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Milé sestry a bratia v Ježišovi Kristovi!  !
 Podľa starého zvyku sa nechávalo pri 
štedrovečernom stole miesto, keby ešte prišiel 
nejaký hosť, aby sa mal kam usadiť.  Vzácne 
miesto by sme mali vo svojich srdciach  
nechať tomu, vďaka ktorému vôbec Vianoce 
máme. On už keď sa narodil, nebolo pre neho 
miesta. Preto ho matka uložila v jasliach. /Lk 
2,7/ 
 On častokrát aj potom nemal miesta, 
kde by hlavu sklonil. /Lk 9, 58/ V jednej 
piesni spievame: „Všetkým vládneš, miesta 
Tebe niet.“ /ES 233/ 

V cirkevnom zbore sme okrem iného 
dobudovali faru. Sme za to vďační Pánu Bohu 
i ochotným ľuďom, ktorí sa na tomto diele  
podieľali. Iste  aj pri  Vás boli  mnohé 
dobrodenia, ktoré ste od nášho Pána aj 
v uplynulý rok prijali. Zaslúži si, aby sme ho 
preto znovu pozvali. Možno máte doma  
prázdne miesto pri Vašom stole  po drahej 
osobe, ale On aj toto miesto zapĺňa a napĺňa 
nás pokojom.  

Keď sa Ježiša učeníci opýtali: 
„Majstre, kde bývaš?”, On odvetil: „Poďte  
a uvidíte.“ /J 1, 38-39/ Aj nás zároveň volá, 
aby nás pozval do svojho príbytku, ktorým je 
pre nás dom Boží- kostol. On chce rozsievať 
do nášho srdca semienka Jeho slova, ktoré 
môžu priniesť bohatú úrodu v činnej láske, 
z ktorej sa môžeme tešiť nielen na Vianoce. 
On nás tiež pozýva k svojmu stolu pri Večeri 
Pánovej, aby sme dosiahli odpustenie 
hriechov a večný život, čo nám nikto iný 
nemôže dať.  Všímam si totiž, že najmä mladá 
generácia akoby touto sviatosťou pohŕdala.    

 On chce byť naším Hostiteľom 
a potom aj Hosťom v našich domácnostiach.  
 Nepohrdnime týmto najvzácnejším 
Hostiteľom a Hosťom, tešme sa z Jeho 
narodenia, verme, že On je s nami po všetky 
dni nášho života /Mt 28, 20/ a že On nás 
privedie aj do nebeských príbytkov. /J 14, 1-2/  
Prajem Vám milostiplné a radostné Vianoce 
a šťastný a požehnaný nový rok 2013!   !

Mgr. Branislav Dolinský, zborový farár



Zo života zboru v roku 2013 !
 Toho roku sme si aj v našom 
cirkevnom zbore pripomenuli  1150.výročie 
príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda 
a nadviazali sme partnerstvo so zborom 
Č e s k o b r a t s k e j c í r k v e e v a n g e l i c k e j 
v Uherskom Hradišti, ktorá spravuje 
dcérocirkev v partnerskom meste Luhačovice.  
 Veľmi milá a požehnaná bola slávnosť 
pri  5. výročí  posviacky Zborového centra za 
účasti emeritného generálneho biskupa ECAV 
prof. ThDr. Júliusa Fila, emeritného seniora 
M g r . M i r o s l a v a J ä g e r a a r o d i n y 
Prostredníkovej, ktorí stáli pri zrode tejto 
stavby.   
 V októbri sme si spomenuli na farára 
Štefana Dlháňa, ktorý v zbore pôsobil 
v rokoch 1949- 1953 a počas známych 
proticirkevných perzekúcií počas komunizmu 
mu bol odobraný štátny súhlas. V zborovej 
sieni sme odhalili obraz s jeho podobizňou. 
Zároveň sme oslávili aj 65. výročie 
osamostatnenia nášho zboru od matkocirkvi 
Vrbové.  

S Božou pomocou a za finančnej 
podpory rodinnej nadácie Duda z USA 
a programu Pfarrerhilfe z Nemecka sa nám 
podarilo v júli dokončiť a skolaudovať farský 
byt. Brat farár s manželkou sa mohol teda 
v auguste aj presťahovať.  Ubytovacie 
priestory, kde bývala farárska rodina, sme 
potom nanovo vymaľovali a pripravili pre 
nových hostí. Avšak len s vypätím všetkých síl 
dvoch sest ier zabezpečujeme službu 
v ubytovacích priestoroch pre príležitostné 
ubytovanie. Uvažujeme preto, že v týchto 
priestoroch urobíme malý internát pre 
študentov - evanjelikov, študujúcich na 
piešťanských vysokých školách. V ďalších 
priestoroch Zborového centra  sídli zborová 
knižnica, Detská besiedka a klubovňa pre 
stretanie mládeže. Zborová sieň  sa využíva 
hlavne na stredajšie Služby Božie, ale je 
miestom neformálnych stretnutí členov zboru 
po nedeľných Bohoslužbách, osláv životných 
jubileí, či koncoročné stretnutia seniorov. 
Zborovú sieň by sme však mohli využívať aj 

intenzívnejšie – napr. ako denný stacionár pre 
starších, osamelých, ktorí ešte nepotrebujú 
opatrovateľskú starostlivosť, len sa s niekým 
porozprávať. Týmto spôsobom by sme chceli 
aktivizovať Klub priateľov diakonie.  
H ľ a d á m e t e d a o s o b y v o 
vyššom dôchodkovom veku, ktoré by mohli 
takú službu potrebovať, a tiež mladšie, ešte 
aktívne osoby, asistentky,  ktoré by sa mohli 
v centre striedať a venovať sa im. 

Splatením pôžičiek od členov zboru do 
konca toho roku môžeme uzavrieť jednu 
veľkú niekoľkoročnú etapu výstavby 
Zborového centra, ktorá nás stála veľa síl, 
finančných obetí, a ktorá by bola nemožná bez  
modlitieb k nášmu nebeskému Otcovi. „Bez 
Božieho požehnania márne vaše namáhania.“ 
Ale ani v budúcom roku nám nebude dopriaty 
oddych od budovateľskej činnosti. Už dlhé 
roky odkladáme opravu okien, vymaľovanie 
vnútra a opravu fasády nášho kostola. 
Odhadované náklady predstavujú cca  50 000 
Euro. Máme síce opäť prisľúbenú finančnú 
pomoc od našich nemeckých priateľov 
z nadácie Gustav Adolf Werk, ale tá rozhodne 
nebude ani zďaleka postačovať na všetko. 
V havarijnom stave sa nachádza aj bývalá fara 
v našej dcérocirkvi Nová Lehota. Predbežné 
náklady na jej sanáciu boli vyčíslené cez 
36 000 Euro. 

V dnešnej katastrofálnej hospodárskej 
situácii sme preto opäť nútení poprosiť Vás 
o Vašu  štedrosť a pomoc, či už vo forme 
milodarov, či vo forme bezúročnej pôžičky, či 
aspoň splnením si základnej povinnosti - 
zaplatením cirkevného príspevku, ktorý aj na 
budúci rok zostane vo výške 15 Eur. Pre 
pracujúcich a podnikajúcich stále pretrváva 
možnosť asignácie 2% dane pre občianske 
zd ružen ie Sve t lo náde je (P ie šťany, 
Štefánikova 2A, IČO: 45014779). !

Želám Vám požehnané a milostiplné 
vianočné sviatky a radosť z narodenia nášho 
Pána. Nech Vás On sprevádza aj celý rok 
2014. 

MUDr. Pavol Masaryk, CSc, 
zborový dozorca



Rozpis Služieb Božích počas sviatkov#
!

!
!

Ďalšie duchovné podujatia v Zborovom centre Betezda#!
• Detská besiedka sa koná v každú nedeľu okrem prázdnin v rámci Služieb Božích.#
• Spoločenstvo evanjelickej mládeže sa stretáva v piatok o 18:30.#
• Motlitebné spoločenstvo býva v sobotu o 17:00.#
!

7.12.2013 Sobota 8:00 - 20:00 Zborové centrum Predvianočný bazár

8.12.2013 Nedeľa 9:30 Kostol 2. nedeľa adventná, husľový 
recitál

8.12.2013 Nedeľa 14:00 Moravany nad 
Váhom, centrum 
pre seniorov na 
Kostoleckej ul.

Služby Božie s Večerou 
Pánovou

10.12.2013 Utorok 17:00 Zborové centrum Biblická hodina

11.12.2013 Streda 17:00 Zborové centrum Večerné adventné Služby Božie

14.12.2013 Sobota 14:00 Kostol a zborové 
centrum

Stretnutie seniorov, Večera 
Pánova

15.12.2013 Nedeľa 9:30 Kostol 3. nedeľa adventná

18.12.2013 Streda 17:00 Kostol Koncert ZUŠ

22.12.2013 Nedeľa 9:30 Kostol 4. nedeľa adventná

24.12.2013 Utorok 15:00 Kostol Detské Služby Božie

24.12.2013 Utorok 17:00 Kostol Štedrovečerné Služby Božie

25.12.2013 Streda 9:30 Kostol 1. sviatok vianočný

25.12.2013 Streda 17:00 Kostol Mládežnícke Služby Božie

26.12.2013 Štvrtok 9:30 Kostol 2. sviatok vianočný

29.12.2013 Nedeľa 9:30 Kostol Nedeľa po Vianociach

31.12.2013 Utorok 17:00 Kostol Starý rok

1.1.2014 Streda 9:30 Kostol Nový rok, Večera Pánova

5.1.2014 Nedeľa 9:30 Kostol Nedeľa po Novom roku

6.1.2014 Pondelok 9:30 Kostol Zjavenie Krista Pána



Kontakt na cirkevný zbor:#
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Štefánikova 6664/2A, 921 01 Piešťany#

Tel. 033/7721808, 0918152311, e-mail: brano.dolinsky@gmail.com#
Webová stránka: http://www.zbory.ecav.sk/piestany


