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Milí cirkevníci, sestry a bratia 
v Ježišovi Kristovi!  

 Dávnou túžbou ľudí bolo to, aby sa im 
Pán Boh ukázal, zjavil. Chceli aspoň 
zahliadnuť niečo z Jeho majestátu a počuť 
Jeho hlas, aby mali istotu, že Boh je a kráča 
s nimi, že je ich skutočnou ochranou 
a záštitou.  Avšak niekedy nám to vyhovuje, 
keď Boha nevidíme a nepočujeme.  
 Veď aj Adam, keď zhrešil, nechcel sa 
stretnúť so svojím Stvoriteľom a Bohom, ale 
utekal pred Ním a skrýval sa.  Ale, keď človek 
si už nevie sám so sebou rady, keď pocítime 
a uznáme, že potrebujeme silu zhora, keď sme 
príliš slabí, že potrebujeme zmilovanie, keď 
nás hriech vedie do záhuby, vtedy si žiadame 
uvidieť Božiu milostivú tvár a Jeho pomoc.   
 Tak to vyznal aj autor 42. Žalmu, keď 
vyspieval: „Slzy sú mojím chlebom vo dne, 
v noci, keď mi neprestajne hovoria: Kde je 
Tvoj Boh? Duša mi žízni po Bohu, po živom 
Bohu, kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár?“  
 Možno si niekto myslí, že by musel 
cestovať do vesmíru, aby tam vzhliadol Boha 
alebo aspoň do Izraela, aby bol na miestach, 
kde sa narodil a chodil kedysi aj Ježiš.  Určite 
takáto výprava by mohla byť zaujímavá a iste 
aj vieru upevňujúca. 

 A predsa Boh nie je ďaleko od nikoho 
z nás. „Lebo Ním žijeme, hýbeme sa 
a trváme.“ /Sk 17,28/  On nám poslal svojho 
Syna a v ňom: „sa Boh láskavo usmieva 
nám.“ /ES č.60/ S Ním sa môžeme stretnúť aj 
tieto Vianoce i celý nový cirkevný rok.  
Evanjelický farár Martin Rázus to vyjadril 
v jednej vianočnej kázni slovami: „V našom 
chráme - Betleheme s pravdou Vianoc sa 
stretneme. Zmení náš život  z milosti: uveriac 
tej udalosti.“ Preto Vás srdečne pozývam do 
nášho chrámu Bož i eho , k torý bude  
v budúcom roku jubilovať pri 110. výročí jeho 
p o s v ä t e n i a n a n a š e s l u ž b y B o ž i e 
a vnútromisijné podujatia.  
 Ak však ste v chorobe, v nevládnosti, 
aj vtedy je možné požiadať o prislúženie 
sviatosti Večere Pánovej doma, v domove 
dôchodcov i v nemocnici. S Hospodinom 
môžeme vždy zostať v spojení pri modlitbách. 
Aj počas týchto Vianoc budú vysielané služby 
Božie a duchovné príhovory prostredníctvom 
éteru.  
 Prajem, aby sa aj v tomto čase Boh 
k nám sklonil, rozjasnil svoju tvár nad nami 
a bol nám milostivý! Prajem Vám požehnané 
a milostiplné prežitie vianočných sviatkov 
a šťastný nový rok 2015!   

Mgr. Branislav Dolinský, zborový farár



Zo života zboru v roku 2014

V tomto roku sme si v našom 
cirkevnom zbore pripomínali hneď dve 
výročia - 120.výročie znovu obnovenia nášho 
z b o r u a s ú č a s n e 6 5 . vý r o č i e j e h o 
osamostatnenia od matkocirkvi Vrbové. Tieto 
výročia boli pre nás veľkým záväzkom a 
motiváciou. Pustil i sme sa snáď do  
najnáročnejšej fázy opráv kostola - 
r e k o n š t r u k c i e p a m i a t k o v o c e n ný c h 
vitrážových okien.  Boli síce opravované v 
roku 1940, ale len provizórne. Terajší stav bol 
už tak kritický, že pri silnejšom vetre hrozilo 
úplné rozbitie celej vitráže, nehovoriac o 
nechcenom „vetraní“ kostola. Presbyterstvo 
zboru sa dlho radilo a zvažovalo najlepšiu 
formu opravy. Vybrali  sme profesionálnu 
firmu, ktorá má viacročné skúsenosti, a ktorej 
postup schválil aj Krajský  pamiatkový úrad. 
Rekonštrukcia je veľmi komplikovaná a 
nákladná, pozostávajúca z viacerých etáp, ale 
veríme, že výsledný efekt bude slúžiť 
najmenej ďalších 100 rokov  a bude 
príspevkom našej generácie piešťanských 
evanjelikov k zveľadeniu dedičstva predkov.  
 Aj keď sme získali nenávratný 
finančný príspevok od Gustav Adolf Werk, 
tieto finančné prostriedky zďaleka nestačia na 
celú opravu a následné vymaľovanie interiéru 
kostola. Presbyterstvo zboru preto vyhlásilo 
dobrovoľnú finančnú zbierku na tejto účel. 
Pokiaľ sa ešte naďalej cítite byť piešťanskými 
evanjelikmi a cítite spolupatričnosť s našim 
zborom, prispejte prosím k dokončeniu opravy 
nášho kostola akoukoľvek formou. Privítame 
dobrovoľný  milodar, ale aj bezúročnú 
pôžičku. Stále sme si však vedomí, že tam, 
kde nestavia Boh, márne sa namáhajú 
stavitelia. Musíme preto prejaviť dostatok 
pokory a spoločných modlitieb za dokončenie 
tejto opravy.  
 Z duchovných aktivít nášho zboru 
možno vybrať:  
 Na veľkonočnú nedeľu nás navštívil 
gen. biskup ECAV doc. Miloš Klátik a tieto 
slávnostné Veľkonočné bohoslužby vysielala 
aj televízia TA3.  

 V rámci misie sa toho roku sa konali 
služby Božie nielen v diaspóre Moravany, ale 
aj v Drahovciach a v Hornej Strede, čo 
evanjelici prijali veľmi pozitívne. 
 Naše Zborové centrum Bethezda stále 
hľadá ďalšie možnosti využitia. Naša výzva z 
Vianočného listu 2013 o možnosti zriadenia 
denného stacionáru pre starších členov zboru 
sa stretla len s minimálnou odozvou. Hľadáme 
preto iné formy. Oslovili sme mladú generáciu 
rodičov - evanjelikov. Koncom októbra sa 
uskutočnilo stretnutie rodičov batoliat a 
plánujeme stretnutie rodičov predškolákov. 
Zborové centrom by mohlo slúžiť aj ako 
Materské centrum.  
 Horúc im prob lémom zboru je 
prevádzka ubytovacích priestorov zboru. Ide o 
5 izieb s 11 lôžkami, ktoré ponúkame na 
krátko - aj dlhodobý prenájom. Sestra, ktorá sa 
v súčasnosti stará o tento prenájom 
(rezervácia, ubytovávanie, upratovanie, inkaso 
platieb) za symbolickú odmenu, už túto 
činnosť zo zdravotných dôvodov nemôže 
ďalej vykonávať. Pokiaľ nenájdeme ochotnú 
pokračovateľku, prenajímanie týchto 
priestorov budeme musieť výrazne obmedziť, 
čo iste zhorší finančnú situáciu zboru. Ak by 
niekto cítil povolanie pomôcť k tejto činnosti, 
radi to privítame. 
 V dnešnej zlej hospodárskej situácii 
sme aj naďalej nútení poprosiť Vás o Vašu 
štedrosť a pomoc, či už vo forme milodarov, 
bezúročnej pôžičky, či splnením si základnej 
povinnosti - zaplatením cirkevného príspevku, 
ktorý aj na budúci rok zostane15 Euro. Pre 
pracujúcich a podnikajúcich stále pretrváva 
možnosť asignácie 2% dane pre občianske 
združenie Svet lo nádeje . (Piešťany, 
Štefánikova 2A, IČO: 45014779) 

 Želám Vám požehnané a milostiplné 
vianočné sviatky a radosť z narodenia nášho 
Pána. Nech Vás On sprevádza aj celý rok 
2015. 

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 prvú sobotu v mesiaci o 17:00.

3.12.2014 Streda 17:00 Zb. centrum Večerné adventné Služby Božie

6.12.2014 Sobota 14:00 Kostol a zb. 
centrum

Stretnutie seniorov a rodín, Večera Pánova

7.12.2014 Nedeľa 9:30 Kostol 2. nedeľa adventná

10.12.2014 Streda 17:00 Zb. centrum Večerné adventné Služby Božie

13.12.2014 Sobota 10:00 - 20:00 Zb. centrum Vianočný bazár

14.12.2014 Nedeľa 9:30 Kostol 3. nedeľa adventná

17.12.2014 Streda 17:00 Kostol Benefičný koncert ZUŠ

21.12.2014 Nedeľa 9:30 Kostol 4. nedeľa adventná, Večera Pánova

21.12.2014 Nedeľa 17:30 Kostol Vystúpenie spevokolu z H. Zeleníc

Štedrý Večer

24.12.2014 Streda 15:00 Kostol Štedrovečerné detské Služby Božie

24.12.2014 Streda 17:00 Kostol Štedrovečerné Služby Božie

Prvý Sviatok Vianočný

25.12.2014 Štvrtok 9:30 Kostol Slávnostné Sl. Božie, Božie narodenie

25.12.2014 Štvrtok 18:00 Zb. centrum Mládežnícke vianočné stretnutie

Druhý Sviatok Vianočný

26.12.2014 Piatok 9:30 Kostol Pamiatka Štefana-mučeníka, Večera 
Pánova

28.12.2014 Nedeľa 9:30 Kostol Nedeľa po Vianociach

31.12.2014 Streda 17:00 Kostol Silvestrovské Služby Božie

1.1.2015 Štvrtok 9:30 Kostol Novoročné Služby Božie, Večera Pánova

4.1.2015 Nedeľa 9:30 Kostol Nedeľa po Novom roku

6.1.2015 Utorok 9:30 Kostol Služby Božie na Zjavenie - Epifániu



 

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
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