siou, vtedy treba urãite vyhºadaÈ odbornú
pomoc – psychoterapeuta, psychiatra...

4 Ty z nás ãiníš múdrych, aj keì si z nás najskôr urobil bláznov.
4 Ty nám dávaš bohatstvo, aj keì si z nás najprv urobil chudobn˘ch.
4 Ty z nás robíš slávnych, aj keì si z nás najprv urobil otrokov.
To všetko sme v Kristovi, ktor˘ sa ponížil, stal sa hriešnikom, zostúpil do pekiel,
padol, plakal, žialil, trpel, bol bláznom v oãiach ºudí, chudobn˘m i otrokom.
Aby sme v Kristovi dosiahli vypoãutie, ospravedlnenie, nebesá, víÈazstvo, ra-
dosÈ a potešenie, novú silu i múdrosÈ, bohatstvo i slávu.
Vìaka Hospodine, že si naozaj neobyãajn˘ a láskypln˘ Boh, ktor˘ nám vºúdne
a podivuhodne vládne!
Chválime tvoje meno odteraz až naveky. Amen.
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Rada by som apelovala na všetk˘ch,
ktorí poznajú takého ãlovek – buìte ak-
tívnejší, skúste mu aj vy sami navrhnúÈ
stretnutie, daÈ mu najavo, že vám na
Àom záleží, urãite mu to pomôže. A nielen
v tomto období!

n Pracujete prevažne ako detsk˘ kli-

nick˘ psychológ. Rodiãom pomáhate

pochopiÈ reakcie a správanie svojich

detí a spolu hºadáte spôsoby ako ich

usmerÀovaÈ. Deti majú radi tajomn˘

svet Vianoc. Ak˘ je váš pohºad na

tému „distribútora darãekov“? Je podºa

vás lepšie, keì pravdu o pôvode dar-

ãekov vysvetlia deÈom rodiãia, alebo

je lepšie ãakaÈ, k˘m rodiãovské „klam-

stvo“ deti odhalia sami? Môže maÈ

toto „vianoãné klamstvo“ vplyv na dô-

veru voãi rodiãovi?

Tu ma napadá kniha „Jak si lidé hrají“
od psychológa Berneho, kor˘ popísal aké
„hry a rituály“ ºudia v každodenn˘ch si-
tuáciách využívajú, v ak˘ch rôznych rolách
fungujú. Hra „Vianoãné darãeky“ k nim
urãite patrí, veì nielen deti, ale ãasto aj
dospelí milujú to ãaro, ktoré so sebou Via-
noce prinášajú a vybavujú sa im spomienky
z detstva na krásne chvíle plné oãakávania
pri stromãeku. âaro a tajomno k Vianociam
patrí a myslím si, že by sme našim deÈom
úplne narušili ich svet, kebyže im zaãneme
„racionálne“ vysvetºovaÈ, ako to v sku-
toãnosti je. Naše deti sú bystré, mnohé
veci „prekuknú“ skôr, ako si myslíme. No
nechcú ani nám dospel˘m kaziÈ radosÈ, že
veríme, že oni veria...

n Vianoãné sviatky v závere roka ur-

ãit˘m spôsobom narušia zabehnut˘

systém života rodín. Vytvárajú ãas,

kedy rodina obvykle strávi viacej ãasu

spolu. Psychológovia tvrdia, že tento

môže byÈ zdrojom mnoh˘ch konfliktov,

ktoré sú poãas roka prekryté zhonom

každodenn˘ch povinností. Akú radu

by ste ako psychológ dala v tomto ob-

dobí rodinám? Ako by mohla vyzeraÈ

prevencia pred zbytoãn˘mi konfliktmi? 

Nielen poãas Vianoc, ale aj dovolenky,
ãi dlhšieho voºna sa môže staÈ, že sa
problémy už nedajú zakr˘vaÈ, a „vyplávajú
na povrch“, pretože sa pred nimi už
nedá utekaÈ. Je to najãastejšie tam, kde
už dlho ch˘ba ãas na spoloãné rozhovory
a priebežné riešenie problémov. Preven-
ciou teda je maÈ na seba ãas poãas
celého roka, riešiÈ problémy priebežne,
aby nás vo chvíºach, keì sa spolu môžeme
tešiÈ a vychutnávaÈ si to, neprekvapili! 
n Na ão sa vy osobne najviac poãas

Vianoc tešíte a ako ich budete tráviÈ?

Prípadne, ão by ste chcela naším ãita-

teºom zapriaÈ?

Pre mÀa osobne sú Vianoce vždy ãasom,
ktor˘ môžem stráviÈ so svojimi najbližšími
a preto sa na ne veºmi teším. Milujem tie
chvíle, keì sa akoby vrátim späÈ do
svojho detstva a s radosÈou dodržiavame
všetky zvyky, lebo bez toho by to nebolo
ono. Máme vtedy viac ãasu sa porozprávaÈ,
zrekapitulovaÈ predchádzajúci rok... Sme
celá rodina vtedy tak bližšie k Bohu, spo-
loãne sa modlíme pri stole, spievame, spo-
loãne chystáme, stolujeme, zdobíme, ideme
na cintorín, aby sme si zaspomínali na
star˘ch rodiãov – je to proste ãas, keì
môžeme byÈ tak skutoãne SPOLU a ja si
to vychutnávam. 

Želám tento úžasn˘ pocit blízkosti k Bohu
a zdieºania voãi ºuìom každému nášmu ãi-
tateºovi. Všetk˘m vám Požehnané sviatky.

PhDr. Jana MaÈašová vedie ambulanciu
klinickej psychológie pre deti a dospel˘ch
na Podhore v Ružomberku. 

Rozhovor pripravil 

David Bázlik
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Milí naši kamaráti!

Na dvere už klopú VIANOCE a ãakajú nás 
dlllllllhéééééééééééééééé prázdniny.
Keby ste náhodou mali veºa, veºa, ãasu a
nevedeli by ste, ão s ním, my žiaci zo ZŠ 
Bystrická cesta 14, Ružomberok sme si pre Vás 
pripravili ŠESËSMEROVKU, ktorá Vám prezradí, 
preão máme byÈ na Vianoce šÈastní a veselí. 

V šesÈsmerovke vyhºadaj slová, ktoré sú napísané 
v hviezdach. Keì slovo nájdeš, vyfarbi okienka modrou pastelkou. 
Nevyfarbené okienka ukr˘vajú v sebe písmená. Keì si nevyfarbené
písmená napíšeš vedºa seba na ãiaru pod šesÈsmerovku a poskladáš
z nich slová, budeš vedieÈ, preão máme byÈ šÈastní a veselí...
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______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________  

_____________________________________________

Prajeme Vám veºa trpezlivosti a úspechov pri hºadaní slov. 
Všetk˘m ãitateºom a riešiteºom želáme krásne a požehnané sviatky, v roku 2O11

veºa Božieho požehnania, radosti a šÈastia. 
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Neviem presne vysvetliÈ, ako sme schopní získaÈ silu, aby sme vytrvali v spoloãenstve
s Bohom, ale viem, že je to tak. Možno aj vy ste prešli nieãím podobn˘m ako

ruže v našej záhrade. A vaše hlavy boli ubité až k zemi. Búrka vo vašom živote vám
dala zabraÈ. Zdalo sa vám, že vás zdolala. 

Ale nebojte sa, príde nové ráno a s ním hrejivé Slnko, Svetlo sveta s lúãmi lásky
a sily, akej inde niet. Pozrie sa na vás a dotkne sa vás. Jeho sila prejde vami a vy
budete môcÈ ako tie kvety v záhrade pozdvihnúÈ svoje hlavy k Nemu, otvoriÈ lupienky
svojich dlaní a napriek kvapkám, ktoré ešte zostali po vãerajšej búrke, pozrieÈ jeho
smerom. V novej sile a víÈazstve slneãného rána. 

To vám všetk˘m z úprimnosti srdca v mene celej redakcie praje Ilona Bázliková.
A pridávam aj krásnu báseÀ od Kataríny Batesovej: 

Vãerajší žiaº.

Dážì, ktor˘ padal vãera, dnes rubínom je na ružiach,
striebrom na listoch topoºov a zlatom na stonkách v⁄by.

Žiaº, ktor˘ padal vãera, je dnes pokojom,
obklopuje veºké Božie dary milosti

a ãas im neublíži.
Dážì, ktor˘ padal vãera, spôsobil, že úboãia sa ligotavé stali,

Sladké je svetlo a príjemné je oãiam vidieÈ slnko. (Kaz 11,7)
Lebo Hospodin, Boh je slnkom a štítom, milosÈ a slávu udeºuje. (Ž 84, 12) 
Jeden slneãn˘ októbrov˘ deÀ, ktor˘ h˘ril farbami jesenn˘ch kvetov a listov na stro-
moch, konãil siln˘m dažìom. Kvety boli v záhrade zbité búrkou až k zemi. Z ich
obedÀajšej krásy zostalo len veºmi málo. A nepridal k nej ani ak˘si priehºadn˘ záves,
ktor˘ všetko zahalil do sivej farby. 
Po neºútostnej búrke som vyšla do záhrady. Zrak sa mi zastavil na farsk˘ch ružiach.
Ich kráºovské hlavy boli sklonené, zvädnuté, lupienky zavreté a schúlené do seba.
Zdalo sa mi, že sa ich sláva stratila. „Asi si na ich krásu budem musieÈ poãkaÈ do bu-
dúceho roka“, pomyslela som si a naplnená t˘mto dojmom som odišla.
Noc prešla. Záhrada sa zobudila do slneãného rána. Nedalo mi to nev˘jsÈ von. Teplo
a svetlo slneãn˘ch lúãov mi dodali silu do nového dÀa, ale môj pohºad nieão prekvapilo. 
Pozrela som sa na ruže. A uvidela som zázrak Boha. Ešte predo mnou sa na ne po-
zrelo slnko a ruže mu tento pohºad opätovali. Sila jeho svetla a tepla vošla do rastlín.
Uvidela som neviditeºné spoloãenstvo, úžasn˘ vzÈah. Kvety zdvihli svoje hlávky,
mnohé až zo zeme, otvorili svoje lupienky a ich krása a sláva sa vrátila. Obalené per-
lami kvapiek, ktoré v nich ešte zostali po búrke, sa vo svetle lúãoch ranného slnka
zdali byÈ ešte krajšie ako vãera pred búrkou. „Ako je to možné?“, p˘tala som sa ich.
A ruže samé mi dali odpoveì: „Slnko je oveºa silnejšie ako hociktorá búrka.“

JUBILANTOM



je korálkou na vavrínoch a kovom na tráve.
Žiaº, ktor˘ padal vãera sa dotkol duší, 

aby poãúvali šepot veãnosti v každom vánku,
ktor˘ práve povieva.

Ach, slabé srdce, búrkou zmietané...

Dážì bude zajtra plameÀom v ãervenej ruži
i klenotmi, ktor˘mi sa p˘šia t⁄ne.

Bude odrazom nebies v nezábudke.
Smútok je smútkom dnes, ale zajtra...

zajtra bude nádherou v ãarovnom ráne.
(Katherine Lee Bates)

n Január 2011

89 r.: Teniak Ján; 84 r.: Hrabušová Štefánia, Priesolová Zuzana; 83 r.: Lukáãová
Jozefína, Oravec Cyril; 82 r.: Had Jozef, Lukáãová ªudmila; 81 r.: BlišÈan Milan,
Kudlová Želmíra; 79 r.: Kostolná Elena, Otiepková Emília; 78 r.: Murinová Štefánia,
Slušná Anežka; 77 r.: Janãiová Alžbeta, Lauroško Ján, Slaãková Eva; 75 r.: Tréger
Pavel; 70 r.: Schlachtová Brigita, Ševãíková Eva; 65 r.: Plávka Valerián; 60 r.: Jureãka
Milan, Kohút Ladislav, Sabuchová Emília, Šindelárová Libuša; 55 r.: Grešková Elena,
JadroÀová Viera, Legersk˘ Jozef, Melikantová Mária, Mozníková Alena; 50 r.: Tursk˘
Juraj.
n Február 2011

89 r.: Španková Anna; 87 r.: Šubová Zuzana, Tomková Zuzana; 86 r.: Lukáãová
Božena; 83 r.: Bobulová Eva, Kupãová Anna, Teniaková Anna; 81 r.: Babilonská
Želmíra, Revajová Anna; 80 r.: Palicová Anna; 79 r.: Bároviãová Irena, Bobuºa
Matej; 78 r.: BeÀo Vladimír; 76 r.: Macková Jarmila; 70 r.: Šlauková Irena; 65 r.:
Klimãíková Anna; 60 r.: BeÀová Viera, Chválnik Matej; 55 r.: Macková Želmíra,
Miartušová Viera, Rezník Jozef.
n Marec 2011

95 r.: Guôth ªudovít; 87 r.: Lukáãová Mária; 86 r.: Jagerská Zuzana; 83 r.: Urbanová
Blažena; 82 r.: Brnová Katarína; 79 r.: âelková Kvetoslava, Volfová Viola; 76 r.:
Bešinsk˘ Ján, Klobušiaková Mária; 70 r.: Špirko Milan; 65 r.: Plávková Oºga, Serafín
Jozef; 60 r.: Sviteková Daniela; 55 r.: Franko Miroslav, Had Zdeno, Kobelová Jolana,
Vršková Viera; 50 r.: Lukáã Vloastimil, Murinová Jarmila.
n Apríl 2010

89 r.: Bellušová Želmíra; 86 r.: Stankoviansky Jozef; 85 r.: Hubová Anna; 83 r.:
Rosinská Anna; 82 r.: Janderová Štefánia, Makoviãková Emília, Peniãková Irena; 81
r.: TicháÀ Ondrej; 78 r.: Grešková Želmíra, Holevová Elena; 75 r.: Hollá Gertrúda,
Trstenská Oºga; 70 r.: Lukáãová Elena; 60 r.: Dobrík Milan, Dobáková Viera, Dobrík
Milan, Juricová Katarína, Lipár Dušan; 50 r.: V⁄biková; 
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Matej Karã, Alexander Bakura
z Ružomberka,
Alžbeta Slimáková z Liskovej,
Aneta Slotková z Ružomberka

Kto uverí a bude pokrsten˘,
bude spasen˘, 

ale kto neuverí, 
bude odsúden˘. 

Marek 16:16

4 sme sa v nádeji vzkriesenia a vo viere vo veãn˘ život rozlúãili 

s t˘mito bratmi a sestrami:

Vlasta Šintajová /66 r. / z Likavky, Rudolf MuríÀ /59 r./ z Liskovej.

Môj Vykupiteº žije a raz sa postaví nad mojím prachom. Jób19:25

âo sa V CIRKEVNOM ZBORE udialo

13.10 – 24.11. Uskutoãnil sa v našom zbore ìalší cyklus kurzu „Manželské veãe-

ry“

25.10. Základná umelecká škola ªudovíta Fullu a Mesto Ružomberok 
pripravili v evanjelickom kostole koncert z diela ružomberského

rodáka Pavla Kršku.
20.11 V našom zbore sa uskutoãnilo Valné zhromaždenie Evanjelizaãného

strediska
22. 11. V zborov˘ch priestoroch sa stretlo presbyterstvo cirkevného zboru.

4.12.Prebehlo predvianoãné upratovanie kostola a zborov˘ch priestorov.
Zúãastnilo sa ho 20 sestier a bratov.

4. a 11.12. Uãiteºky detskej besiedky spolu s deÈmi a rodiãmi pripravili v zborov˘ch
priestoroch tvorivé dielne, na ktor˘ch vyrábali vianoãné ozdoby, de-
korácie a pohºadnice, ktoré sú momentálne ponúknuté návštevníkom
služieb Božích.

V OBDOBÍ OD 20. OKTÓBRA 2010 

DO 12. DECEMBRA 2010:

4 boli do vínneho kmeÀa nášho Pána Ježiša Krista Krstom Svät˘m 

zaštepené tieto deti a dospelí:
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PODUJATIA NAJBLIŽŠIEHO OBDOBIA

l 24.12. piatok 1600 hod ŠTEDRÝ VEâER
l 25.12. sobota 900 hod 1. sviatok vianoãn˘ - Nešporné služby Božie 

v Domove Dochôdcov Nádej 
1000 hod 1. sviatok vianoãn˘ - hlavné služby Božie
1430 hod Nešporné služby Božie v Liskovej zo živ˘m Betlehemom

l 26.12. nedeºa 1000 hod 2. sviatok vianoãn˘ - služby Božie s programom detí
l 31.12. piatok 1800 hod Silvester – rozlúãka so star˘m rokom
l 1.1. sobota 1000 hod Nov˘ rok so spoveìou a V. Pánovou
l 2.1. nedeºa 1000 hod Nedeºa po Novom roku
l 6.1. štvrtok 1000 hod Zjavenie
l 9.1. nedeºa 1000 hod Nedeºa po Zjavení

1500 hod Nešporné služby Božie v EZD v Liskovej
1630 hod Nešporné služby Božie v D. Dôch. Nádej
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S R D E â N E  V Á S P O Z Ý V A M E !

STRÁNKA PRE NÁSËROâNÝCH –  BOH A JA

Ako mi Boh môže odpustiÈ, keì nedokážem odpustiÈ sám sebe?
Aby si mal o sebe zdravú mienku, musíš sám seba vidieÈ tak ako Èa vidí

Boh. Ako toho, komu bolo odpustené. Ak si neodpustíš, znemožÀuje ti to rásÈ vo
vzÈahu k Bohu.

NeschopnosÈ odpustiÈ sebe samému má korene v nedostatoãnom pochopení
toho, ão Kristus vykonal na kríži. PovedaÈ, že nemôžeš sám sebe odpustiÈ, znamená,
že buì Kristus nezomrel za všetky tvoje hriechy, alebo brutálna smrÈ, ktorou pre teba
zomrel, nebola dostatoãná na zaplatenie tvojich hriechov, alebo to, ão si myslíš
o svojom odpustení, je dôležitejšie, než to, ão o tom hovorí Boh. Niã z tohto nemôže
byÈ pravda.

Nezakladaj svoj život na klamstve. Založ ho na pravde. Pavol v liste do Ríme píše:
A tak tí, ão patria Kristu, sa už nemusia báÈ odsúdenia. Toto je pravda, uver jej
a prijmi ju. Teš sa z odpustenia a napreduj.

Je nesprávne maÈ rád sám seba?

Pozoroval si už niekedy chlapcov, ãi dievãatá v škole, ktorí sa na seba musia
pozrieÈ zakažd˘m, keì prejdú okolo zrkadla alebo okna, v ktorom môžu uvidieÈ svoj
obraz? Si z toho chorí, keì ich vidíš sa upravovaÈ alebo predvádzaÈ svoje svaly?

22. novembra sa uskutoãnilo zasad-nutie
zborového presbyterstva, na ktorom pred-
sedníctvo spolus pres bytermi zhodnotili
duchovné aktivity, investície a hospo-
dársky život poãas roka 2010. ZároveÀ
spoloãne uvažovali o smerovaní zboru
v roku 2011 v duchovnej aj hospodárskej
oblasti.

Uznesenia z presbyterstva:

l Uznesenie ã.1/22.11.2010-P:

Presbyterstvo súhlasí s t˘m, aby sestra fa-
rárka bola prítomná na presbyterstve ako
ãestn˘ ãlen bez práva hlasovania. 

l Uznesenie ã.2/22.11.2010-P:

Presbyterstvo schvaºuje, aby darované
auto znaãky Škoda Felícia, EâV PK 114
CF slúžilo pre potreby CZ. CZ t˘mto pre-
berá všetky náklady spojené s jeho prevá-
dzkou a servisom.

Z ROKOVANIA PRESBYTERSTVA
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Boha veºmi nenadch˘na tento druh sebalásky. Boh to naz˘va namyslenosÈou. Boh
od teba chce, aby si sa mal rád. Matúš hovorí, že druhé v poradí dôležitosti je toto:
Miluj svojho blížneho ako samého seba. Tento druh sebalásky znamená, že sa vidíš
tak, ako Èa vidí Boh, teda ako niekoho, kto je milovan˘ a vzácny. Keì sa máš rád
t˘mto spôsobom, nie je to len dobré, ale je to aj to, ão Boh oãakáva.

Ako by som sa mohol vidieÈ tak ako ma vidí Boh?

Najr˘chlejší a najspoºahlivejší spôsob objavenia samého seba je meditácia nad
Božím slovom. Neznamená to, že by si mal na Biblii sedieÈ s prekrížen˘mi nohami,
mrmlaÈ si ãudné slová a vdychovaÈ vôÀu kadidla. 

Znamená to, žeby si mal vtedy ãítaÈ Božie slovo, k˘m nenájdeš verš alebo odsek,
ktor˘ hovorí o tom, ak˘m si, alebo vyjadruje tvoje pocity. Ak nájdeš tak˘to verš,
prem˘šºaj o Àom a modli, k˘m sa nestane skutoãnosÈou. V Jánovi sa píše: „Židom,
ktorí uverili v neho, povedal: Ak budete žiÈ podºa mojich slov, stanete sa mojimi
uãeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

Ak sa cítiš neprijat˘, preãítaj si list Rímskym 15,7. 
Ak sa cítiš neschopn˘, preãítaj si list Filipsk˘m 4,13. 
Ak sa cítiš bojazliv˘, preãítaj si proroka Izaiáša 41,10. 
Ak sa cítiš neist˘, preãítaj si Príslovia 3,25-26. 
Ak sa cítiš nemilovan˘, preãítaj si list Efezsk˘m 3,17-19.

Na zaãiatok je dobré ãítaÈ si list Efezsk˘m a vypísaÈ si všetko, ão je tam napísané
o pravom kresÈanovi. Keì dokonãíš svoj zoznam, vyber si každ˘ deÀ jednu vlastnosÈ,
rozm˘šºaj o nej a porozprávaj sa o tom s Bohom v modlitbe.

Z knihy O a O pre NÁSËroãn˘ch (Josh McDowell a Bill Jones)

(1.) Boh nás predzvedel (Rím. 8:29;
1. Petra 1:2)   (2.)   Boh nás vyvolil

(Rím. 8:33; Kol. 3:12; 1. Tes. 1:4; Tít.
1:1; 1. Petra 1:2) (3.)  Boh nás pred-

urãil (Rím. 8:29-30; Ef. 1:5, 11)
(4.)  Sme vyvolení (Mat. 22:14; 1. Petra
2:4) (5.)  Sme povolaní (1. Tes. 5:24)
(6.)   Sme zmierení vìaka Bohu (2.
Kor. 5:18-19; Kol. 1:20) (7.)   Sme

zmierení s Bohom (Rím. 5:10; 2. Kor.

5:20) (8.)   Sme vykúpení Bohom

(Rím. 3:24; Kol. 1:14; 1. Petra  1:18)
(9.)   Sme duchovne znovu narodení

(Ján 3:7; 1. Petra 1:23) (10.)  Sme ob-

novení Duchom Svät˘m (Ján 13:10;
1. Kor. 6:11; Tít. 3:5) (11.)  Sme spra-

vodliví (1. Kor. 1:30; 2. Kor. 5:21;
Rím. 3:22; Fil. 3:9) (12.)  SpravodlivosÈ

Božia je pre nás a v nás, ktorí veríme

(Gal. 3:22) (13.)  Sme ospravedlnení

TU JE ZOZNAM VECÍ, ktoré platia o nás, 

pretože sme v Kristovi...



V dome na konci mesta žil mal˘ chla-
pec menom Tæk. Tæk od rána do ve-

ãera pobehoval po veºkom dome, šantil
s deÈmi v prie-
strannej záhrade,
lozil po stro-
moch, hral sa
s kamarátmi na skr˘vaãku, ani chvíºoãku
sa nenudil. Tæk bol vlastne veºmi šÈastn˘,
no nevedel o tom.

Jedného dÀa, keì sa Tæk hojdal na
hojdaãke, vošiel do dvora cudzinec. Na
hlave mal veºk˘ cylinder, v ruke držal
paliãku s rukoväÈou zo slonoviny. Cu-
dzinec si zložil z pliec batoh ušit˘ z pes-
trofarebn˘ch handriãiek a zaãal sa v Àom

prehrabávaÈ. Zvedav˘ Tæk zoskoãil z hoj-
daãky a nakúkal do batohu.

„Ukáž mi ruky,“ povedal cudzinec
len tak akoby mimo-
chodom. Tæk k nemu
otrãil ufúºané dlane.

Cudzinec pokrútil
hlavou. „Naão sú ti ruky?“ op˘tal sa,
„keì ich máš ustaviãne prázdne? Iní do-
stávajú všelião, len ty niã.“

Tæk pokrãil ramenami, doteraz si to
ešte nevšimol, no zrazu mal pocit, že mu
naozaj všelião ch˘ba.

„Samozrejme, že niã nedostávaš. Veì
kto by ti aj dal? Ruky máš ufúºané až
strach a celkom holé.“ Cudzinec vytiahol
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(Sk. 13:39; Rím. 3:26; 5:1; 8:30; 1. Kor.
6:11; Tít. 3:7) (14.)  Sme oslávení (Rím.
8:30) (15.)   Sme privlastnení (Rím.
8:15, 23) (16.)  Sme v ≈om úplní (Kol.
2:10) (17.)   Sme posvätení (1. Kor.
1:30; 6:11) (18.)   Je nám odpustené

(Sk. 10:43; Rím. 4:25; Kol. 1:14; 2:13;
3:13; Ef. 1:7, 4:32, 1. Petra 2:24)
(19.)  Sme oživení (Ef. 2:1; Kol. 2:13)
(20.)   Sme navždy zdokonalení (Žid.
10:14) (21.)   Sme prijatí (Ef. 1:6; 1.
Petra 2:5) (22.)   Sme spoluúãastníci

dediãstva svät˘ch (Kol. 1:12) (23.)  Sme

s Kristom ukrižovaní (Rím. 6:6-8; Gal.
2:20; 1. Petra 2:24) (24.)  Sme s Kristom

pochovaní (Rím. 6:4; Kol. 2:12)
(25.)  Sme s Kristom vzkriesení (Rím.
6:4; Ef. 2:6; Kol. 3:1) (26.)  Sme naro-

dení z Ducha (Ján 3:6) (27.)  Sme po-

krstení Duchom (1. Kor. 10:17; 12:13)
(28.)  Preb˘va v nás Duch (Ján 7:39;
Rím. 5:5; 8:9; 1. Kor. 6:19; 2. Kor.
1:21; Gal. 4:6; 1. Ján 3:24) (29.)  Sme

zapeãatení Duchom (Ján 7:39; 2. Kor.
1:22; Ef. 1:13; 4:30) (30.)  Sme v Bohu

(1. Tes. 1:1) (31.)  Sme v Kristovi (Ján
14:20) (32.)  Sme v Duchu (Rím. 8:9)
(33.)   Sme m⁄tvi zákonu (Rím. 7:4)
(34.)  Sme vyslobodení od zákona (Rím.
6:14; 7:6; 2. Kor. 3:11; Gal. 3:25)
(35.)   Sme v Kristovi obrezaní (Rím.
2:29; Fil. 3:3; Kol. 2:11) (36.)   Sme

zblížení s Bohom vìaka Kristovej krvi

(Ef. 2:13; Jakub 4:8; Žid. 10:22)
(37.)  Sme oslobodení spod moci tem-

noty (Kol. 1:13; 2:13-15) (38.)  Nepre-

b˘vame v temnote (Ján 12:46) (39.)  Sme

uvedení do Kráºovstva   milovaného

Božieho Syna   (Kol. 1:13) (40.)  Otec

nás dá ako dar Kristovi (Ján 17:6, 11-
12, 20; 10:29) (41.)   Dáva nám život

v Jeho mene (Ján 20:31) (42.)   Dáva

nám veãn˘ život vo svojom Synovi

(Ján 3:15-16, 36; 5:24; 6:47; 11:25; 1.
Jána 5:11-12) (43.)  Nikdy neumrieme

(Ján 11:26)

SILVESTROVSKÁ ROZPRÁVKA 

„O okuliaroch“
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z batoha pár zlat˘ch rukaviãiek. „Do
t˘ch rukaviãiek ti vždy dajú, ão len
budeš chcieÈ.“

Tæk si rukaviãky natiahol. Cel˘ uve-
liãen˘ si obzeral tú parádu. Cudzincovi,
ktor˘ sa medzit˘m nebadane vytratil,
nestihol ani poìakovaÈ. Tæk bol tæk, nuž
nezbadal, že k rukaviãkám boli pripojené
neviditeºné nitky. Cudzinec odišiel, no
koniec t˘ch nitiek si zobral so sebou.

Tæk sa zaãal nudiÈ. Ponevieral sa po
dome, nevedel ão s rukami, nat⁄ãal ich
každému, kto sa pritrafil a ãakal, ão mu
dajú. Ustaviãne mu ãosi ch˘balo.

Po ãase sa cudzinec
zastavil znova. „Nemrzí
Èa chlapãe, že in˘ch si
všímajú, len tvoju tvár
každ˘ prehliada?“ Tæk
zosmutnel, zrazu mu
bolo jasné, preão mu svet pripadá tak˘
odporn˘, už sa mu v Àom vlastne ani ne-
chce žiÈ.

Cudzinec z batoha vytiahol peknuãkú
masku s ružov˘mi lícami. „Veì kto by
si Èa aj všímal, keì máš tvár ako vrece
zemiakov.“ Muž v cylindri nasadil Tækovi
škrabošku na tvár. „Teraz si fešák, takto
si Èa každ˘ všimne už zìaleka.“

Cudzinec zmizol tak r˘chlo ako pr-
v˘krát. Koniec neviditeºn˘ch nitiek si
samozrejme odniesol so sebou.

Tæk teraz nosil pred sebou tvár ako
transparent. Vyt⁄ãal ju, kde len mohol.
Bol však ak˘si merav˘. Sotva h˘bal hla-
vou, vždy ju obracal tam, kde stáli ºudia.
Dokonca aj vtedy, keì bol úplne sám,
mal pocit, že sa na neho všetci dívajú.
„Netrápi Èa, chlapãe“, povedal muž s cy-
lindrom pri ìalšej návšteve, „že keì krá-
ãaš, všetci Èa predbehnú?“

Tæka sa zmocnil nepokoj, nikdy nad
t˘m ešte neuvažoval. Teraz mu však
bolo jasné, že takto to v živote nikam

nedotiahne. Nechal si na nohy nasadiÈ
topánky r˘chlobežky s leskl˘m špicom.
Topánky boli, samozrejme, tiež uviazané
na neviditeºn˘ch nitkách. Odteraz Tæk
chodil tam, kde ho viedli nitky, ktor˘mi
muž s cylindrom poÈahoval, ako sám
chcel. Tæk každého predbiehal, na nikoho
nepoãkal.

Raz stretol Tæk žobráka, tak mu aspoÀ
ten smiešny starãek pripadal. Otrãil
k nemu ruku v zlatej rukaviãke. Keì mu
starãek niã nedal, chytil chudáka za nos
a poriadne mu ho skrútil.

„Vieš, preão si to urobil?“ sp˘tal sa
starãek a napravil si vy-
krúten˘ nos. „Lebo sa mi
chcelo,“ odvrkol Tæk po-
hotovo.

„Nie,“ odvetil deduš-
ko. „Urobil si to, lebo

ktosi potiahol nitky.“
„Aké nitky?“ nechápal Tæk.
„Si bábka a nevieš o tom?“ ãudoval

sa starãek.
„Žiadne nitky nevidím,“ krútil hlavou

Tæk. V hæbke srdca však musel priznaÈ,
že tie nitky cíti.  „Si ak˘si krátkozrak˘,“
zasmial sa dedko, „potrebuješ okuliare.
Z vrecka starého saka starãek vytiahol
okuliare. âudné okuliare – namiesto sklí-
ãok mali zrkadlá. „Daj mi ich,“ otrãil
Tæk ruky v zlat˘ch rukaviãkách. „Môžem
ti ich daÈ iba do hol˘ch rúk. Tú ligotavú
parádu si budeš musieÈ vyzliecÈ.“ Tæk si
neochotne zvliekol rukaviãky. „Poì, vez-
mi si ich,“ usmial sa starãek. Tæk prudko
vykroãil. „Poãkaj, nie tak náhlivo,“ za-
stavil ho starãek. „Ak ich chceš, musíš
ku mne pristúpiÈ pomaly a opatrne. Vyzuj
si tie svoje tretry.“

Tæk si vyzul topánky r˘chlobežky
a bos˘mi nohami opatrne pristúpil
k starãekovi. Starãek mu podal oku-
liare, Tæk si ich chcel nasadiÈ na tvár.
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Anglická dáma navštívila Švajãiarsko a rozhodla sa, že sa v tejto krajine
natrvalo usadí. Požiadala miestneho riaditeºa školy, aby jej pomohol nájsÈ

vhodn˘ byt. Keì našla miesto, ktoré vyhovovalo jej požiadavkám, vrátila sa do
Anglicka pre svoje batožiny. Po príchode domov si odrazu uvedomila, že nevidela
v byte WC, takže hneì v tejto záležitosti napísala riaditeºovi školy. Tu je jej list:

Vážen˘ pán Schmidt, poãas nedávnej návštevy Vašej krajiny som bola oãarená
nielen krajinou, ale aj domom, ktor˘ ste mi odporuãili. 

Po návrate do Lond˘na som si však so znepokojením uvedomila, že som tam nikde
nevidela WC. Napíšte mi, prosím, ão najskôr, aby som mala v tejto veci jasno.
S pozdravom Joan Bar-
nes

Uãiteº, ktor˘ nepoznal britsk˘ slang, bol úplne vyveden˘ z miery skratkou WC
a požiadal miestneho pastora, aby mu s t˘mto problémom pomohol. Obaja

muži spoloãne prišli k záveru, že W.C. môže znamenaÈ jedine Wayside Chapel,
kaplnku stojacu pri ceste. Riaditeº školy napísal dáme tento list:

Vážená pani, som pyšn˘ na to, že Vás môžem informovaÈ, že W.C. sa nachádza
len deväÈ míº od tohoto domu, za nádhernou skupinkou stromov. 

Môže naraz prijaÈ 350 ºudí a je otvoren˘ v utorok, štvrtok a v nedeºu každ˘ t˘ždeÀ.
V letn˘ch mesiacoch prichádza veºk˘ poãet ºudí, preto sa doporuãuje ísÈ zavãasu, aj
keì je tu mnoho miest na státie. Niektorí ºudia si so sebou nosia i jedlo, a tak strávia
príjemn˘ deÀ. Predovšetk˘m by som Vám odporúãal návštevu vo štvrtok, keì hrá

Nedalo sa. „Daj si dolu tú maškaru,
inak sa ti to nepodarí.“ 

Tæk si zložil miluãkú masku s ružo-
v˘mi lícami, aj tak sa pod Àou už riadne
potil. Len ão to urobil, starãek sa zmenil
na dieÈa. Zažiaril pred ním ako slnko,
akoby bol cel˘ z ãistého svetla, odrazil
sa od zeme a odletel. Tæk za ním hºadel,
k˘m sa nezmenšil do malej bodky a ne-
splynul s modr˘m nebom. 

Potom si Tæk nasadil okuliare. Zrkad-
lami sa teraz díval sám do seba. Díval

sa a díval, až cel˘ oãervenel od hanby.
Tæk sa prv˘krát uvidel zvnútra a nebolo
mu to veºmi príjemné. Keì si okuliare
zložil, všade bolo plno svetla. Vykroãil
do toho svetlom zaliateho sveta, akoby
sa bol práve narodil. Topánky, masku
aj rukaviãky nechal tam, kde ich zhodil
a už si ich na seba nikdy nenavliekol. 

Autor: Daniel Pastirãák 

Zdroj:

http://blog.aktualne.sk/blogy/daniel-

pastircak.php

AJ SMIECH JE BOŽÍ DAR
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orgánov˘ doprovod. Akustika je vynikajúca, je možné poãuÈ aj tie najjemnejšie
tony. Mohlo by Vás zaujímaÈ, že moja dcéra sa vo W.C. vydávala a tam sa tiež
zoznámila so svojím manželom. Ešte si pamätám to ãarovné stretnutie. Na jedno
sedenie ich pripadalo desaÈ a preto bolo možné pozorovaÈ ich tváre.
Poãíta sa s t˘m, že by sme mali vo W.C. bazár. V˘nos sa použije na plyšové
sedadlá. Manželku veºmi mrzí, že tam nemôže chodiÈ pravidelne, lebo je
v poslednom ãase chorºavá. Je to už takmer rok, ão tam bola naposledy. W.C. má
v˘znamné postavenie v srdciach ºudí našej obce. Tešíme sa, že sa stane súãasÈou
aj Vášho života a budeme sa tam stretávaÈ ão najãastejšie.
Ak si prajete, radi Vám zarezervujeme miesto buì priamo vpredu, alebo blízko
dverí, podºa toho, ãomu dávate prednosÈ.
So srdeãn˘m pozdravom

Wilhelm Schmidt

Z DOMÁCEJ KUCHYNE 

ZBOROVÉHO DOZORCU

n Domáce liptovské klobásky 

Na 10 kg bravãoviny ide:
22 dkg soli
15 dkg cesnaku

6 dkg sladkej papriky
1 dkg štipºavej papriky
3 dkg mletého korenia
1 polievková lyžica pomletej rasce
1 kávová lyžiãka muškátového orieška
3 dcl prevarenej vody
Mäso pomelieme na mäsovom mlynãeku
(ã .10). Uvedené ingrediencie rozmiešame
vo vychladenej vode a polejeme po mäse. Dobre zamiešame a necháme odstáÈ 8 až 10
hodín, aby sa mäso spojilo s koreninami. Takto pripravenú zmes plníme do bravãov˘ch
ãriev. Hotové klobásky namotáme na údiarenské palice a po vysušení, cca 3-4
hodiny, ich zaúdime.
Prajeme dobrú chuÈ!

Ladislav Zvara – zborov˘ dozorca
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n MAMELE
(HRONCOVÁ-FAKLOVÁ, Daniela) 

Knižná novela z obdobia dvadsiatych rokov 20. storoãia.
Príbeh dvoch chlapcov: židovského Johana a kresÈanského
Paula, ktorí vplyvom miestnych i vtedajších pomerov
doby, rovnako tak i nekalou v˘chovou Paula k nevraživosti
a nenávisti, nedokážu prekonaÈ rozdiely vypl˘vajúce
z rozdielnosti svojho pôvodu. Márnym sa ukáže dokonca
i snaženie mamele (mamiãka – v jazyku jidiš) a kresÈanského
kÀaza Michala Stanka, ktorí sa všemožne snažia predísÈ
fatálnym následkom správania dospievajúcich chlapcov.

n BIBLICKÁ ABECEDA (

MISKOTTE, K. H.) 

Uvedenie do Biblie z pera holandského uãiteºa. Svieže
v˘klady autora, ktor˘ ukázal, preão je pri porozumení
Biblie nevyhnutné zaãaÈ Star˘m zákonom. âesk˘ jazyk.

n LETOKRUHY (FRIâOVSKÝ, Ladislav) 

V˘ber obsahuje ukážky zo všetk˘ch Friãovského básnick˘ch
zbierok, z príležitostnej poézie, tvorby pre deti, divadeln˘ch
hier, ako aj prozaickej tvorby a vychádza pri príležitosti
jeho osemdesiatych narodenín. Jeho celoživotná tvorba
reflektuje na život ako tak˘, ãerpá z námetov viery, lásky
a ºudskosti. Jeho poézia nie je sentimentálne romantická,
nepohybuje sa nad možnosÈou pochopenia, ale láskav˘m
tónom poz˘va k „v˘šinám“

VYBERÁME Z NOVÝCH TITULOV 

TRANOSCIA



OBâIANSKE ZDRUŽENIE 

VLADIMÍRA PAVLA âOBRDU 

V mesiaci november sme opäÈ boli úspešne zaregistrovaní pre prijímanie 2% zo
zaplaten˘ch daní. Preto dávame do vašej pozornosti v novom roku 2011, aby ste
nám zostali i naìalej verní a odovzdali tak svoje 2% z vašich už vopred zaplate-
n˘ch daní na podporu ãinnosti nášho OZ.

David Bázlik Zuzana Jarabová

predseda v˘boru obã. združenia                  hospodár v˘boru obã. združenia

Evanjelick˘ cirkevn˘ zbor Ružomberok
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O  Z  N  A  M  Y

ÚRADNÉ HODINY NA EV. A. V. FARSKOM ÚRADE

(A. Bernoláka 11): pondelok, streda, piatok: 9.00 hod.-11.30 hod.,

telefón: 044/4322198

Milí bratia a sestry, vážené rodiny cirkevného zboru, úprimne vám ìakujeme

za milodary, ktoré viacerí z vás venovali pre ãinnosÈ nášho cirkevného zboru,

na obãasník DEDIâSTVO,  „Ochotného darcu miluje Boh!“ 
(2. list Korintsk˘m 9,7). 

d

DEDIâSTVO – obãasník Cirkevného zboru Ev. cirkvi a. v. v Ružomberku, urãen˘
pre jeho vnútornú potrebu. Roãník XIV., ãíslo 3/2010. Náklad: 820 v˘tlaãkov. Toto

ãíslo pripravili: David Bázlik, Ilona Bázliková, Zuzana Jarabová, Eva Nováková, La-
dislav Zvara, Jana MaÈašová. Redakcia: Ev. a. v. farsk˘ úrad, A. Bernoláka 11, 034
01 Ružomberok, tel.: 044/432 21 98; e-mail: ruzomberok@ecav.sk; pre príspevky
http://ecavrk.sk. Nepredajné. Pre orientáciu t˘ch, ktorí chcú svoj zborov˘ ãasopis

podporiÈ: náklady na v˘tlaãok sú 0,70 /(21 SK). Za dary na tlaã obãasníka vám vo-
pred úprimne ìakujeme. Uzávierka tohto ãísla bola 06.12.2010.



Od.: 
EVANJELICKÝ A. V.
FARSKÝ ÚRAD 
A. Bernoláka 11
034 01 RUŽOMBEROK
tel.: 044/4322198

e-mail: ruzomberok@ecav.sk
http://www.ecavrk.sk


