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Dietrich Bonhoeffer

Ku Bohu idú ľudia zo svojich bied,
volajú o pomoc, šťastie, prosia o chlieb,

aby smrť odňal, vinu, bolesť.
To spolu robia kresťania i pohania.

Ku Bohu idú cestou Jeho bied,
On domov nemá, strechu, ani chlieb,
číha naň hriech, siaha smrť a bolesť.

Pri Bohu stojí kresťan v Jeho strádaní.

Boh ide k ľuďom do ich bied,
telo i dušu sýti Jeho chlieb,

za oboch mrie, znáša bolesť,
smrť a utýraný odpúšťa obom.

Kresťania a pohania
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Slovo na úvod

Milí čitatelia Pokoja!

V úvodnej básni Kresťania a po-
hania nachádzame nádherný obraz 
Boha, v ktorého D. Bonhoeffer verí. 
Mnohí vo svete prichádzajú k Bohu, 
aby našli u Neho moc. Kristu na krí-
ži je Boh, ktorý je bezmocný, ktorý 
dal seba samého sudcom, a preto 
nie je Bohom, ktorého pohania hľa-
dajú. Tí však, ktorí chápu, že Boh je 
Bohom, ktorý trpí a ktorý volá ľudí, 
aby trpeli spolu s ním, prichádzajú 
k pravému Bohu. Kresťania stoja 
pri Bohu v hodine súženia; to je to, 
čo oddeľuje kresťanov od pohanov. 
Boh sa teda necháva nájsť tam, kde 
by to ľudia od neho nečakali. Po-

zornosť je zameraná na Kristov kríž 
ako na miesto skutočného uvažova-
nia o Bohu. Miesto Boha na svete je 
na kríži. Boh sa necháva vytlačiť zo 
sveta na kríž. Tam sa nám necháva 
nájsť – v slabosti i utrpení. A prá-
ve tento slabý a trpiaci Boh odpúšťa 
kajúcim hriešnikom, všetkým, ktorí 
k Jeho krížu prichádzajú a ktorí Ho 
v kríži spoznávajú. Práve preto nám 
Kristus v našom utrpení, v ťažkých 
chvíľach nášho života rozumie. Do-
konale pozná pocit opustenosti, bo-
lesť, ale aj výsmech či pocit nespra-
vodlivosti. Ak sa budeme pýtať, kde 
je Kristus, kde je Pán Boh vtedy, keď 
to potrebujeme, keď to bolí a cítime 
sa opustení, hľaďme na kríž.

Anna Debnárová 
zborová farárka
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Biblické zamyslenie

Milí bratia a milé sestry!

Svetový deň vody je od roku 
1992 stanovený na 21. marca. Stalo 
sa tak na konferencii Organizácie 
spojených národov venovanej život-
nému prostrediu. Hlavnou úlohou 
tohto svetového dňa vody je pripo-
mínať si hodnotu tejto vzácnej teku-
tiny. Posledné týždne, či až mesiace, 
sme si nanovo uvedomili hodnotu 
vody. Uvedomili sme jej dôležitosť. 
Zistili sme, že mať dostatok vody je 
skutočné bohatstvo. Žiaľ, milióny 
ľudí na celom svete by vedelo túto 
skutočnosť potvrdiť, pretože stá-
le nemajú prístup k zabezpečeným 
zdrojom pitnej vody. Zdroje pitnej 
vody sme síce nestratili natrvalo, ale 
spoznali sme, čo to znamená mať 
vyschnutú studňu, zákaz zavlažovať 
trávniky, napúšťať bazény a celkovo, 
plytvať pitnou vodou. Videli sme, 
ak sa nám bežné zelené plochy me-
nia na vyprahnuté miesta, kde zem 
doslova praská a nemá miesto pre 
život. Vyschli trávniky, rastliny, ale 
aj stromy. Začali sme sa oveľa viac 

modliť za dážď, za vodu. Na boho-
službách sme opakovane aj slova-
mi piesne z Evanjelického spevníka 
č. 306 prosili o rosu z neba. Uvedo-
mili sme si totiž dôsledky života bez 
vody. Uvedomili sme si, že voda je 
pre život nesmierne dôležitá. Pán 
Ježiš nám však pripomína, že okrem 
pitnej vody a vody z neba dôležitej 
a rozhodujúcej pre život na zemi, 
je oveľa dôležitejšia voda, ktorá po-
chádza z prameňov vody prúdiacej 
k večnému životu. Tým prameňom 
je Boží Syn, Ježiš Kristus. Pri stud-
ni, kde sa stretáva so ženou sama-
ritánkou hovorí „Kto by však pil 
z vody, ktorú mu ja dám, nebude 
žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja 
dám, bude v ňom prameňom vody 
prúdiacej k večnému životu.“ Pán 
Ježiš je prameňom vody živej. Vody 
prúdiacej k životu večnému. Žízni-
me aj po tejto vode? Uvedomuje-
me si aj jej nesmierne bohatstvo? 
Siahame po tejto vode pravidelne? 
Nie je aj náš duchovný život ako tie 
vyschnuté polia, ktoré sme videli 
v týchto obdobiach? Pime z vody ži-
vota, ktorou je Ježiš Kristus a ktorá 
sa s pomocou Ducha Svätého v nás 
stane prameňom prúdiacim k več-
nému životu. Amen.

Kto by však pil z vody, ktorú mu ja 
dám, nebude žízniť naveky,  

ale voda, ktorú mu ja dám, bude 
v ňom prameňom vody prúdiacej 

k večnému životu. 
J 4, 14

Anna Debnárová 
zborová farárka
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Dietrich Bonhoeffer  
(4. 2. 1906 – 9. 4. 1945)

Bol nemecký evanjelický teológ, 
etik, filozof, významná osobnosť 
tzv. Bekennende Kirche (Vyznávač-
ská cirkev), ale aj bojovník proti na-
cizmu.

Už ako 16-ročný bol rozhod-
nutý študovať teológiu a stať sa fa-
rárom. V roku 1923 začal štúdium 
v  Tübingene, pokračoval v Berlíne 
a ako 21-ročný končí štúdiu, píše 
doktorskú prácu a v roku 1928 je už 
kaplánom nemeckého evanjelické-
ho zboru v Barcelone. Po habilitácii 
odchádza do USA, kde získava nové 
vedomosti a pohľady na teológiu. Po 
návrate domov sa mení spoločenská 
situácia. V roku 1933 sa v Nemecku 
moci ujíma Adolf Hitler. Bonhoe-
ffer veľmi prezieravo varuje verej-
nosť pred fašistickým nebezpečím. 
Dokonca sa otvorene postavil do 
radov tých, ktorí nemohli súhlasiť 
s nacistickým zriadením. Postup-
ne bol zbavený miesta docenta aj 
na Univerzite a tak sa venuje Vy-
znávačskej cirkvi, kde sa stáva aj 
vedúcim Kazateľského semináru. 
Stúpenci tejto Vyznávačskej cirkvi 
sa držali hesla „Nemôžeme viacej 
späť, lebo nemôžeme späť poza Bo-
žie slovo“ Postupne mu bola zaká-

zaná akákoľvek verejná činnosť. Bol 
aj súčasťou skupiny, ktorá organizo-
vala atentát na Hitlera. Po odhalení 
sprisahancov ho gestapo 5. apríla 
1943 odviezlo do väzenia. O dva 
roky neskôr, mesiac pred oslobode-
ním Európy, bol na výslovný príkaz 
Adolfa Hitlera v koncentračnom 
tábore Flossenbürg, popravený ako 
jeden z posledných odporcov naciz-
mu, ktorí boli dávaní do súvislosti 
s atentátom z 20. 7. 1944. Deň po-
pravením ho spoluväzni internova-
ní vo väzení v Schönbergu, medzi 
nimi aj ateista Kokorin (synovec 
sovietskeho ministra zahraničia 
Molotova), prosili o vykonanie po-
božnosti. Dietrich im vysvetľoval 
slová z 1. Listu Petra 1, 3: „Požeh-
naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša 
Krista, ktorý nás zo svojho veľkého 
milosrdenstva vzkriesením Ježiša 
Krista z mŕtvych znovuzrodil pre 
živú nádej.“ Následne po pobož-
nosti bol prevezený do koncentrač-
ného tábora.

Anna Debnárová 
zborová farárka
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Služba bez výnimiek

Z Biblie vieme, že Boh nás všet-
kých miluje bez rozdielu a záleží Mu 
na každom jednom z nás. Predsa 
však na niektorých miestach v Pís-
me vidíme, že určitým skupinám sa 
dostáva výnimočnej pozornosti. Sú 
to vdovy, siroty a cudzinci. Cudzin-
ci, odídenci, utečenci... Slová, ktoré 
v našej spoločnosti vyvolávajú širo-
kú škálu emócií, a to nielen v kon-
texte vojny na Ukrajine.

Ale v akom zmysle sa cudzin-
ci spomínajú v Biblii? Boh svojmu 
ľudu nariadil, aby cudzincov neutlá-
čali ani nesužovali. Vystríhal Izraeli-
tov pred tým, aby používali dvojaký 
meter na cudzinca a na domáceho 
– všetci museli mať rovnaké právo 
(2. Mojžišova 22, 20; 23, 9; 3. Mojži-
šova 24, 22). „Dobre viete, čo v sebe 
cíti utečenec,“ apeloval Boh na svoj 
ľud, „lebo sami ste boli cudzincami 
v Egypte“ (2. Mojžišova 23, 9). 

S manželom a s deťmi sme žili 
8 rokov v zahraničí, ale nemôžem 
povedať, že by som vedela, čo pre-
žíva utečenec. Túžim však po tom, 
aby som bola hodnejšia obrazu, na 
ktorý ma Boh stvoril. Preto je pre 
mňa neprehliadnuteľné, čo Boh 
o  sebe hovorí: On miluje cudzinca 
a dáva mu chlieb a odev (5. Mojži-
šova 10, 18). Takže podľa Božieho 

slova mám cudzincom preukazovať 
nielen spravodlivosť, ale aj lásku...!

Myslím si, že v prvých týždňoch 
po vypuknutí vojny nám to na Slo-
vensku celkom šlo a našu solidaritu 
a praktickú pomoc vyzdvihovali aj 
zahraničné médiá. Ale ako sme na 
tom teraz, keď mnohých téma vojny 
už unavuje, alebo sú na ňu priamo 
alergickí? Ako sme na tom vo vzťa-
hu k utečencom z iných krajín, ktorí 
sú nám svojou kultúrou a jazykom 
omnoho vzdialenejší ako Ukrajin-
ci? Máme si naozaj zachovávať po-
stoj lásky, dokonca aj vo svetle správ 
o zneužívaní poskytovanej pomoci 
určitými skupinami cudzincov? 
Ako sa vysporiadať s tým, keď sa 
nám zdá, akoby sa niektoré prá-
va cudzincov uplatňovali na úkor 
tých našich? Pomáhať aj vtedy, keď 
druhá strana neprejavuje vďačnosť 
a necení si našu službu?

Tieto otázky si kladieme aj my 
doma, najmä keď „naše Ukrajinky“, 
ktoré u nás bývajú od konca marca, 
nereagujú na poskytovanú pomoc 
tak, ako by sme možno očakávali. Je 
to výzva, zachovať si láskavý a po-
máhajúci postoj, ale zároveň máme 
dobrú príležitosť preskúmať svoje 
vnútro – prečo vlastne pomáhame? 
Aká je naša motivácia? 
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Pri premýšľaní nad týmito otáz-
kami ma Boh oslovil prostredníc-
tvom príbehu o tom, keď Ježiš pred 
poslednou večerou umyl svojim 
učeníkom nohy. Prvýkrát som si 
uvedomila, že túto službu preuká-
zal všetkým dvanástim, vrátene Ju-
dáša, zradcu, ktorý Ho vzápätí vy-
dal veľkňazom. Kým ja môžem mať 
iba očakávania a predpoklady, Ježiš 
vedel presne, čo má Judáš v srdci. 
Napriek tomu ho pri umývaní nôh 
nepreskočil. Ježiš nerobil výnimky. 

Vo vzťahu k utečencom som 
v Písme tiež nenašla žiadne výnim-
ky, iba prostú výzvu „Preto miluj-
te aj cudzinca“ (5. Mojžišova 10, 
19). Napokon, láska k Bohu a láska 
k  blížnemu je zhrnutím všetkých 
Božích prikázaní, je to tak?

Určite nemôže každý z nás pri-
jať do svojej domácnosti utečenca 
alebo sa priamo zapojiť do humani-
tárnej pomoci. Ale veľkým význam 
má aj to, akým spôsobom premýš-
ľame o utečencoch vo svojom srdci 
a akým spôsobom vstupujeme do 
rozhovorov o tejto téme v spoloč-
nosti. Nech má naša služba akúkoľ-
vek podobu, kiež nám Boh pomá-
ha zachovávať postoj lásky. Kiež sa 
stávame stále viac podobní Ježišovi, 
nášmu Kráľovi, ktorý slúžil z lásky.

Angela Brtáňová 
psychologička v integračnom projekte 
Slovenskej humanitnej rady s názvom 
„Rifugio“
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Udialo sa v cirkevnom zbore

Zborová opekačka
„Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú!“ Ž 133, 1

Ako každý rok, aj tento rok 2022 
nám opäť priniesol krásny jarný 
mesiac máj. A hneď prvý májový 
deň nám Pán Boh dal krásne po-
časie, ktoré úplne lákalo ľudí stráviť 
ho v prírode.

Aj v našom zbore sa našli ľudia, 
ktorí chceli, zdravie im dovolilo 
a  strávili popoludnie prechádzkou 
smerom k lesu v Budimíre. Keďže 
v našom blízkom okolí máme od-
nedávna medzi sebou aj blízkych 
z Ukrajiny, pozvanie prijali aj oni. 
Taktiež sa na Keruľovej lúčke okolo 
ohňa k nám pridali aj viacerí Budi-
mírčania. A bola to teda hojná sku-

pina ľudí. Piknikovú a opekačkovú 
atmosféru otvorilo zamyslenie, že 
aj v tomto čase vojny, neistoty, stra-
chu nie sme ponechaní osamote. 
Pán Boh nám podáva záchrannú 
ruku a tak aj veľkú istotu. Len s Ním 
vieme prekonať strach a všetko zlé. 
Ukrajinským rodinám boli poda-
rované Nové zmluvy v ich jazyku, 
ktorým sa veľmi potešili.

Verím, že tento príjemný čas 
v  prírode, s milými ľuďmi a pod 
Božou ochranou si ešte zopakuje-
me aj v iný deň počas roka.

Anna Petrová



11



12

Zborový deň mojimi očami

Vedeli ste, že „hičkoše“ sú obľú-
benou pochúťkou východniarov? 
Čo znamená, ak vám niekto povie 
„obač še“? V akých piesňach nájde-
me slovo Golgota, more, otec? Kto 
bol prvý farár v našom cirkevnom 
zbore a koľko máme filiálok?

Aj takéto kvízové otázky nás 
potrápili na našom zborovom dni 
v Budimíri, ktorý sa z Božej milosti 
mohol tento rok zorganizovať. Bol 
letný, veľmi horúci deň. Pre mňa 
osobne začal už ráno službami Bo-
žími. Boli netradičné, ale veľmi pek-
né. Hlavnou témou bola Božia láska 
a uzatváral sa školský rok. Príchod 
detí do kostola v doprovode pani 
farárky rozjasnil naše tváre a zvlhčil 
nejedno oko. Rastie nová generá-
cia. Vďaka Bohu, že je súčasťou nás! 
Po skončení kostola sme zostali na 
pokračovanie zborového dňa. Po-
tešila som sa všetkým, ktorí prijali 
pozvanie a zostali. Pri vzájomných 
rozhovoroch sa podávala kávička, 
koláče, voda... Bolo to veľmi milé 
a obohacujúce. Zoznamovacia mini 
aktivita, štipce a paličky vyvola-
li na našich tvárach úsmev. Trávili 
sme spolu čas malí i veľkí, naprieč 
generáciami. Bolo to krásne spo-
jenie, priblíženie sa navzájom. Na 

chvíľu som zabudla na všetky roz-
delenia a  boje. Boli sme ako jedna 
rodina. No a potom prišiel na rad 
očakávaný guľáš, ktorý ani tento 
rok nesklamal. Pripravený s láskou 
a trpezlivosťou. Ďakujeme! Čas ply-
nul v rozhovoroch, deti šantili, hrali 
sa. Posilnení dobrotami sme si sily 
zmerali v kvíze, ktorý bol celkom 
náročný a úsmevný zároveň. Bolo 
fajn. Pri srdci ma zahriala veta uja 
Ondreja, ktorý sa pri odchode roz-
lúčil slovami „kto nebul, može ba-
novac.“

Keď tak spätne premýšľam, som 
veľmi vďačná za ten spoločný – ne-
formálny čas. Aj to je predsa príle-
žitosť a spôsob, ako si prejaviť lásku 
a záujem. Veď je toho tak veľa, čo si 
môžeme navzájom povedať a odo-
vzdať.

Gabika Petrová

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rôz-
nymi spôsobmi podieľali na prí-
prave zborového dňa. Vážime si 
vynaložené úsilie, čas aj materiálnu 
pomoc. Prosíme Pána Boha, aby 
náš cirkevný zbor aj naďalej požeh-
nával.
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Verím a sľubujem

Slávnosť konfirmácie

Tradíciou v našom cirkevnom 
zbore je mať slávnosť konfirmácie 
na sviatok Svätej Trojice. Tak tomu 
bolo aj tento rok. Dňa 12. júna 2022 
sme siedmi mladí ľudia potvrdi-
li krstnú zmluvu a priznali sme sa 
k  viere v Pána Ježiša. Urobili sme 
to verejne pred rodičmi, krstnými 
rodičmi, rodinou a cirkevným zbo-
rom. Vnímala som ho ako deň veľ-
mi slávnostný. Krásne vyzdobený 
kostol, konfirmandi oblečení v pek-
ných nových šatách, takmer plný 
kostol ľudí, poriadok služieb Božích 
iný ako bežnú nedeľu. Verím, že to 
nebolo len o zovňajšku, ale o srdci 
každého konfirmanda. Pri osob-
nom požehnaní sme dostali rozpo-
mienku na konfirmáciu s veršom 
z Biblie, ktorý nás má sprevádzať 
v  živote a pripomínať nám tento 
deň. Spevník s menom, ktorý sme 
dostali od cirkevného zboru mi stá-
le pripomenie moju konfirmáciu. Je 
naozaj veľmi pekný. 

 Konfirmácii predchádzala 
dvojročná príprava. Počas nej sme 
preberali jednotlivé témy konfir-
mačnej príručky Verím a sľubujem 
ako napríklad Konfirmácia, Písmo 

Sväté – Biblia, Zákon a Evanjelium, 
Viera v Trojjediného Pána Boha, 
Modlitba, Sviatosti, Cirkev a cir-
kevný rok, Kresťanská mravouka 
– etika, Dejiny kresťanskej cirkvi. 
Hneď v prvom roku nám stretnutia 
prerušila „korona“, a tak sme muse-
li rýchlo doberať zameškané témy. 
Naše stretnutia boli neskôr dlhšie 
a absolvovali sme aj víkendovú prí-
pravu. Pani farárka pre nás orga-
nizovala rôzne jednodňové výlety. 
Prežili sme krásne dva roky, počas 
ktorých sme sa veľa naučili o Pánu 
Bohu a cirkvi, ale zažili aj kopec 
zábavy. Týždeň pred konfirmáciou 
sme podstúpili v kostole skúšku, 
ktorú každý z nás zvládol, a tak mo-
hol byť konfirmovaný. Tešíme sa, že 
sme už dospelákmi nášho zboru.

Tamara Dombyová
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Sviatosť Krstu svätého prijali: 

Alexandra Hačevská, 14. 4. 2022
Matteo Romšák, 25. 6. 2022
Anton Pavol Popovič, 17. 7. 2022

„Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený.“ Mk 16, 16a
Trojjediný Pán Boh nech všetky pokrstené deti a ich rodiny sprevádza svojou 
láskou, milosťou, požehnaním, nech ich ochraňuje a vedie.

V nedeľu Svätej Trojice, 12. 6. 2022 boli v našom chráme Božom konfirmovaní:

„Preto, ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojím Ot-
com, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 10, 32)
Veľmi sa tešíme, že tieto mladé sestry a mladý brat vyznali svoju vieru v Trojjedi-
ného Pána Boha a sľúbili vernosť Jemu aj našej Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania.
S radosťou a vďakou Pánu Bohu ich prijímame ako dospelých členov našej cirkvi 
a aktívnych členov nášho cirkevného zboru. Sám Pán Boh nech ich vedie, ochra-
ňuje, požehnáva.

Okienko do cirkevného zboru 
(apríl 2022– júl 2022)

Tamara Dombyová
Sophia Fedorová

Viktória Halásová
Nina Jakubovičová

V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili s:

Alžbetou Paľovou, 78 ročnou
Emilom Mattom, 71 ročným

„Riekol Ježiš: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď 
umrie.“ J 11, 25
Pánu Bohu patrí vďaka za požehnaný život zosnulých spolusestier a zosnulých 
spolubratov. Vkladáme ich do Božieho milostivého náručia. Pozostalým rodinám 
nech Pán dá svoj pokoj, silu, pevnú nádej vzkriesenia a večného života.

Laura Martonová
Simona Petrová
Radovan Rabatin 
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Obláčik pre deti
Ahojte kamaráti!

Letné prázdniny sú v  plnom prúde. 
Každý z vás mal a určite ešte aj má veľa 
plánov. Veď to zaslúžené voľno si tre-
ba poriadne užiť. Niektoré naše plány 
však nemusia vždy vyjsť. Niekedy cho-
roba, počasie alebo iné okolnosti pre-
kazia naše plány. Pán Boh však pozná 

dôvody. On je najlepším plánovačom 
nášho života. A  neraz nám ponúkne 
iné možnosti, ktoré môžu byť aj oveľa 
lepšie, zábavnejšie ako tie naše.

Úloha: Chlapci na obrázku si užívajú 
prázdniny. Podľa obrázkov skús správ-
ne zostaviť poradie slov v jednom bib-
lickom verši.
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70. výročie 
Požehnaná alebo platinová svadba

70 rokov spoločného života symbolizuje platina, najcennejší kov, ktorý je 
odolný voči korózii a využiteľný v mnohých oblastiach: v klenotníctve, stomato-
lógii, v laboratóriách, v elektrických kontaktoch atď. Takéto platinové, ale v pr-
vom rade Pánom Bohom požehnané výročie sobáša oslávili manželia Válikovci 
z Bretejoviec. 

Juraj Valík a Milina r. Vargová vstúpili do stavu manželského a svoje „áno“ 
pred Pánom Bohom i ľuďmi potvrdili 12. júla 1952 v evanjelickom a. v. chráme 
Božom v Obišovciach. Pán Boh ich manželstvo požehnal dvoma deťmi – dcérou 
Martou Gregovou a synom Milanom Valíkom. V jeseni svojho života sa tešia 
a Pánu Bohu ďakujú za 4 vnúčatá – Milana, Petra, Slavomíra, Miloša a pravnučku 
Lilianku.

Modlitba za jubilantov:

Bože, najmilostivejší náš nebeský Otče, ďakujeme Ti za milosť, ktorú si pre-
ukázal kresťanským manželom, keď si im predĺžil spoločné dni a doprial im do-
žiť sa takého vysokého výročia ich spolužitia. Pokorne Ťa prosíme, buď s nimi 
aj naďalej, po celý čas života až do ich smrti. Silu do ďalších dní nech čerpajú 
z modlitieb, z Božieho slova a Večere Pánovej. Pomáhaj im dobrý boj bojovať, beh 
dokonať a vieru zachovať. Po skončení tohto života udeľ im večnej slávy pre Ježiša 
Krista, Tvojho Syna, nášho Pána. Amen.
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Príprava ku konfirmácii

Prijímame prihlášky

do 1.ročníka

PRÍPRAVY KU KONFIRMÁCII

pre žiakov, ktorí sú narodení v roku 2010 a 2011,  
resp. pre tých, ktorí budú v šk. roku 2022/2023 

navštevovať 7. ročník ZŠ, 
prípadne aj starších.

Prvé stretnutie prihlásených bude v piatok, 30. 9. 2022, o 15.00 hod.  
v chráme Božom v Budimíre. 

Ev. a. v. farský úrad Budimír
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Evidencia členov zboru

Vážení bratia a milé sestry,

na základe rozhodnutia zborového presbyterstva, sme sa rozhodli aktualizovať 
evidenciu členov nášho cirkevného zboru. V tejto súvislosti Vás prosíme o nové 

vypísanie EVIDENČNÉHO LISTU člena CZ ECAV Budimír. 

Tlačivá nájdete pri východe z chrámu Božieho.

K evidenčným listom je pripojený aj PÍSOMNÝ SÚHLAS so spracovaním osob-
ných údajov v súvislosti s prijatím zákona č. 18/2018 o ochrane osobných úda-
jov. Prosíme Vás, aby ste ho láskavo vyplnili a podpísali. Osobné údaje spracú-

vame pre potreby internej evidencie, evidencie príspevkov, zasielanie zborového 
časopisu a blahoželaní členom CZ, uverejňovanie údajov o jubilantoch, získava-
nie dotácií pre CZ, dokumentovanie zborových aktivít, organizovanie výletov, 

táborov a iných akcií pre členov CZ atď.

Vopred Vám srdečne ďakujeme za ochotu a spoluprácu!

Predsedníctvo CZ ECAV Budimír


