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MESAČNÍK CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV RANKOVCE

MÁRIA – SLUŽOBNICA BOŽIA
A MATKA JEŽIŠA KRISTA
|

Michal Zajden – evanjelický farár

Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa
volal Jozef a bol z domu Dávidovho; panna sa volala Mária. Keď
anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená,
Pán s Tebou! Blahoslavená medzi ženami! Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký je to pozdrav. Ale anjel jej povedal: Neboj sa
Mária, lebo si našla milosť u Boha. Ajhľa, počneš, porodíš syna
a dáš Mu meno Ježiš. Bude veľký, Synom Najvyššieho sa bude volať
a Pán Boh Mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad domom
Jákobovým naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca. A Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď nepoznám muža! Odpovedal
jej anjel: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni;
preto aj to, čo sväté narodí sa z teba, bude sa volať Syn Boží. Hľa,
Alžbeta, tvoja príbuzná, ktorú nazývali neplodnou, tiež počala
v starobe a je už v šiestom mesiaci. Lebo Bohu nič nebude nemožné. Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi
podľa tvojho slova! A anjel odišiel od nej. (Luk. 1, 26 – 38)
NAPLNIL SA ČAS!
ČO TO ZNAMENÁ?
Myslím, že takmer každý človek má
životnú skúsenosť, že sa väčšinu vecí
neoplatí urýchľovať. Najabsurdnejšie
by to bolo pri roľníckej práci. Každý,
kto pracuje na poli či záhrade vie, že
keď v polovici mája vysadím priesady paprík a paradajok do fóliovníka
alebo skleníka, nemôžem chcieť, aby
som už začiatkom júna zbieral zrelú
úrodu. Tak isto aj múdry otec, ktorý
vidí, že jeho desaťročný syn má talent
na šoférovanie, a už vie čo je to plyn,
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spojka a brzda, mu nedovolí vyjsť na
cestu, lebo vie, že okrem talentu je
potrebné mať vek a skúsenosti.
A tak ako táto zásada platí v našom
ľudskom pozemskom živote, platí aj
v tom duchovnom. Pokiaľ v pozemskom živote aj chápeme, prečo sa nedajú veci urýchľovať, tak v tom duchovnom málokedy Božím úmyslom
a Božiemu konaniu rozumieme. Preto
nie div, že aj veriaci ľudia často kladú
otázky typu: Prečo Pán Boh dovolí,
aby bolo na svete tak veľa zla? Prečo trpí, aby sa diala nespravodlivosť?
Prečo nezabráni sporom a šarvátkam,

ktoré nás sužujú? No Pán Boh nekonal a nekoná podľa našich predstáv,
lebo ak by tak konal, bola by to katastrofa. Preto aj príchod Božieho Syna
sa udial v čase, o ktorom On rozhodol,
a spôsobom, aký On uznal za správny.
A práve okolo roku nula bol ten
správny čas, aby prišlo na svet kráľovstvo nebeské a začal čas milosti. Čas,
v ktorom sú dvere pre spásu a večný život otvorené pre všetkých ľudí.
Aj keď, ako už bolo povedané, Božím
úmyslom nedokážeme plne porozumieť, predsa nás Pán Boh pozýva, aby
sme boli účastní na Jeho diele spásy
a pomáhali Mu šíriť evanjelium. Aké
podmienky je potrebné z našej strany
splniť? To nám jasne ukazuje príbeh
Márie, matky Pána Ježiša.
PREČO PRÁVE MÁRIA JE MATKOU
PÁNA JEŽIŠA?
Odpoveďou na túto otázku je náš
biblický text. K Márii prichádza anjel, ktorý ju pozdravuje ako ženu
obdarenú Božou milosťou. Tá Božia
milosť, ktorá na nej spočíva, je taká
veľká, že sa Pán Boh rozhodol učiniť
z nej matku Syna Božieho. Na mieste
je otázka: Prečo práve Mária bola obdarená takou veľkou milosťou? Odpoveď nájdeme na konci tohto príbehu.
Prijala Božie poverenie a podriadila sa
Božej vôli. Toto jej konanie je dodnes
vzorom pre všetkých, ktorí chcú byť
užitoční pri budovaní Božieho kráľovstva. Sú dnes naozaj všetci služobníci Boží plne podriadení Božej vôli?

Konajú všetci z Božieho poverenia?
Alebo sa sami nominovali do svojich
funkcií? Sú to ťažké otázky. Jedno je
isté: tieto otázky majú svoje opodstatnenie. Keby sa dnešní Boží služobníci
podriadili Bohu ako Mária, určite by
nebolo toľko hádok.
Dalo by sa teraz pustiť do otázok:
ako mohla Mária počať z Ducha Svätého? Alebo: prečo sa Mária dostala v katolíckej a pravoslávnej cirkvi
takmer na úroveň svojho Syna. No
nie je priestor na riešenie týchto otázok.
My, evanjelici, nikdy nebudeme
vzdávať Márii božskú úctu a nikdy jej
nebudeme stavať sošky a zasväcovať
chrámy. No vždy si ju budeme ctiť ako
veľkú hrdinku viery. Veď tým, že sa
ako slobodná dievčina podriadila Božej vôli a otehotnela, riskovala hanbu, aj život. Podľa Mojžišovho zákona
totiž má byť každé slobodné dievča,
ktoré dobrovoľne otehotnelo, ukameňované.
Príbeh Márie je veľkou výzvou na
zamyslenie. Vyplýva z neho zásadná
otázka. Boli by sme schopní byť poslušní Bohu aj za cenu, že prídeme
o česť, majetok, ba dokonca i o život? Martin Luther v tomto nasledoval Máriin príklad. A tak je na tebe
a na mne, aby sme poctivo hľadali
odpoveď na túto otázku. Ak z hanbou klopíš zrak, alebo pyšne odmietaš
odpovedať, tak vedz, že iba pokánie
a poslušnosť Bohu ti otvorí cestu do
Božieho kráľovstva. |
2019 december SLOVO
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Magnifikat
|

Monika Beňová

Moja duša vyvyšuje Boha, môjho Pána. A môj duch sa raduje
v Bohu, mojom Spasiteľovi. Lebo zhliadol na mňa, svoju nepatrnú
služobnicu; preto ma blahoslaviť budú aj detné deti. Veľké veci
urobil so mnou ten, ktorý je mocný a ktorého meno je sväté. Jeho
milosrdenstvo je od jedného pokolenia k druhému so všetkými, čo
sa ho boja. Mocne pôsobí svojím ramenom; rozptýli tých, čo pyšne zmýšľajú vo svojom srdci. Veľkých pánov pozbavil ich panstva
a povýšil tých, ktorí sú nepatrní a ničím. Hladných nasýtil dobrami a boháčov nechal naprázdno. Rozpamätal sa na svoje milosrdenstvo a ujal sa svojho ľudu, Izraela, ktorý mu slúži, ako to sľúbil
našim otcom: Abrahámovi a jeho deťom naveky. (Lukáš 1, 46-55)
Magnifikat je chválospev, ktorý hovorí Mária pri navštívení svojej príbuznej Alžbety, matky Jána Krstiteľa.
Táto návšteva sa uskutočnila po tom,
čo anjel zvestoval Márii, že počne
a porodí syna a zároveň sa dozvedela,
že Alžbeta vo svojej starobe čaká svoje
prvé dieťa.
Máriin chválospev je hlbokým
a prenikavým svedectvom viery tejto ženy. Učí nás svojím príkladom,
svojimi skúsenosťami aj slovami, ako
máme Boha poznať, milovať a chváliť.
Z toho, že tu s radostným, plesajúcim duchom velebí a chváli Boha, že
na ňu zhliadol napriek jej nepatrnosti a ničote, možno predpokladať, že
mala chudobných, bezvýznamných
a jednoduchých rodičov.
V tom čase v Jeruzaleme a iných
mestách bezpochyby žili aj dcéry
najvyšších kňazov a radcov, bohaté,
pekné, mladé, učené a v celej krajine
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vážené. Ani v Nazarete, v jej domovine, nebola dcérou popredného muža,
ale jednoduchého, chudobného občana, ktorý sa netešil ani autorite, ani
úcte. A ona medzi svojimi susedmi
a ich dcérami bola iba jednoduchým
dievčaťom, ktoré malo na starosti dobytok a domáce práce a bezpochyby
nebola ničím viac ako dnešná chudobná pomocnica v domácnosti, ktorá v dome robí všetko, čo jej rozkážu.
Táto chudobná dievčina sa stala
matkou Božieho Syna. Boh nič nerobí pre zásluhy, ani pre vzdelanie, či
dobré postavenie v spoločnosti. Boh
pozerá aj v prípade Márie na jej srdce,
ktoré bolo plné lásky k Nemu.
Mária vo svojom požehnanom stave
nevyvyšuje seba a nechváli sa sama
sebou, netúži po tom, aby si ľudia vážili jej osobu; vyvyšuje jedine Boha,
Jemu pripisuje všetko. Berie seba
a dáva všetko Bohu, od ktorého všet-

ko prijala. Svoj život, svoje telo prenechala Bohu radostne a v slobode. Je
len radostným príbytkom a ochotnou
hostiteľkou takého významného Hosťa, akým je Boží Syn. Toto znamená
vyvyšovať jedine Boha: iba Jeho si vysoko vážiť a nič si nenárokovať. Stať
sa Božou nádobou v slobode, radosti a pokoji, ktorú si On môže použiť
pre svoje dielo, je tým najväčším víťazstvom v živote Márie, ale aj v živote každého kresťana. Ako Ježišova
matka je vyzdvihnutá nad všetkých
ľudí a ostáva predsa taká pokorná
a odovzdaná Bohu. Aj keď zakúsila na
sebe taký úžasný Boží čin, zmýšľala
a zmýšľa o sebe tak, že sa nepovyšuje
ani nad toho najposlednejšieho človeka na zemi.
Vo svetle Máriiných slov je dobré pozrieť sa aj na naše životy. Naše
sebavedomie rastie alebo klesá podľa
toho, ako Božie dary prichádzajú alebo odchádzajú. Naša viera je ovplyvňovaná našimi pocitmi a podľa toho
žijeme aj svoje kresťanstvo, raz zapálení pre Krista, raz vlažní a ľahostajní. Ale Máriino srdce je v každom
čase stále a rovnaké, necháva Boha
pôsobiť v sebe podľa Jeho vôle a pre
seba z toho čerpá len útechu, radosť
a dôveru v Boha.
Tak by sme mali robiť i my, to by
znamenalo správne spievať Magnificat: „A môj duch sa raduje v Bohu,
mojom Spasiteľovi“. Mária vierou
prijíma to, čo je pre ňu nepochopiteľné a nevysvetliteľné. Vo viere dospela
k prijatiu pravdivosti a veľkosti toho,

čo v nej Boh spôsobil. Nazýva Boha
svojím Pánom a potom Spasiteľom,
a napokon poukazuje na Jeho konanie medzi národmi i v Jeho ľude. Tým
nás učí, že Boha máme predovšetkým
milovať a chváliť a nehľadať u Neho
svoj prospech. Odkrýva pred nami
obrovské tajomstvo Božej milosti,
s ktorou sa k nám skláňa. Iba vďaka
tejto milosti sme, podľa slov ap. Pavla, tým, čím sme, a to je „Božie deti“.
Boh sa aj nás vo svojom milosrdenstve ujíma a obdarúva svojím požehnaním.
To je posolstvo „Máriinho chválospevu“. Obracia náš pohľad na Hospodina a učí nás odovzdať sa Mu celým svojím srdcom, mysľou, dušou
i telom. Vtedy aj my dokážeme vyznať: „Veľké veci urobil so mnou Ten,
ktorý je mocný a ktorého meno je
sväté. Jeho milosrdenstvo je od jedného pokolenia k druhému so všetkými, čo sa Ho boja.“ |
Spracované podľa: Martin Luther
MAGNIFICAT (Chválospev Márie)
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Čas radosti
Dušan Petro

Blížia sa Vianoce, čas
radosti. Každý človek vníma
čas pred Vianocami inak.
Obchodníci už koncom
septembra mali reklamy na
Vianoce, lebo Vianoce sú pre
nich veľkým biznisom. Malé
deti sa tešia na štedrovečerné darčeky, staršie už
vybavujú u rodičov hodnotnejšie darčeky. Rodičia
majú starosti ako naplniť
očakávania svojich ratolesti,
gazdiné musia upratať dom
či byt a zabezpečiť všetko na
sviatočné dni. Všeobecne,
takmer každý má problémy
či starosti s blížiacimi sa
Vianocami. Takže veľa priestoru na radosť tu nie je.
Vianočné sviatky, čas radosti, sú o niečom inom ako
o darčekoch a starostiach
s prichádzajúcimi svatkami.
Je to čas, keď si pripomíname narodenie nášho Spasiteľa Pána Ježiša. Narodenie
Ježiša je začiatkom Božieho
plánu na záchranu ľudského pokolenia. Pán Boh už po
prvom hriechu človeka rozhodol o jeho záchrane pred
večnou smrťou. Narodenie
Pána Ježiša a Jeho spasiteľské dielo predpovedali aj
mnohí proroci. Smrť Pána
Ježiša na kríži za nás nám
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Štedrovečerná
domáca pobožnosť
|

Ľuboslav Beňo

Štedrý deň je dňom uvedenia do sviatočnej
atmosféry, preto by sa už nemalo nakupovať, ani pracovať. Zároveň je dňom rodiny.
Všetci túžia byť doma a spolu. V mnohých
tradíciách sa tento deň stal aj dňom pôstu
– až do večere sa nič neje, vyjadruje sa tým
príprava na veľké veci.
Večer by už mal byť pripravený a rozsvietený
vianočný stromček. Napriek rôznym negatívnym
diskusiám stromček pripomína strom poznania
dobra a zla v raji, cez ktorý ľudia zhrešili a stratili Božiu priazeň. Zároveň však pripomína drevo
jasličiek, do ktorých položili narodeného Spasiteľa a tiež drevo kríža, na ktorom nám On svojou smrťou opäť stratenú Božiu priazeň priblížil.
Stromček má teda peknú biblickú symboliku, aj
preto ho zdobíme.
Zvyk mať na stole vianočnú rybu vznikol z toho,
že v stredoveku sa to považovalo za pôstne jedlo
a v Izraeli to bolo jedlo chudobných ľudí. Ryba je
pre kresťanov tiež starým symbolom viery (dnes
sa niekedy používa ako symbol na autách). Myslím si, že na stole by nemala chýbať ani zapálená
sviečka. Toto svetlo nám pripomína nočné udalosti v Betleheme.
Po návrate z kostola pri večeri odporúčame zachovať aj duchovný rámec, hlava rodiny (spravidla
otec, alebo starý otec) by sa mal postarať o krátky
program, aby nám štedrovečerné jedlo vyniklo aj
svojou symbolikou nad ostatné stolovania. Tu je
návrh na možný program:
Otec začne prežehnaním: V mene Boha: Otca,

Syna i Ducha svätého. Amen. Potom môže povedať (prečítať) napr.: Milá moja rodinka, ak sa
obzrieme späť, na rok, ktorý je za nami, vidíme,
že sme prežili mnoho pekného, no boli aj chvíle
smutné a ťažké. Všetko sme však preniesli a dnes
opäť sedíme spolu pri slávnostnom stole. Všetky
dni, ktoré sú za nami, sú darom od Pána Boha.
On nám dal život, zdravie i všetky krásne chvíle, On nám pomáhal v súžení, On nás posilňoval
a viedol. Dnes nám dáva ten najväčší dar – svojho Syna, aby sa stal naším Pomocníkom, Radcom,
Priateľom a Záchrancom. Privítajme Ho s veľkou
radosťou, veď prišiel kvôli nám. Chce nám byť na
blízku, aby sme ani v tých najťažších chvíľach neprepadali beznádeji, a chce nám darovať večný život a všetko to, čo nám v tomto svete chýba – lásku, pokoj, mier, radosť. Venujme Mu kus svojho

priniesla vykúpenie
od večnej smrti. Toto
je ten pravý dôvod vianočnej
radosti – narodenie nášho
SPASITEĽA. Prečítajte si
správu o narodení Ježiša
v 2. kapitole Lukášovho
evanjelia.
Prví kresťania narodenie
Pána Ježiša si nepripomínali, slávili len Veľkú noc.
Vianoce sa začali sláviť až
okolo roku 350. V našich
krajoch sa Vianoce začali
sláviť až v11. storoči. Evanjelická cirkev slávi Vianoce od
svojho vzniku v 16. storočí.
V našej evanjelickej cirkvi
venujeme Vianociam veľkú
pozornosť. Začíname adventom, potom príde precítený
Štedrý večer a 1. slávnosť
vianočná. V kostole spievame nádherné radostné
piesne. Prežívame radosť vo
svojom srdci z narodeného
SPASITEĽA? Vtedy v betlehemskej maštali sa zjavila
milosť Božia spásonosná
všetkým ľuďom... Čo myslite,
čo od nás Pán Boh očakáva?
Myslím, že chce, aby sme si
s vďačnosťou v srdci pripomenuli tieto udalosti
a úprimne povedali Bohu,
že sme za to vďační, že si
to vážime a že je to pre nás
dôležité. NEZABUDNIME,
vianočná radosť je zo zjavenej Božej milosti. |
2019 december SLOVO
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ANKETA
Čo pre teba
znamená narodenie Pána
Ježiša Krista?
p Že Slovo sa stalo telom.
Boh prišiel na tento svet v
tele preto, aby ma spasil,
zachránil, aby ma vedel pochopiť v ťažkých životných
situáciách. (Marián)
p Že Boh prišiel na tento
svet kvôli mne osobne, lebo
ma miluje a záleží mu na
mne, aby ma zachránil ...a
viem, že aj ťažké chvíle, ktoré
prežívam, prežil aj On sám
a vie, čo cítim, On ma pozná
dokonale. (Lenka)
p Že nás prišiel vykúpiť
a zomrel za naše hriechy.
(Dávid)
p Narodenie Pána Ježiša
Krista pre mňa znamená
radostnú novinu, že prišiel
na tento svet, aby na seba
vzal všetky moje hriechy a
aby som ja mohla žiť. Aby sa
stal mojím Pastierom a ukazoval mi ten správny smer.
A toto by som mala šíriť ja
ďalej, skrze svoju rodinu,
svojich známych, príbuzných, aby tiež našli Pána
Ježiša Krista ako svojho
Pastiera, ako zmysel svojho
života, ako to jediné, čo dáva
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srdca a vykročme do ďalších dní s Ním po boku.
Nech sú tieto Vianoce začiatkom nášho lepšieho,
krajšieho a hlavne duchovne bohatšieho života.
Začnime nový život s narodeným Ježišom piesňou o veľkej radosti a potom čítajme z evanjelia
tú dobrú správu, ktorá znela v Betleheme, a ktorá
znie dnes nám.
Odporúčame si zaspievať pieseň zo spevníka č.
41 – Čas radosti, alebo inú. Ak vám spev nijako
nejde, tak si ju pustite z nahrávky (dá sa nájsť na
internete, iste vám s tým pomôžu mladší členovia
rodiny).
Nezabudnite si tiež prečítať priamo z Biblie
príbeh o dôvode Vianoc, o narodení Pána Ježiša
(evanjelium podľa Lukáša 2,2-14).
Potom môže zaznieť od detí nejaká báseň, alebo
si ešte môžeme zaspievať napr. Tichú noc.
Pred jedlom sa nezabudnime pomodliť (zas otec,
prípadne mama), napríklad túto modlitbu: Láskavý náš Bože, ani si nezaslúžime všetku tú lásku, ktorú nám prejavuješ, keď nám ako dar dávaš svojho jediného Syna. My sami v tomto svete
blúdime, ale s Ním môžeme kráčať istou cestou,
pretože On je svetlom, On pozná správny smer,
On nás môže viesť, On je naším Záchrancom. Ďakujeme Ti za ten dar a prosíme Ťa, pomôž nám,
aby sme Ho dnes s radosťou prijali, no nikdy
v živote Ho nestratili. Kiež pri Ňom verne vytrváme a nikdy na Neho nezabúdame, lebo len s Ním
môžeme prísť do cieľa, ktorým je Tvoje sväté večné kráľovstvo. Nebeský Otče náš, požehnaj nám
aj toto jedlo, ktoré dostávame z Tvojej štedrosti.
Daj chlieb taktiež tým, ktorí ho nemajú a svoj pokoj, ktorý zvestovali anjeli v Betleheme, každému
srdcu. Amen. (Vhodná je aj Modlitba Pánova, Otčenáš.)
Potom sa už môže jesť podľa zvykov rodiny.
Dobrú chuť! |

Predstavujeme Evanjelický
posol spod Tatier
|

Ľuboslav Beňo

Týždenník Evanjelický posol spod Tatier
je celocirkevným časopisom našej Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Od roku
1910 vychádza vo vydavateľstve Tranoscius a.s..
Pôvodne časopis pre stredné a východné Slovensko
založili Jur Janoška a Vladimír Čobrda na obranu
pred učením, ktoré zasahovalo Liptov. Na západnom Slovensku vychádzala Stráž na Sione. Až v
roku 1950 sa stal Evanjelický posol časopisom
všetkých evanjelikov na Slovensku. Evanjelici si
považovali za česť a aj istú hrdosť odoberať ho.
Ani nie 4 roky po založení mal 13.000 odberateľov.
Evanjelický posol od začiatku informoval o udalostiach doma i v zahraničí, zaujímal k nim stanovisko v duchu kresťanského učenia, veľmi kriticky
reagoval na šíriaci sa boľševizmus, nacionalizmus,
nacizmus a aj rasizmus. Okrem toho po celý čas
vzdelával, zverejňoval postoje, vysvetľoval učenie
našej cirkvi, alebo aj vzniknuté situácie, dával na
verejnosť prijaté uznesenia vyšších grémií, ale aj
burcoval verejnosť k reakcii na spoločenské udalosti.
Po čase socializmu, záujem o cirkevnú tlač oslabol. V súčasnosti má Evanjelický posol iba niečo
okolo 2.500 odberateľov a zápasí o prežitie. Som
presvedčený, že by mal mať miesto opäť v každej
domácnosti.
Predplatné týždenníka dnes vyjde na 23,40 € na
polroka. Objednať si ho možno cez dodávateľskú
firmu L.K. permanent na tel. čísle: 02/49111200. |

zmysel. (Helena)
p Pre mňa je to nádej a
víťazstvo nad zlom a nekonečná láska. (Renáta)
p Nádej na záchranu.
(Tomáš)
p Znamená, že sa pre mňa
narodil, aby ma vykúpil z
mojich hriechov. Pán Ježiš
je pre mňa veľkou milosťou,
vykúpením a vierou pre
získavanie večného života.
(Marta)
Zozbierala a pre SLOVO
upravila Monika Beňová.
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Vianočný príbeh
na zamyslenie
Každý vie, že práca predavačov je hlavne v období
Vianoc veľmi vyčerpávajúca.
Nápor nervóznych ľudí
v obchodoch, ich rozmanité
požiadavky, nekonečné rady
na platenie a dlhé zmeny
predavačov sú skutočne
hodné uznania. Pred rokmi
preto vedenie jedného
obchodného domu vyvesilo
vo svojich prevádzkach
nezvyčajný informačný
plagát pre klientov s týmto
jednoduchým textom:
HODNOTA ÚSMEVU VO
VIANOČNOM ČASE
Nestojí nič, ale znamená
veľa.
Obohatí každého, komu je
určený, pričom neuberie tým,
ktorí ho rozdávajú.
Trvá len chvíľku, ale vždy
uviazne v pamäti na dlhé
obdobie.
Nikto nie je taký bohatý, aby
sa mohol bez neho zaobísť,
a nikto nie je naopak taký
chudobný, aby sa ním nestal
bohatším.
Vytvára šťastné domovy,
podnecuje dobrú vôľu
v obchode a je znamením
priateľstva.
Je odpočinkom
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VOĽNÝ ČAS
Jedlé kŕmidlá pre vtáčiky
vlastnými rukami
|

Mária Hrehorová

Mrazivých nocí pribúda, tak je načase
opatriť záhrady kŕmidlami. V záplave rôznych známych „stravovacích domčekov“
pre vtáčiky sú momentálne v kurze modely takzvaných jedlých kŕmidiel.
Vďaka nim budete mať rôzne vtáčiky ako na prehliadke. Spevavému vtáctvu tak nielenže pomôžete
prežiť zimu, ale tiež sebe pripravíte úžasný vizuálny zážitok.
Jedlé kŕmidlá majú množstvo predností. Jedným
z nich je fakt, že sú ekologicky „čisté“. Ako si ich
zhotoviť vlastnými rukami?

SEMIENKOVÉ CESTO
Na pol šálky vody idú približne tri štvrtiny šálky
múky. Zmes musí byť polohustá a veľmi dobre vymiešaná.
Medzi krmivo pre vtáky patrí kukurica, pšenica, ovos, proso, biele proso, slnečnicové semienka
a podobne. Zmes môžete kúpiť v obchodoch s potrebami pre zvieratá. Nesnažte sa vytvoriť ju laicky doma sami – napríklad ryža či arašidy vtákom
škodia rovnako, ako zvyšky chleba, rožkov a všetkého, čo obsahuje droždie.
Keď máme zmes semienok a cesta dôkladne vymiesenú, prichádza k slovu pracovná doska, ktorú
prikryjeme kusom papiera na pečenie. Ďalej budeme potrebovať väčšie formičky na pečenie, no
ak chceme, nemusíme ich použiť a z cesta môžeme vytvárať rôzne „koláčiky“ sami. Ak formičky
použijeme, nesmieme zabudnúť na otvor v hornej
časti vyformovaného cesta, ktorým neskôr pretiahneme šnúrku, aby sme kŕmidlo mohli zavesiť
na vetvičku. Keď je cesto vo formičke, vytiahneme
túto opatrne a odložíme ju nabok. Dosku aj s vyformovanými dobrotami odložíme do chladu, nech
nám cesto stuhne. A potom nám už zostáva pretiahnuť cez otvory kus špagátu a uviazať ho tak,
aby sme kŕmidlá mohli zavesiť na konár stromu či
iný vhodný stojan.
Semienkové cesto môžeme tiež aplikovať priamo na konáre stromov v približne desať centimetrových šúľkoch, ktoré veľmi dobre okolo konára
pritlačíme rukou. |

pre unaveného, denným
svetlom pre skľúčeného,
slnečnou žiarou
pre smutného a prirodzenou
protilátkou na problémy
života.
Nemôžete si ho kúpiť,
vyžobrať, požičať ani
ukradnúť, pretože nie je
nijakým pozemským
statkom predtým,
ako je darovaný.
A ak vás ním v poslednej
minúte vyčerpávajúcich
predvianočných nákupov
náš predavač už nemá silu
obdarovať, smieme vás
prosiť o jeden váš?
Pretože nikto nepotrebuje
úsmev tak veľmi ako ten, kto
už nemá nijaký
na rozdávanie.
Zdroj: Carnegie D.: Ako si
získať priateľov a pôsobiť
na ľudí
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Viete, že …

VYMAĽUJ SI OBRÁZKY

Milan Vojtko

p Hrtánky sa nazývajú
malé kúsočky cestovín, ktoré
sa zvyknú používať hlavne
v období Vianoc a to väčšinou v oblasti Myjavy? Majú
tvar maličkého lievika, zatočený kúsok cesta po obvode
vrúbkovaný s vytvorenými
drážkami, ktorý pripomína
tvar kurieho hrtana. Každý
jeden kúsok sa vytvára
samostatne, je teda čo robiť.
Cesto na výrobu týchto
cestovín sa po vymiesení,
odstátí a rozvaľkaní nareže
– nadelí ozdobným krájacím kolieskom na malé
štvorčeky, prípadne obdĺžniky. Samostatne po jednom
kuse sa natočí potočením
zaostreného hrotu drevenej pomôcky na povrchu
vrúbkovanej časti, ktorý bol
kedysi používal ako súčasť
tkáčskeho stroja, na výrobu
jemného plátna z ovčej vlny.
p pytlikári boli členovia
zvláštneho, malého cechu
tkáčov, ktorí sa venovali
výrobe veľmi jemného
plátna z ovčej vlny a ktorí
používali práve takéto
tkáčske stroje, stavy, ktorých
súčasťou boli súčasti
s vrúbkovaným povrchom,
na ktorých sa vyrábajú tzv.
hrtánky? Takíto pytlikári
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Aké farby by malo mať
kostolné okno
s postavami narodenia
Pána Ježiša Krista?
Aké šál snehuliaka?
Vymaľuj ich.

pôsobili taktiež v oblasti
Myjavy.
p evanjelickí, baptistickí,
rímsko-katolícki a grécko-katolícki veriaci v meste
Kežmarok a susednej obci
Ľubica spolu organizujú počas obdobia adventu sériu
adventných koncertov, a to
v každú adventnú nedeľu až
do Vianoc? Vystúpeniami
prispievajú žiaci Základnej
umeleckej školy A. Cígera
v Kežmarku.
p jasličkové slávnosti znamenajú sériu dramatizovaných scénok, približujúcich
sledujúcim divákom udalosti v Betleheme, súvisiace
s narodením Krista?
p Afričania si namiesto
ihličnatého stromčeka ozdobujú palmu, a že darčeky
u nich rozhodne nie sú
samozrejmosťou, pochopiteľne z finančného hľadiska?
p najdôležitejším dňom
Vianoc v Anglicku je 25.
december a to, čo my poznáme ako štedrovečernú
večeru, Briti absolvujú už
prevažne okolo obeda,
najneskôr však popoludní?
p v Austrálii, ako aj na
Novom Zélande, v decembri
vrcholí letné obdobie? Páčili
by sa Vám Vianoce strávené
v plavkách na pláži v obklopení vianočných klokanov?
2019 december SLOVO

13

14

SLOVO december 2019

2019 december SLOVO

15

CIRKEVNÝ ZBOR ECAV RANKOVCE

PROGRAM ZBOROVÝCH PODUJATÍ
DECEMBER 2019
Služby
Božie

09.00
09.00
10:30
10:30

Večera
Pánova

22. december
5. január
6. január

Ut 17.
dec.

Adventná
večiereň

17:00 Bačkovík
17:00 Čakanovce
18:00 Boliarov
18:00 Rankovce

Ut 24.
dec.

Štedrý večer 16:00 Bačkovík
16:00 Čakanovce
17:30 Boliarov
17:30 Rankovce

St

25.
dec.

1. svatok
Vianočný

ako v nedeľu

Št

26.
dec.

2. svatok
Vianočný
KONCERT

10:00 Čakanovce

Ne 29.
dec.

Nedeľa po
Vianociach

09:00 Bačkovík
10:30 Rankovce

Ut 31.
dec.

Silvester

16:00 Bačkovík
16:00 Čakanovce
17:30 Boliarov
17:30 Rankovce

Ne

Bačkovík
Čakanovce
Boliarov
Rankovce

DETSKÁ BESIEDKA
Bačkovík Sobota 10:00
Boliarov Piatok 17.30
Čakanovce Nedeľa 9:00
Rankovce Nedeľa 9:30
KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA
Rankovce Nedeľa 14:30
DORAST
Rankovce Nedeľa 15:30
MLÁDEŽ
Rankovce Sobota 18:00
RODINY
rôzne 2. a 4. sobota 19:00
SPEVOKOL
Boliarov Streda 19:30
RÓMSKA MISIA RANKOVCE
Besiedka Štvrtok 17:00
Dorast Štvrtok 18:00
Bohoslužby posl. n. v mes. popoludní
BIBLICKÁ HODINA
Čakanovce Utorok 17:00
Bačkovík Utorok 18:15
Rankovce Utorok 18:00
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