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MESAČNÍK CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV RANKOVCE

Otcovská láska
|

Spracovala Monika Beňová
podľa Christ-net.sk

Aj pre mužov je príchod dieťaťa
obrovskou zmenou. Nielen ženy, ale ani muži vopred nevedia vyhodnotiť, do akej miery sa ich život naozaj zmení, ako sa zmenia
ich vzťahy. Príchodom dieťaťa
sa z muža stáva „otec“.
A mnohokrát, keď vidíme, ako sa
muži dokážu svojej novej role úžasne zhostiť, povieme si len: „Milovala
som ťa aj predtým, ale dnes ťa milujem ešte viac.“
	Pozorovať, ako sa z drsných mužov
stávajú jemní a láskaví (občas pojašení) otcovia, je pre nás všetky jednoducho nádherné! (citát z eduworldu).
Mesiac jún je mesiacom, v ktorom
si tretiu nedeľu pripomíname deň otcov. Otcovia sú dôležitou a vzácnou
súčasťou života rodiny. Častokrát zabúdame na ich úlohu v živote rodiny
a je pravdou, že dnes máme pokrivený pohľad na otca ako takého. Ženy si
dnes, oproti minulosti, vedia predstaviť život bez muža; deti vnímajú otca
skôr ako niekoho, kto sa „vyskytuje“,
ale nie je súčasťou rodiny; v mnohých
situáciách je otec dokonca „nežiadúci“
a „nechcený“. Dnešná spoločnosť nepotrebuje k svojmu fungovaniu vzťahy založené na hodnote rodiny, ktorú
tvoria matka, otec a deti... a navyše,
máme skreslený pohľad na to, kto
môže byť a kto nie vzorom pre mužov,
aby sa z nich stali milovaní a milujúci
otcovia.
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	Aká je teda v skutočnosti „otcovská
láska“? Od koho sa môžu učiť muži
stať sa „skutočnými otcami“, ktorých
dnes potrebujeme?
	V Katechizme katolíckej cirkvi je
tento citát: „Daj nám – to je krásna
dôvera detí, ktoré očakávajú všetko
od svojho Otca. „Veď On dáva svojmu
slnku vychádzať nad zlých i dobrých
a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých“ a všetkému živému
dáva „pokrm v pravý čas“ (Ž 104,27).
Ježiš nás učí tejto prosbe, ktorá v skutočnosti oslavuje nášho Otca, pretože
uznáva, že je dobrý nad všetku dobrotu.“
	O tejto svojej dobrote nám dal jeden neskutočne emocionálny príklad.
Svoje deti, ktoré stvoril a ktoré miluje,
vychováva. Dáva im múdre rady, povzbudzuje ich, požehnáva, ale aj trestá, resp. dovolí, aby sme niesli dôsledky svojich pochybení.
	Pamätáte si ešte na svoje detstvo
a na to, ako ste nenávideli svoje tresty? Vtedy ste si určite mysleli, že vás
vaši rodičia nemajú radi, keď vás trestajú. Predsa to nebola vaša chyba, že
ste porušili pravidlá. Alebo možno to

aj bola vaša chyba, ale aj tak to nebol
dôvod, aby vás za to potrestali.
	Teraz, keď sme dospelí a možno už
máme aj svoje vlastné deti, už chápeme, aké je ťažké tieto deti vychovávať.
Zistili sme, že keď porušia „písané
i nepísané“ pravidlá, nemôžeme to
len tak prehliadnuť. Na druhej strane
vieme, že trest deťom nie je príjemný
a my im predsa nechceme v žiadnom
prípade ublížiť, ale niekedy to inak
nejde. V skutočnosti sa tresty nepáčia
ani rodičom, ani deťom, no potrebné
sú.
	Podobne je to aj s naším nebeským
Otcom. Miluje nás a keď vidí, ako sa
boríme s dôsledkami nášho hriechu
a neposlušnosti, láme Mu to srdce.
Pred mnohými rokmi sa rozhodol
k jedinému kroku, ktorý sa stal zárukou, že aj keď musíme tu na zemi
niesť dôsledky svojich pochybení, vo
večnosti to nebude platiť. S veľkou
láskou prišiel na túto zem, aby sám,

v osobe svojho jednorodeného milovaného Syna, zaplatil raz a navždy
náš trest – svojím životom.
	Deti ľahko zabúdajú a teda aj my,
Božie deti, ľahko zabudneme, že prísna výchova je potrebná. A nie je a
ani nebolo možné, aby tento princíp
obišiel náš nebeský Otec. Ale z lásky
k nám sa s týmto princípom vysporiadal tak, že vzal náš trest na seba.
Tým nás uistil, že neexistuje žiadna
vec na svete, ktorá by Ho mohla pripraviť o Jeho deti. On je ochotný urobiť ako milujúci Otec všetko pre to,
aby Jeho deti boli s Ním a v bezpečí.
	List Židom nám pripomína, že sme
Božie deti. „A zabudli ste na povzbudenie, ktoré vás oslovuje ako synov:
Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou! Neklesaj na mysli, keď ťa pokarhá. Lebo koho Boh miluje, toho
aj vychováva a trestá každého, koho
prijíma za syna.“ (Žid 12,5-6)
Uvedomujeme si skutočný zmysel
toho, že sme Božie deti? Znamená
to, že Boh nás veľmi miluje, a preto
sa k nám správa presne tak, ako dobrý otec k svojim deťom. Jeho láska
k nám je veľká – jej veľkosť sa dokázala na Golgote. A preto nás nielen
požehnáva a chráni, ale aj vychováva.
	Aká je teda v skutočnosti „otcovská
láska“? – Je to láska plná odpustenia
aj výziev; láska, ktorá chráni, ale aj
dovoľuje niesť dôsledky; láska, ktorá
požehnáva aj vychováva; je to láska,
ktorá dáva slobodu, ale tiež bojuje
o svoje deti, aby boli zachránené. To je
príklad hodný nasledovania. |
2020 jún SLOVO
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Rodičia a deti
My, mladí ľudia, často kritizujeme svojich rodičov, a veľa krát
vidíme len ich chyby, ale keď sa aspoň trochu zamyslíme, tak určite nájdeme aj veľa dobrého.

Keď som rozmýšľala nad tým, čo mi
najviac chýbalo v mojom detstve, došla som k záveru, že to bolo práve to,
že rodičia na mňa nemali čas. Nemali
čas porozprávať sa o mojich problémoch. Možno ani nikdy nerozmýšľali
nad tým, že aj deti niečo trápi a potrebujú to niekomu povedať.
	Veľa dospelých ľudí si vôbec nevie
predstaviť, o čom by sa mohli s dieťaťom porozprávať.
Som rada, že mám od Pána Boha
práve takýchto rodičov. Už v detstve
nám mama čítavala z Biblie a modlila
sa s nami. Aj vďaka nej som mohla
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uveriť v Pána Ježiša. Niektorí ľudia sa
vtedy čudovali, prečo to robí. Ale ona
vedela, že je ľahšie prijať Pána Ježiša
detským srdcom, pretože v staršom
veku človek príjme Pána Boha omnoho ťažšie.
	Trochu mi vadí to, že rodičia sa
o mňa boja, aj keď som už dospelá.
Má to však svoje klady a zápory. Na
jednej strane vidím, že im na mne záleží, na strane druhej ma to vie niekedy poriadne nahnevať. Ak verím
tomu, že všetko riadi Boh, mala by
som prijať svojich rodičov takých, akí
sú. Je to dať, ktorý mám od Neho. |

Milí čitatelia, už v minulom čísle sme vám priniesli prvý zo spomienkových článkov
nášho časopisu – prvý článok z prvého čísla Slova, ktorý kedy vyšiel. Dnes vám prinášame ďalší článok, v pôvodnej verzii, tentokrát z júnového čísla 1. ročníka. Ide o dve anonymné svedectvá z nášho zboru. Verím, že vás oslovia tak, ako vtedy pred viac než dvoma
dekádami.

Ako som vychovávala svoje deti
a ukazovala im na Pána Ježiša
Keď ma prosili o toto svedectvo,
sľúbili mi, že to bude anonymné,
preto vám napíšem, ako to skutočne bolo.
Mám 3 deti. Keď sa narodili, ďakovala som za ne Pánu Bohu. Keď nám
pri krste brat farár povedal, že Pán
Boh od nás čaká, že ich vychováme
tak, aby z nich mal radosť, v duchu
som sľubovala, že to ani inak nemôže
byť. No ubiehali dni a ja som ich naučila modliť sa Anjeličku, môj strážničku, neskoršie Otčenáš. Nasledovalo náboženstvo a predkonfirmačná
príprava, veď to poznáte. Chodili aj
do kostola. Neboli to zlé deti. Nemala som s nimi veľké problémy, a tak
som si myslela, že to stačí. Na sľub, že
ich odovzdám do Božích rúk, že pri
ich výchove sa budem riadiť slovom
Božím, som zabudla. Vlastne, nemala som čas. Bolo treba zarábať, deťom
zabezpečiť budúcnosť.
	No vďaka Pánu Bohu, že On mal
čas, že dal mojim deťom do cesty ľudí,
ktoré mali radi Pána Ježiša a naučili
to aj moje deti. Títo ľudia urobili to,
čo som neurobila ja. Keď som videla moje deti, ako si čítajú Bibliu, ako

spievajú a modlia sa, ostala som zaskočená. A to nehovorím, ako som sa
cítila, keď ma večer pozvali k sebe;
modlili sa dookola a prišiel rad na
mňa. Modlitbu som vtedy iba vykoktala. Čoraz častejšie som nad tým
premýšľala. K tomu ma nútilo aj to,
že ma začali napomínať, keď som robila zle, keď som sa hádala s manželom; a to slovami: Pánu Bohu by sa to
nepáčilo. Pán Ježiš by to tak nerobil.
A ten sľub, ktorý som dávala pri ich
narodení, splnili za mňa oni.
Ďakujem Pánu Bohu aj za to, že sa
nájdu ľudia, ktorí urobia, čo sme my
zanedbali. To, čo som tu napísala ja,
je, žiaľ, samozrejmosťou vo väčšine
našich rodín.
	Na záver azda iba to, že názov článku nie je celkom presný. Pozmenila
by som ho na – Ako ma moje deti
vychovávali a ukazovali mi na Pána
Ježiša. |

2020 jún SLOVO
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Mesačník
eVýchod

Monika Beňová
Od januára 2010 Biskupský úrad Východného dištriktu začal opäť vydávať
časopis Evanjelický východ.
„Je veľkou Božou milosťou,
že môžeme stáť pri jeho
novom vzkriesení s túžbou,
aby priniesol svojím slo-

vom požehnanie všetkým,
ktorí ho budú brať do ruky,“
uviedol v úvodníku prvého
čísla biskup VD Slavomír
Sabol.
V minulosti bol Evanjelický východ vnútromisijným
časopisom slovenských
evanjelikov na východnom Slovensku, vychádzal
mesačne v Prešove od r.
1933. Vydával ho spolok
Tranoscius, ktorý ho v r.
1938 spojil s časopisom
Evanjelický posol spod
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Život s deťmi počas
mimoriadnej situácie
|

Anna Pašková (rod. Godušová)

Byť s deťmi doma celé dni nie je vôbec
ľahké. Ak máte staršie deti a potrebujete
s nimi robiť všetky tie úlohy zo školy
a popritom napríklad ešte pracovať
z domu, nezávidím vám.

Doma mám syna (3r) a dcérku (1r). Takže našťastie
sa nás žiadne úlohy netýkajú. Ale zabaviť deti celý
deň dá tiež pekne zabrať. Za normálnych okolností chodí manžel do práce a syn na dva a pol dňa
v týždni do škôlky. V tejto situácií však manžel
robí z domu, a tak sme doma všetci. Čo sa úplne
najviac prejaví na strave. Zje sa toho naozaj dosť.
Každodenné varenie je samozrejmosťou, akurát
deťom sa pri tom veľmi venovať nedá, teda ak vám
nechcú „pomáhať“. Syn občas mieša varechou jedlo v panvici a dcérka sedí na linke, kým niečo dokrájam. Prípadne sa mi škriabu po nohách a niečoho sa dožadujú :)
	Raz denne máme dovolené chodiť von. Keď
je pekne, využívame to a chodíme do neďalekého parku. Našťastie máme aj malú záhradku, tak
nejaký čas trávime aj tam. Horšie je, že deti by veľmi radi uvítali iné deti, pohrali sa s nimi. Zvykli sme chodiť do knižnice na spievanie detských
pesničiek a taktiež na plávanie, či sa ísť ku kamarátom domov zahrať. Návštevy ihriska s pieskom
či detské centrá boli samozrejmosťou. Keďže nič
z toho teraz nefunguje, musia si deti vystačiť
s rodičmi. Staviame drevené koľajnice, hráme sa
s legom, kreslíme si, maľujeme, čítame, máme pár
pekných spoločenských hier, plastelínu, atď.
	Po siedmich týždňoch doma sme si na takýto režim zvykli, ale verím, že deti budú nadšené, keď sa
svet vráti aspoň trošku do starých koľají. |

Dve modlitby
pre každého otca
|

Spracovala: Monika Beňová

Pokrstený muž sa podieľa
na Kristových úradoch kňaza, proroka
a kráľa. Pokrstený muž, ktorý je otcom
detí, je kňazom, prorokom a kráľom
špecifickým spôsobom.

Jeho dom je jeho cirkvou a jeho deti sú stádom,
ktoré pasie. Čo teda znamená byť prorokom,
kráľom a kňazom?
	Ako prorok svojej domácej cirkvi je otec povolaný učiť a hovoriť pravdu do života svojej rodiny.
Svojimi slovami a skutkami však má určovať smer.
Prorok nemusí nevyhnutne vidieť budúcnosť, ale
dôveruje v Pánovo volanie a venuje mu pozornosť.
	Ako kráľ svojej domácej cirkvi otec musí byť
vzorom kraľovania tým, že znázorňuje Kristovo
kraľovanie. Kristovým trónom je kríž; za vzor kraľovania nám dáva umývanie nôh svojim apoštolom. Preto by mal otec znázorňovať Krista službou
lásky voči svojej manželke a deťom.
	Ako kňaz svojej domácej cirkvi otec posväcuje
a vedie svoje deti. Obetuje sa pre ne a učí ich modlitbe a spôsobu života. Ako kňaz má otec autoritu nad deťmi v telesnej i duchovnej oblasti. Ako
kňazi otcovia môžu žehnať svoje deti: „Požehnania
tvojho otca, ktoré prevyšujú požehnania večných
vrchov a vzácnosť výšin odvekých…“ (Gn 49, 26)
	Ako sa môže otec modliť za svoje deti? Keď ich
vyprevádza na cestu: Na cestu pokoja a úspechu
nech vás povedie všemohúci a milosrdný Boh, aby
ste sa mohli opäť vrátiť domov v pokoji, zdraví
a radosti. A keď ich ukladá spať: Nech požehnanie
všemohúceho Boha Otca, Syna a Ducha Svätého na
tebe spočinie a navždy s tebou ostane. |
(www.slovoplus.sk/dve-modlitby-pre-kazdeho-otca)

Tatier. Po revolúcii v r. 1996
časopis opäť začal vydávať
Biskupský úrad VD pod vedením vtedajšieho biskupa
Jána Midriaka. Z dôvodu
nedostatku finančných
prostriedkov bolo v r. 2004
vydávanie Východu ukončené.
V roku 2010 sa podarilo
opätovne začať s jeho vydávaním. Jeho názov nemá
symbolizovať geografické
hľadisko, ale predovšetkým
biblický exodus, teda vyjdenie. Jeho cieľom je podporovať dynamiku duchovného
života veriacich, otvárať
pred nimi nové pohľady
a postoje, perspektívu
budúcnosti.
Časopis svojím posolstvom prináša výzvy pre
zmenu a novú motiváciu
v živote viery. Vychádza
mesačne vo formáte A4
v plnofarebnom vydaní na
36-tich stranách. Čitatelia
si v ňom nájdu zaujímavé
témy, rozhovory, reportáže,
knižné recenzie, komentáre
k aktuálnemu dianiu
v cirkvi doma i vo svete, monitoring života cirkevných
zborov či životné príbehy
evanjelických rodín.
Odporúčame ho do
každej evanjelickej domácnosti. Môžete si objednať
na: email: predplatne@
evychod.sk . |
2020 jún SLOVO
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Hudobné
okienko
Daniel Goduš

Rozmýšľal som nad vhodnou piesňou pre júnové
vydanie nášho zborového
mesačníka a spomenul
som si na hneď prvý deň
v tomto mesiaci. Viete, čo
sme oslavovali 1. júna?
Verím tomu, že minimálne
každý rodič to vie. Bol vtedy
Medzinárodný deň detí. Ja
ako rodič (síce ešte len 9
mesiacov) si to už musím
začínať pamätať z toho
opačného garde.
Aby som sa vrátil k téme
hudobné okienko. Vybral
som pieseň: „Pýtala sa
žabky žabka.“ Text piesne
by som rád uviedol len
preto, aby ste vy, rodičia, či
vy, starí rodičia, si to vedeli
zaspievať s vašimi ratolesťami:
Pýtala sa žabky žabka,
či nepozná toho chlapca,
ktorý udrel rosničku
a polámal jej nožičku.
Ako by som nepoznala,
druhá žabka povedala.
Aj mravčekom rozbil dom,
a hniezdo zhodil vrabčekom.
To je ale hanba vskutku,
na to nemá chlapec ruku,
ale aby pomáhal,
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Míľniky reformácie – Rím
sa snaží zničiť Luthera
|

Pán Boh mu na to ruku dal.
A vy deti, čo myslíte,
či sa aj vy nespoznáte
v tejto našej pesničke
o neposlušnej ručičke?

Ľuboslav Beňo

Pripomíname si 500 rokov od reformácie,
ktorá začala v roku 1517, ale pokračovala
dlhé obdobie. Na tento jún nám pripadá
smutné jubileum toho, ako rímska kúria
(pápež) odmietla riešiť neporiadky v stredovekej cirkvi a toho, kto na ne poukazoval, radšej uvrhli do verejnej kliatby.
Luther totiž po 95 tézach proti odpustkom, ba ani
po všetkom boji s pápežovými vyslancami nezaspal,
ale pokračoval vo svojej reformačnej činnosti čoraz
viac a odvážnejšie. Roky 1520-1521 sa stali zlatými
rokmi spisovateľa Luthera, ktorému kníhtlačiari
ani nestíhali všetko vydávať (i keď on sa zriekol
akéhokoľvek zisku a na jeho absolútnych bestselleroch zarábali majetky samotní kníhtlačiari).
	Konzistórium kardinálov, zvolané ešte v januári
1520 pápežom, pripravovalo tvrdú odpoveď na
nemeckého buriča. 1. júna konzistórium vynieslo rozsudok, do dvoch týždňov mu dali písomnú
podobu vo forme buly a vyvesili ho 24. júna na
dvoch verejných miestach v Ríme. Bula proti Lutherovi začínala slovami Ž 74,22 Povstaň, ó, Bože
(podľa toho aj dostala latinský názov Exsurge Domine). Pápež Lev X. ju podpísal počas poľovačiek
na svojom poľovníckom zámku.
	Reformátor dostal na pokánie a odvolanie svojich vyjadrení 60 dní. Ak by tak neurobil, čakala
by ho kliatba, exkomunikácia a strata všetkých
svojich práv.
	O jej zverejnenie v Nemecku sa postaral starý
Lutherov protivník Johannes Eck.
	Reakcie na bulu boli ohromné. Študenti v Erfurte, kde kedysi Luther študoval, hodili kópie

buly do rieky Torgau. Niektorí biskupi (katolícki)
váhali so zverejnením aj pol roka. Eck, keď šíril
bulu v Lipsku, sa musel v strachu o svoj život ukryť
v miestnom kláštore. Vydaním buly sa začalo sporadické verejné pálenie Lutherových kníh, ale jeho
prívrženci ich potajme vymieňali za odpadový papier, prípadne protilutherskými traktátmi, alebo
ich aj z ohňa zachraňovali.
Zverejňovanie sa z pochopiteľných príčin (podpora Luthera) natiahlo na niekoľko mesiacov,
úradnú kópiu s pápežskou pečaťou dostal Luther
až začiatkom októbra. Aj keď už poznal jej obsah,
stále bol presvedčený, že ide iba o falošný Eckov
spis a celú bulu vyhlasoval za dielo antikrista, nech
je už jej pôvod akýkoľvek.
	Humanista Erazmus Rotterdamský, keď sa ho
kurfirst spýtal na jeho mienku o žalobe proti Lutherovi, povedal, že Luther pyká najmä za to, že sa
dotkol pápežovej koruny a brucha mníchov.
	Keď prejde 60 dní odo dňa, ako Lutherovi
doručili úradnú kópiu buly Exsurge Domine, reformátor urobí ďalší odvážny krok reformácie ... |

Pamätám si na túto pieseň
z detských besiedkových
čias. Mnohokrát sme mali
aj tému k hlavnej myšlienke tejto piesni. Viete,
čo by to mohlo byť? Určite
každému sa niečo vynorí
v mysli. Mne sa vynára
len neposlušná ručička.
Často som sa bál, že pre
moje huncúctva mi rodičia
budú musieť ruku vziať,
No na moje šťastie k tomu
nemuselo dôjsť. Či sa aj vy
nepoznáte v tejto pesničke?
To je tá pravá otázka, ktorá
pre mňa bola stopercentná
odpoveď: „Áno, vidím sa
v tejto pesničke.“ Niežeby
som bol na to pyšný, no
musel som to priznať.
Na druhej strane sú to milé
spomienky na detstvo, ktoré vidím po odstupe času
ako bezstarostné.
Na chvíľu si zaspomínajte
na vaše detstvo, začiatky
viery v Pána Boha či iné
radostné chvíle.
Niet čo na záver z mojej
strany dodať, len to, aby
sme vedeli, načo nám Pán
Boh tú ruku dal. |
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Top 20
najpoužívanejších hlášok
dnešných otcov
1.
Myslíš, že vyrábam
peniaze?
2.
Peniaze nerastú
na stromoch!
3.
Je sprostý jak poleno!
4.
Keď som ja bol v tvojom
veku...
5.
Ja nespím, to len moje oči
odpočívajú.
6.
Nebudem ti to hovoriť
znova!
7.
Kde ste vyrastali, v stodole?
8.
Neodvrávaj svojej mame!
9.
Ak ti povedia skoč z okna,
tak skočíš?
10.
Už to nie je, ako kedysi...
11.
Prestaň plakať, lebo ti dám
ozajstný dôvod k plaču!
12.
Nehovor to mame!
13.
Kto šetrí, má za tri!
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Máj v cirkevnom zbore
|

14.
V tomto von nepôjdeš!
15.
Boli sme vďační aj za
pomaranče na Vianoce...
16.
Netráp sa, na mňa nemusíš
míňať.
17.
Trochu práce ešte nikoho
nezabilo!
18.
Pochopíš, až budeš starší...
19.
Ani si neuvedomuješ, aký
máš ľahký život!
20.
Spi dobre...

Monika Beňová

V mesiaci máj sme mali celkom veľké plány. Hneď počiatkom mája (1. - 3. 5. 2020)
sme mali byť s manželom v Plzni ako hostia pri zakladaní Modlitebného spoločenstva v Českobratskej cirkvi evanjelickej.
Týždeň na to sme plánovali každoročný celozborový zájazd. Tohto roku do Stredy nad Bodrogom a
maďarského Sarospataku. Naše deti z detských besiedok si mali spolu so svojimi vedúcimi pripraviť
krásne programy pre naše mamičky a mali ich
obdarovať malými darčekmi tak, ako to býva
každý rok počas druhej májovej nedele. Tiež sme
mali túto nedeľu naplánovaný zápis nových konfirmandov, s ktorými sme sa chceli začať stretávať
ešte pred letnými prázdninami. Počas druhej polovice mesiaca máj nás potom čakal koncert talentov, tento rok v Rankovciach, a mládežnícke
bohoslužby.
Žiaľ, mnohé z týchto plánov nevyšli. Mohlo by
sa zdať, že všetko to naše novoročné plánovanie
postupne vychádza nazmar. Nie je to ale tak.
Všetky tie pripravené a schválené aktivity v našom
cirkevnom zbore svedčia o jeho životaschopnosti.
Svedčia o tom, že členovia nášho cirkevného zboru sú otvorení misijnému konaniu do vnútra i do
vonku. A z toho sa s manželom veľmi tešíme.
	Napriek tomu, že viaceré aktivity sa v máji nepodarilo uskutočniť kvôli mimoriadnej situácii, v
ktorej sa čiastočne ešte stále nachádzame, predsa
len sme mohli spoločne už prežívať požehnanie
na našich službách Božích. Je pravdou, že viacerí
bratia a sestry ešte stále z opatrnosti neprichádzajú na naše nedeľné bohoslužby, ale veríme, že
časom sa medzi nás vrátia ako vzácny pilier nášho
spoločenstva. Postupne sa začali stretávať mladí z

nášho cirkevného zboru na mládeži i skupinkách;
stretnutie mali aj rodinky, všetko s náležitými hygienickými opatreniami, za čo sme vďační. Urobili
sme už aj niekoľko pastoračných návštev – v nemocnici i v rodinách – a tešíme sa na ďalšie takéto
návštevy, keďže prichádzajú ďalšie uvoľnenia.
	Aj týmto ohliadnutím sa za mesiacom máj nás
všetkých chceme pozvať do nanovo sa otvárajúcich
stretnutí v našom cirkevnom zbore. Chceme vám
všetkým položiť na srdce a do vašich modlitieb
ďalšie plánované aktivity, ktoré máme v cirkevnom
zbore. Nech poslúžia na opätovné naštartovanie
bohoslužobného i misijného života nášho zboru a
stanú sa súčasne prostriedkom, ako osloviť ďalších
ľudí evanjeliom Pána Ježiša Krista. |

Možno sa, drahí oteckovia,
v niektorej z tých hlášok
nájdete. Jedno je ale isté,
ďakujeme za tieto hlášky,
lebo to znamená, že sa
o nás zaujímate; komunikujete s nami; viete o tom,
kým sme a kým chceme byť;
ste ochotní nás podporiť
a navyše – pomáhate nám
nájsť si hranice. Každá
z tých hlášok je svedectvom,
že nás máte radi. |
(podľa najmama.aktuality.
sk spracovala Monika
Beňová)
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VOĽNÝ ČAS
|

Pripravila: Mária Hrehorová

ANTISTRESOVÁ OMAĽOVÁNKA
|

Pripravila: Mária Hrehorová

Aká je definícia leňocha? Človek,....... tajnička (3 časti)

VODOROVNE ...
A riadiaci orgán(skr.), koeficient
(skr.),obkosil, tlačenica (zriedkavo)
B pozeraj (expres.), obloky, poukážka (hovor.), meno Eduarda, tenký
konár C tajnička 3.časť, tyčinka na
pery, slovenský hokejista brankár
(Ján*1981) D krátka kopija, prívesok
na zmenke, značka pre megapascal,
narodený (skr.) E čmud, udieraj, plecniak, ruksak, zívnutie (zried.), planý,
nedobrý F švajčiarska tlačová agentúra, hliník (zn.), pozostatok chôdze
v piesku, svetový pohár(skr.), československá plavba dunajská (býv.skr.)
G tajnička 2. časť, plošná miera, H
cudzie meno, čistiaci prostriedok na
okná, niekto I mužský súkenný kabát, trocha zaťal, používal tykanie
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ZVISLE ...
1 pečivo, zimná prikrývka 2 upravia
hrebeňom, dievča (knižne) 3 sadzba
(zastar.), vrtoch (zriedk.) 4 žltohnedé
farbivá, pomôcky po úraze 5 druh slimáka, používal tekutinu, jeden po nemecky 6 zvuk pri údere dlaňou (cit.),
automatic block signal (skr.), kyselina
deoxyribonukleová 7 dala topánky,
technické služby, osobné zámeno 8
šelma amerických prérií, škrabka pri
pluhu 9 tamten, ospievať (bás.) 10
látka na podšívky, surovec, bezočivec
(pejor.) 11 kráčajú, maďarské normy,
typ vzorkovníka farieb 12 nepravda,
hlas vtáka, právne konanie, právny
proces (práv.) 13 hrádza na toku, vojenské jednotky 14 hypnotický alebo
extatický stav, mrákotný stav, poskočenie 15 boril, čiastková rupia 16 tajnička 1.časť, tvrdý výcvik
2020 jún SLOVO
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Otcovská láska

Nedeľná modlitba
za otcove ruky

Zdroj: Internet

Príbeh zo života o tom, ako sa vo mne
pohla „hora“. Môj otec Miroslav oslávil
81 rokov... Zrazu pre nás nie je ťažké
prejavovať si prirodzené city.
Tak krehko medzi nami prúdi láska.
Zase som dostala hašlerky.
Ide o svojrázny spôsob zjavovania
lásky, ale fakt je, že som vystúpila
zo svojej ulity a bariéry medzi nami
zmizli.
Moja sebahodnota vo vzťahu k mužom
sa zvyšuje celkom spontánne, rastie
moja dôvera k nim, verím si. S obdivom
pozorujem, ako všetko v živote funguje;
ako, keď sa v nás niečo z minulosti stráca
a odchádza; niečo nové vzniká, rastie
a zaplňuje priestor.
Ako veľmi ma vždy zraňovala téma
otcovskej lásky, ako som ju odsúvala do
nevedomia. Skúšam prežiť svoju detskú
a dievčenskú ľútosť nad tým, že mi otec
nevraví, že ma má rád; že ma neobjíma, že necítim, ako veľmi som preňho
dôležitá.
Priznávam svoju obrovskú túžbu po
pochvale a ocenení. Prečo len sa otcova
láska ku mne v reálnom živote prejavovala prísnosťou, nárokmi a tlakom na
výkon? Prečo boli dôležité moje známky
a aby som sa dobre učila? Prečo len ma
v čase môjho dospievania zhadzoval
a zosmiešňoval, správal sa ku mne tak
ironicky? Až vďaka svojej práci
a súvislostiach zisťujem, že určite nie
som jediná na svete s týmto príbehom...
že možno niektorí naši otcovia city
prejavovať jednoducho nevedeli.
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| Milan Rúfus

Otcove ruky na večernom stole.
Také sú veľké ako taniere.
O chvíľu pôjde preč kúpiť chlieb za mozole.
Iba čo doje zvyšky večere.
Keď mi tie ruky na sobotu vráti,
budeme znova sedieť za stolom
A moja dlaň sa v jeho
stratí,
akoby jej tam ani
nebolo.
A ja viem veru,
čo sa možno stane,
že vyhŕkne mi slza na líčko.
Moja dlaň bude v hniezde
jeho dlane
ako ružové vtáčie vajíčko.
Možno aj usnem s hlávkou na tej ruke.
A bude sa mi, Bože, sladko spať.
Akoby som spal na nebeskej lúke.
A ničoho sa nebudem už báť.

Mám 47 rokov, stojím oproti
predstaviteľovi svojho otca a spontánne
mu vravím: „Som ako ty.“ Niečo vo mne sa
začína rúcať a vznikajúce prázdno je fajn.
Pred dvomi mesiacmi znovu stojím
oproti svojmu otcovi, ktorý je v reálnom
živote už veľmi chorý. Tá jeho choroba
mi dodáva silu, stojím dlho oproti nemu
a postupne krehnem a preciťujem svoje
telo. Vnímam otcovu i svoju krehkosť.
Zrazu dostávam veľkú silu a nato príde

(Tretia nedeľa v mesiaci jún je venovaná všetkým mužom,
z ktorých sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa v mnohých krajinách
oslavuje otcovstvo a pripomíname si dôležitosť otca v rodine a pri
výchove detí. Všetkým otcom a starým otcom želáme k sviatku všetko najlepšie.)
ten nápad, ako si uľaviť. S veľkou láskou
sa pred ním ukláňam a potom si ľahám
na zem.
Akoby som vyložila celý vagón uhlia...
nazerám na svoju pýchu, ktorá vytvorila
zábranu a ochranu môjho tela pred
mužským posmechom a spôsobila
v cítení i schopnosť zabudnúť na to

krásne v našom vzťahu.
Krehkosť v našom rode...patríš k nám.
My ťa unesieme...i to chvenie v nohách
zvládneme. Máme ťa radi.
Predsa dokážem to povedať , tvárou
v tvár: Mám Ťa rada, OTEC!!! Buď čo
najviac zdravý.
Dal si mi ŽIVOT. |
2020 jún SLOVO
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CIRKEVNÝ ZBOR ECAV RANKOVCE

PROGRAM ZBOROVÝCH PODUJATÍ
JÚN & LETO 2020
Nedeľné bohoslužby ...
ČAKANOVCE, BAČKOVÍK – 9.00 HOD.
RANKOVCE, BOLIAROV – 10.30 HOD.
Kalendár podujatí
21. 6. Zápis nových konfirmandov
(18.30 hod.)
28. 6. Pamiatka posvätenia zvoníc - Žírovce 9.00 hod. / Mudrovce 10.30 hod.
5. 7. Pamiatka posvätenia kostola Čakanovce (10.00 hod.)

DETSKÁ BESIEDKA
Bačkovík Sobota 10:00
Boliarov Piatok 17.30
Čakanovce Nedeľa 9:00
Rankovce Nedeľa 9:30
> Pokiaľ sa dá, tak vonku, s rúškami
a po dohode s vedúcimi besiedky
MLÁDEŽ
Rankovce Sobota 18:00
RODINY
Bačkovík 2. a 4. sobota 19:30

6. - 11. 7. Mládežnícky tábor (Smižany)
12. 7. Služby Božie s Večerou Pánovou
13. - 17. 7. Detský a dorastenecký tábor
(Veľký Slavkov, cena: 90,-)
19. 7. Pamiatka posvätenia kostola Bačkovík (10.00 hod.)
2. 8. Služby Božie s Večerou Pánovou
23. 8. Pamiatka posvätenia kostola Boliarov (10.30 hod.)
20. 9. Pamiatka posvätenia kostola Rankovce (10.30 hod.)
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