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Prajeme Vám milostiplné vianočné sviatky. 
Nech sú naplnené láskou a radosťou 

z narodeného Pána Ježiša. 
Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 

ľuďom dobrej vôle. 
     redakcia    



Milí bratia, milé sestry!

 Už sa vám niekedy stalo, že vám tesne pred nosom ušiel váš spoj – autobus, vlak, 
lietadlo? Pamätáte si ten pocit zmaru, frustrácie či hnevu? Nič príjemné. Človek by tak rád 
do niečoho kopol – len keby to pomohlo! Ako sa teraz dostať do cieľa cesty? 
Do Nitry, Bratislavy, Londýna či Sydney v Austrálii? Jaromír Nohavica to v jednej zo svojich 
žartovných detských piesní vystihol: „na kole tak dva – tři roky, no a pěšky ješte dýl!“ 
Prečo tu spomínam práve bicykel či „pešibus“? Lebo tu je na pohyb potrebná iba vlastná 
sila.   
 Môže sa človek ale vlastnou silou dostať do neba? Veru nie. Náš nebeský Otec – Boh 
– to vie, preto nám na pomoc posiela svojho Syna, práve teraz – na Vianoce. 
Boží Syn sa stáva jedným z nás, pretože nás miluje. „Boh tak miloval svet, že poslal svojho 
jednorodeného Syna, aby každý, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život.“ (Ján 3,16) 
 V jasličkách sa začína čosi podivné. Tu sa začína nepredstaviteľné potvrdenie 
ľudského človečenstva, povýšenie jeho hodnoty. Z toho plynie predpoklad úcty človeka, 
hodnosť ľudskej osoby. Tajomstvo Betlehema nás vyzýva, aby sme si vážili každého človeka. 
Vyzýva nás, brat, sestra – aby si si konečne vážil sám seba! Akú úžasnú hodnotu musí mať 
náš život, keď sa Boh s ním spája do takéhoto stupňa! To je veľká nádej na náš lepší život. 
Na naskočenie na náš životný spoj. Veď večnosť sa začína práve teraz, tu a s Ním. Spoznaním 
svojej hodnoty, spoznaním hodnoty darovaného času a spoločenstva ľudí, ktorých mi On 
posiela do cesty, aby som s nimi v tomto čase zdieľala nebeskú lásku. Stačí sa len rozhodnúť 
a vykročiť. Boh svet nemohol stvoriť lepšie. Urobil všetko, čo mal. Stojí za nami, ako dobrý 
Otec nás povzbudzuje, vedie a keď zlyháme, dá nám znova druhú šancu. Nechápeme to? Veď 
práve narodenie Jeho Syna je pre nás nebeským volaním. 
 Neurobme chybu a nenechajme si ujsť ďalšiu príležitosť. Veď Vianocami sa dá 
potešiť i veľmi povrchne. Božie narodenie – to nie je pekná ilúzia kdesi nad naším životom. 
Neprijatím Božej výzvy nám ten náš životný spoj ujde. Koľkokrát sa nám to už stalo? Ak 
nám takto bez Boha ubehne celý život, na jeho konci bude neskoro plakať, či hnevať sa. 

Pocit frustrácie či zmaru by bol na 
mieste. Kopať do čohokoľvek už 
nemá význam. Tak čo urobíme? 
Boh nám ponúka šťastný život 
i večnosť a On, novonarodený 
Kráľ, nás čaká. 
 Požehnané Vianoce vám 
všetkým, bratia a sestry. 
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ÚVODNÍK

Janka Mičevová

Prajeme Vám milostiplné vianočné sviatky. 
Nech sú naplnené láskou a radosťou 

z narodeného Pána Ježiša. 
Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 

ľuďom dobrej vôle. 
     redakcia    



 
 Apoštol Pavol hovorí o nesmiernom dare Božej milosti, v ktorom nás Boh oslobodil 
do slobody. Netešíme sa z tohto daru, ale žijeme poviazaný život. Pre augustínskeho mnícha 
Martina Luthera bolo poznanie tohto daru ako nádych topiaceho sa človeka, ktorého vytiahnu 
nad hladinu. Žiadne odpustky, žiadne záslužné skutky, plnenie zákona ako normy spásy. 
Obava, kde nájsť milostivého Boha. Sloboda je v tom, že hriešnik prijíma s vďakou, čo mu 
povedal milostivý Boh v Kristovi Ježišovi: Milujem ťa.
 Solus Christus – Jedine Kristus, je ústredné heslo reformácie. Ono nám hovorí, že 
všetko za nás vykonal náš Spasiteľ. Božiu spravodlivosť sme nemohli naplniť. Jeden jediný 
ju naplnil, Pán Ježiš Kristus.
 Keď Martin Luther pochopil to, čo predtým spoznal apoštol Pavol, už spolu s Pavlom 
nechcel vidieť nič pri sebe a pri zverenom stáde okrem Ježiša Krista, toho ukrižovaného. 
Preto sa odhodlal k veľmi vážnemu a riskantnému kroku. Postavil sa moci stredovekej 
cirkvi a hlboko v ľudských mysliach zakorenenému záslužníctvu. Aj dnes, hoci sme sa už 
dostatočne dlho učili ospravedlneniu z milosti, počujeme na jednej strane o stále živých 
odpustkoch ako moci spasenia a na druhej strane o záslužníctve duchovnej premeny pred 
Pánom Bohom. Kristus svojím životom pod zákonom a zástupnou smrťou nás vykúpil 
z moci hriechu a diabla. Oslobodení do slobody dietok Božích nedajme sa zapriahnuť zase 
do jarma otroctva zákona.  
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SOLUS CHRISTUS

Text:  Galatským 5, 1 – 6

Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť 
zase do jarma otroctva! Ajhľa, ja Pavel vám hovorím: ak sa dávate 
obrezať, Kristus vám nič neprospeje. A znovu osvedčujem každému 

obrezanému, že je povinný plniť celý zákon. Úplne ste odlúčení 
od Krista, ktorí chcete byť ospravedlnení zo zákona; vypadli ste 

z milosti. Lebo my pomocou Ducha z viery očakávame nádej 
spravodlivosti. V Kristovi Ježišovi totiž ani obriezka ani neobriezka 

nemá moc, ale viera činná skrze lásku. 



 
 Apoštol Pavol hovorí o nesmiernom dare Božej milosti, v ktorom nás Boh oslobodil 
do slobody. Netešíme sa z tohto daru, ale žijeme poviazaný život. Pre augustínskeho mnícha 
Martina Luthera bolo poznanie tohto daru ako nádych topiaceho sa človeka, ktorého vytiahnu 
nad hladinu. Žiadne odpustky, žiadne záslužné skutky, plnenie zákona ako normy spásy. 
Obava, kde nájsť milostivého Boha. Sloboda je v tom, že hriešnik prijíma s vďakou, čo mu 
povedal milostivý Boh v Kristovi Ježišovi: Milujem ťa.
 Solus Christus – Jedine Kristus, je ústredné heslo reformácie. Ono nám hovorí, že 
všetko za nás vykonal náš Spasiteľ. Božiu spravodlivosť sme nemohli naplniť. Jeden jediný 
ju naplnil, Pán Ježiš Kristus.
 Keď Martin Luther pochopil to, čo predtým spoznal apoštol Pavol, už spolu s Pavlom 
nechcel vidieť nič pri sebe a pri zverenom stáde okrem Ježiša Krista, toho ukrižovaného. 
Preto sa odhodlal k veľmi vážnemu a riskantnému kroku. Postavil sa moci stredovekej 
cirkvi a hlboko v ľudských mysliach zakorenenému záslužníctvu. Aj dnes, hoci sme sa už 
dostatočne dlho učili ospravedlneniu z milosti, počujeme na jednej strane o stále živých 
odpustkoch ako moci spasenia a na druhej strane o záslužníctve duchovnej premeny pred 
Pánom Bohom. Kristus svojím životom pod zákonom a zástupnou smrťou nás vykúpil 
z moci hriechu a diabla. Oslobodení do slobody dietok Božích nedajme sa zapriahnuť zase 
do jarma otroctva zákona.  
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 Ak konáme akékoľvek skutky, ktorými chceme nahradiť Kristovu spravodlivosť 
z kríža, odlučujeme sa od Krista, vypadli sme z milosti. Keď tieto slová písal apoštol Pavol 
kresťanom do Galácie (patrili tam zbory Antiochia, Ikonia, Lystra, Derbe), mal pred očami 
tých, ktorí prišli po ňom a začali hlásať iné evanjelium. Hovorili, že viera v Krista je potrebná 
ku spáse rovnako ako zachovávanie židovského ceremoniálneho zákona. Pavol im píše list, 
aby napravil Galatských a pripomenul im, že jedine viera v Kristovu záslužnú obeť a viera 
v zasľúbenia Božie spasí hriešnika. Od smrti Ježiša Krista a Jeho zmŕtvychvstania ustúpil vek 
nemohúcnosti a nastúpil vek Božieho synovstva. Pavol to Rímskym vysvetlil takto:  A my 
vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. Lebo 
ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho Syna, aby On bol 
prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal; a ktorých povolal, 
tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.
 V čom je teda naše poslanie? Pavol píše: V Kristovi Ježišovi totiž ani obriezka ani 
neobriezka nemá moc, ale viera činná skrze lásku.  
 Samozrejme, lásku nemôžeme vynechať. Podstatou Pána Boha je láska a kto miluje, 
z Boha sa narodil. Z lásky postavil Spasiteľ hať proti zlobe sveta a hriechu.
Nuž tak, aká je tá naša láska? Mala by byť pokorná, poslušná, naplnená radosťou, pokojom, 
zhovievavosťou, nežnosťou, dobrotou. Mala by byť verná, krotká, zdržanlivá, ďakujúca 
Pánovi za Jeho dobrodenie v skláňaní sa k blížnym. Nemala by stavať hrádze okolo seba a tak 
sa vylučovať zo spoločenstva bratov a sestier. Mala by byť štedrá. Počuli ste vtip o zomieraní 
našich slovenských peňazí? Päťstovka sa vystatovala pred päťdesiathaliernikom, že ona 
určite príde do neba, lebo ju všetci mali radi. Do neba vraj Peter pustil päťdesiathaliernik, 
lebo ten bol často v kostole, ale päťstokorunáčka nie. Konanie v láske a štedrosti je najlepším 
evanjelizátorom, ktorý privádza iných k Pánovi. Aby sa Mu dali zachrániť a bolo im dobre 
v spoločenstve veriacich.
 Keď Dr. Martin Luther videl cirkev Kristovu stále sa reformujúcu, myslel aj na 
neustálu reformu – nápravu veriacich, aby neustrnuli vo viere a nevrátili sa nazad do otroctva 
zákona. Mgr. Slavomír Gallo

ev. a. v. farár vo výslužbe



 Určite každý z nás očakáva, že bude na Vianoce obdarovaný. Aj my chystáme 
prekvapenia pre iných. Selma Lagerlöfová radí: „Darovať znamená dať niekomu niečo, čo 
by sme si najradšej nechali pre seba.“
 Joachim Ringelnatz hovorí: Daruj zo srdca a veľkodušne. Daruj zo svojho vnútra, 
nech tvoj dar odzrkadľuje tvoj názor a nech je v ňom aj štipka humoru. Daruj tak, aby ťa 
najskôr štedro odmenila tvoja vlastná radosť. Daruj veľké alebo malé, ale nech je to vždy 
rýdze. Keď budú obdarovaní hodnotiť svoje dary, nech máš svedomie čisté. Daruj z duše, bez 
ľsti. Buď si vedomý toho, že tvoj dar si vlastne ty sám.“
 Naozaj nie je vždy jednoduché zaobstarať darčeky pre iných tak, aby potešili a vyjadrili 
to, čo nimi chcem vyjadriť – že nám na obdarovaných záleží. Láska je však vynaliezavá, ako 
o tom svedčí Hans Villinger. 
 Čo mám vyrobiť pre babičku? – neprestával Leon dobiedzať do mamičky. Chcel by 
babičke podarovať na Vianoce niečo pekné. Má ju rád a vie, že aj ona mu určite splní niektoré 
z jeho želaní. Ale čomu by sa potešila? Nenapísala nijaký list so zoznamom darčekov, 
iba povedala: Mám všetko, čo potrebujem. Mama radila: Namaľuj babičke nejaký pekný 
obrázok, taký veľký, ktorý by si mohla zavesiť.
 Leon sa dal do práce a pomaly sa na výkrese črtal obrovský vianočný stromček 
s mnohými svetielkami, hviezdičkami a sklenými guľami. Pod stromčekom ležalo množstvo 
pestro zabalených škatúľ, veľkých i malých. A nakoniec namaľoval na obrázok ešte kúsok 
koľajnice. Jeho hlavným želaním bol totiž elektrický vláčik. Leon ukázal svoje dielo 
mamičke. 
 Krásne si to urobil, pochválila ho, podľa toho naozaj vidieť, aké dôležité sú pre 
teba vianočné darčeky. Mama to povedala tak, že Leon vycítil: mame na mojom obrázku 
niečo chýba. Chýba niečo? 
– spýtal sa a mam prikývla. 
Vtom to Leonovi došlo! 
Chýbajú predsa jasličky. 
Každý rok bývajú pod 
vianočným stromčekom. 
Ježiško s Máriou a Jozefom, 
k tomu pár pastierov 
a traja mudrci so svojimi 
darmi. Leon vie, že na 
Vianoce slávime Ježišovo 
narodenie. Jeho narodenie 
je to najdôležitejšie na 
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ORIGINÁLNY DARČEK



 Určite každý z nás očakáva, že bude na Vianoce obdarovaný. Aj my chystáme 
prekvapenia pre iných. Selma Lagerlöfová radí: „Darovať znamená dať niekomu niečo, čo 
by sme si najradšej nechali pre seba.“
 Joachim Ringelnatz hovorí: Daruj zo srdca a veľkodušne. Daruj zo svojho vnútra, 
nech tvoj dar odzrkadľuje tvoj názor a nech je v ňom aj štipka humoru. Daruj tak, aby ťa 
najskôr štedro odmenila tvoja vlastná radosť. Daruj veľké alebo malé, ale nech je to vždy 
rýdze. Keď budú obdarovaní hodnotiť svoje dary, nech máš svedomie čisté. Daruj z duše, bez 
ľsti. Buď si vedomý toho, že tvoj dar si vlastne ty sám.“
 Naozaj nie je vždy jednoduché zaobstarať darčeky pre iných tak, aby potešili a vyjadrili 
to, čo nimi chcem vyjadriť – že nám na obdarovaných záleží. Láska je však vynaliezavá, ako 
o tom svedčí Hans Villinger. 
 Čo mám vyrobiť pre babičku? – neprestával Leon dobiedzať do mamičky. Chcel by 
babičke podarovať na Vianoce niečo pekné. Má ju rád a vie, že aj ona mu určite splní niektoré 
z jeho želaní. Ale čomu by sa potešila? Nenapísala nijaký list so zoznamom darčekov, 
iba povedala: Mám všetko, čo potrebujem. Mama radila: Namaľuj babičke nejaký pekný 
obrázok, taký veľký, ktorý by si mohla zavesiť.
 Leon sa dal do práce a pomaly sa na výkrese črtal obrovský vianočný stromček 
s mnohými svetielkami, hviezdičkami a sklenými guľami. Pod stromčekom ležalo množstvo 
pestro zabalených škatúľ, veľkých i malých. A nakoniec namaľoval na obrázok ešte kúsok 
koľajnice. Jeho hlavným želaním bol totiž elektrický vláčik. Leon ukázal svoje dielo 
mamičke. 
 Krásne si to urobil, pochválila ho, podľa toho naozaj vidieť, aké dôležité sú pre 
teba vianočné darčeky. Mama to povedala tak, že Leon vycítil: mame na mojom obrázku 
niečo chýba. Chýba niečo? 
– spýtal sa a mam prikývla. 
Vtom to Leonovi došlo! 
Chýbajú predsa jasličky. 
Každý rok bývajú pod 
vianočným stromčekom. 
Ježiško s Máriou a Jozefom, 
k tomu pár pastierov 
a traja mudrci so svojimi 
darmi. Leon vie, že na 
Vianoce slávime Ježišovo 
narodenie. Jeho narodenie 
je to najdôležitejšie na 
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Vianociach. Ako na to len mohol zabudnúť?
Leon sa zamyslel. Keď je pozvaný k priateľovi na oslavu narodenín, zakaždým prináša 
oslávencovi nejaký darček. Ale na Vianoce je to tak, že darčeky dostávame my, dokonca 
ešte viac darčekov ako na narodeniny. Obrátil sa preto na mamu, aby mu vysvetlila, ako to 
vlastne „funguje“. 
 Ja si to vysvetľujem takto, povedala mama. Boh daroval ľuďom Ježiša, čím nám 
urobil veľkú radosť. A tak by sme aj my navzájom chceli jeden druhému urobiť radosť. Preto 
tie darčeky. Mama ešte váhavo dodala: Možno to nie je dosť, možno by sme aj my mali 
darovať niečo dnešnému oslávencovi k narodeninám, ako to urobili pastieri a mudrci.
Leon sa spýtavo zahľadel na mamu: Niečo darovať Ježišovi? Ale ako to urobiť? 
 Aj mama rozmýšľala. Prišla jej na um pieseň o troch mudrcoch od východu. Na jej 
konci sú slová: Daruj Božiemu dieťaťu svoje srdce. Lenže ako to má vysvetliť Leonovi? 
Napokon povedala: Myslím, že to najlepšie, čo môžeme Ježišovi dať, je to, že Ho prijmeme 
ako Boží dar a budeme Ho počúvať.
 Ale čo má teraz Leon urobiť so svojím obrázkom? Začať maľovať odznova? Mama 
mu poradila: Namaľuj na čistý papier jasličky s Ježišom a postavičkami okolo. Potom ich 
po jednom povystrihuj a nalep ich na svoj obrázok na škatule s darčekmi pod vianočným 
stromčekom. 

 Keď Leon podával na Vianoce svoj obrázok babičke, bola nadšená: To je nádherný 
obrázok! Úžasné, ako si to urobil: Boží dar a naše darčeky.  Viliam Judák 

Jezuliatko prichádza

Hľa v mestečku Betleheme, 
V jasličkách na slame
Dieťatko sladučko spí.
O čom sa mu len sní? 

Panna Mária si Ho do plienočiek ovinula a do jasličiek položila. 
Pane Bože Otče náš milý v Kristovi Ježišovi, Ty si tak tento svet 
miloval, že si mu svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul

ten, kto uverí v Neho, ale večný život mal. Za ten dar Vianoc voláme.
Vďaka Ti Bože náš. Amen. 

MODLITBA

Oľga Rajniaková



 Predstavme si nasledujúcu situáciu.... Až na poslednú chvíľu príde na letisko naplno 
vyťažený manažér. Prebehne cez odbavovací priestor, kontrolu a už sa ženie do lietadla. 
Sotva ho stihol! Stroj už roluje k vzletovej dráhe a odlieta.
 „A kdeže ste sa vydali?“ opytuje sa sused na vedľajšom sedadle. „Mám dôležitý 
obchodný termín v Moskve. Na tejto zmluve závisí budúcnosť našej firmy,“ odpovedá 
ochotne. „Do Moskvy? Potom ale sedíte v zlom lietadle,“ odpovedá jeho sused. „Tento stroj 
letí do Washingtonu.“ – „Ako prosím? Ste si istý?“ opytuje sa manažér zdesený. Rýchlo 
privoláva letušku. “Ale ja musím predsa byť bezpodmienečne načas v Moskve,“ bedáka, keď 
je Washington potvrdený ako cieľ letu. Chveje sa na celom tele.
„Prepáčte, prosím, „ snaží sa ho letuška upokojiť, „ale kam smeruje vaša cesta, o tom sa 
rozhoduje na zemi, a nie vo vzduchu!“
 Že sa niekto vo vzdušnej doprave dostane do nesprávneho lietadla, sa vzhľadom na 
pozornosť personálu stane veľmi zriedkavo. Ale keď ide o večný cieľ človeka, panuje tu 
väčšia nedbalosť.
 Koľko ľudí sa ponáhľa od termínu k termínu. Jedna aktivita stíha druhú. Len o cieli 
svojej cesty nemajú jasno. Práve v tej chvíli sa im darí dobre. Prečo by mali premýšľať 
o svojom večnom cieli? No či raz prídeme k Bohu do slávy alebo do večného odlúčenia od 
Boha – aj o tom rozhodujeme „na Zemi“. Potom už zmena cieľa nie je možná.
 Tu sa vynára otázka: Čo nám chce Božie slovo v tomto príbehu povedať, čoho sa 
máme vystríhať? No ide o to, že v dnešnej dobe sa veľa ľudí dobrovoľne vzdáva svojho 
Stvoriteľa, Vykupiteľa a Spasiteľa. Vzďaluje sa od Neho a tak smeruje do večného odlúčenia 
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KAM SMERUJE VAŠA CESTA?
Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. 
Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty
i tvoje potomstvo.               5.Mojžišova 30,19



MODLITBA VIANOČNÁ

Vianoce – chorály radosti, chválospevu
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Z lásky Boh veľký dar dal – 
Toho, čo sa za človečenstvo obetoval.
Vianoce velebme – Boha, Jeho Syna
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by svet išiel len dobrými cestami.
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Spasiteľa sveta narodenie
s radosťou vítajme.

Amen.

Pavel Lenko, Malužiná, Vianoce 2018 
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väčšia nedbalosť.
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svojej cesty nemajú jasno. Práve v tej chvíli sa im darí dobre. Prečo by mali premýšľať 
o svojom večnom cieli? No či raz prídeme k Bohu do slávy alebo do večného odlúčenia od 
Boha – aj o tom rozhodujeme „na Zemi“. Potom už zmena cieľa nie je možná.
 Tu sa vynára otázka: Čo nám chce Božie slovo v tomto príbehu povedať, čoho sa 
máme vystríhať? No ide o to, že v dnešnej dobe sa veľa ľudí dobrovoľne vzdáva svojho 
Stvoriteľa, Vykupiteľa a Spasiteľa. Vzďaluje sa od Neho a tak smeruje do večného odlúčenia 
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od Boha a teda do večného zatratenia. Zabúdajú na to, že „čo človek rozsieva, to bude aj 
žať“ Nie, žeby Pán Boh tak chcel, ale samotný človek tak chce. Veď sme dostali slobodnú 
vôľu a teda my sa rozhodujeme, či chceme prežiť večnosť vo večnom zatratení, alebo vo 
večnej sláve s našim nebeským Otcom, ktorému záleží na každom jednom z nás. On nás 
volá, napomína rozličným spôsobom, v Písme nám dáva poznať, že je milujúci, láskavý, ale 
aj prísny Sudca.  Veď stačí spomenúť skazu mesta Jeruzalema – ako dlho im Pán zhovieval, 
volal, napomínal, ba aj plakal nad Božím ľudom, ktorý sa nechcel polepšiť a naďalej páchal 
zlo a neprávosť. Pritom sme dostali zasľúbenie, že všetci, ktorí veria v Neho a Ho nasledujú 
budú žiť večne v Jeho kráľovstve.
 Možno mnohí povedia“ „Ale ja predsa verím a nemusím chodiť ani do cirkevného 
spoločenstva, do chrámu.“
Naozaj?
Veď viera sa rodí len a len z počutého a čítaného Božieho slova.
 Bez viery niet pokánia, bez pokánia niet odpustenia a teda niet ani večného života. 
Preto by sme mali navštevovať aj služby Božie a tiež preto, že keď tam neprichádzame, 
hrešíme, porušujeme 3. Božie prikázanie (Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť! – oddeliť ho 
pre Pána Boha).
 Nepremárnime si čas Božej milosti, ktorý zatiaľ-dnes trvá, lebo nevieme, či ho ešte 
budeme mať zajtra, či bude pre nás ešte zajtra a potom už môže byť neskoro – Večnosť je 
teda večnosť. Kdežto časnosť znamená len niekoľko desiatok rokov. Prežime ju už tu s naším 
Záchrancom a Spasiteľom, ktorý nás miluje nadovšetko, veď za nás obetoval svoj život. 
Nikto druhý by tak nekonal a nekoná.

Anna Stančeková

Z čírej lásky, ľútosti k človeku 
hriešnemu, zostúpil si z výsosti 
na spásu každému.
Svet  z  hriechov  a  úzkosti 
vykúpiť si prišiel, aby v pekla 
priepasti  z  nás  nikto  neúpel. 
(ES 6)



 Tento rok je rokom výročí. Pre 
nás ako Slovákov je významnou 
storočnicou spomienka na martinskú 
Deklaráciu slovenského národa. Tento 
dokument znamenal rozchod Slovákov 
s Uhorskom a vyhlásenie našej 
samostatnosti. Pri jeho zrode stáli aj 
evanjelici. Vieme o nich? 
Bola jeseň 1918 a blížil sa koniec 
Veľkej vojny. Spojenci porážali 
armády Centrálnych mocností, ku 
ktorým patrili Nemecko a Rakúsko 
– Uhorsko. Prezident Spojených 
štátov Woodrow Wilson vydal svoju 
predstavu povojnového programu 
nazvaného 14 bodov, v ktorom práve 
ten desiaty sľuboval národom Rakúsko 
– Uhorska právo na sebaurčenie, na 
vlastné zvolenie si svojho povojnového 
osudu. A zahraniční Slováci 
nahlas požadovali, aj písomnými 
vyhláseniami, samostatný štát 
Slovákov a Čechov. V tejto atmosfére 
sa konali zasadnutia, ešte stále tajné 
z obáv pred maďarskou vrchnosťou, 

najstaršej slovenskej politickej strany – Slovenskej národnej strany (SNS). Na jej čele stál 
Matúš Dula, dlhoročný politik a národovec. A evanjelik, ktorý sa už v mladosti počas štúdia 
angažoval v cirkvi, neskôr pôsobil aj ako inšpektor (dnešný dozorca) sučianskeho cirkevného 
zboru a bojoval za zachovanie slovenských gymnázií i Matice slovenskej. Bola to jeho 
dlhoročná snaha, ktorá viedla k vytvoreniu Slovenskej národnej rady, právneho orgánu nášho 
národa, ktorá mala právomoc vyhlásiť odtrhnutie Slovenska od Uhorska a následné vstúpenie 
do samostatného štátu s Čechmi. Bojovníkom za práva Slovákov a ich budúcnosť v novom, 
lepšom štáte bol aj ďalší evanjelik Milan Hodža, synovec Michala M. Hodžu, Štúrovho 
blízkeho spolupracovníka. Milan Hodža sa od mladosti aktívne zapájal do politiky a ako 
40 – ročný v čase podpísania martinskej Deklarácie a vzniku ČSR bol uznávaný nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí. Budúcnosť Slovenska vnímal nielen lokálne, ale aj v kontexte 
celej Európy. 
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EVANJELICI A DEKLARÁCIA



 Tento rok je rokom výročí. Pre 
nás ako Slovákov je významnou 
storočnicou spomienka na martinskú 
Deklaráciu slovenského národa. Tento 
dokument znamenal rozchod Slovákov 
s Uhorskom a vyhlásenie našej 
samostatnosti. Pri jeho zrode stáli aj 
evanjelici. Vieme o nich? 
Bola jeseň 1918 a blížil sa koniec 
Veľkej vojny. Spojenci porážali 
armády Centrálnych mocností, ku 
ktorým patrili Nemecko a Rakúsko 
– Uhorsko. Prezident Spojených 
štátov Woodrow Wilson vydal svoju 
predstavu povojnového programu 
nazvaného 14 bodov, v ktorom práve 
ten desiaty sľuboval národom Rakúsko 
– Uhorska právo na sebaurčenie, na 
vlastné zvolenie si svojho povojnového 
osudu. A zahraniční Slováci 
nahlas požadovali, aj písomnými 
vyhláseniami, samostatný štát 
Slovákov a Čechov. V tejto atmosfére 
sa konali zasadnutia, ešte stále tajné 
z obáv pred maďarskou vrchnosťou, 

najstaršej slovenskej politickej strany – Slovenskej národnej strany (SNS). Na jej čele stál 
Matúš Dula, dlhoročný politik a národovec. A evanjelik, ktorý sa už v mladosti počas štúdia 
angažoval v cirkvi, neskôr pôsobil aj ako inšpektor (dnešný dozorca) sučianskeho cirkevného 
zboru a bojoval za zachovanie slovenských gymnázií i Matice slovenskej. Bola to jeho 
dlhoročná snaha, ktorá viedla k vytvoreniu Slovenskej národnej rady, právneho orgánu nášho 
národa, ktorá mala právomoc vyhlásiť odtrhnutie Slovenska od Uhorska a následné vstúpenie 
do samostatného štátu s Čechmi. Bojovníkom za práva Slovákov a ich budúcnosť v novom, 
lepšom štáte bol aj ďalší evanjelik Milan Hodža, synovec Michala M. Hodžu, Štúrovho 
blízkeho spolupracovníka. Milan Hodža sa od mladosti aktívne zapájal do politiky a ako 
40 – ročný v čase podpísania martinskej Deklarácie a vzniku ČSR bol uznávaný nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí. Budúcnosť Slovenska vnímal nielen lokálne, ale aj v kontexte 
celej Európy. 

ZVON  | 11 

 Neskôr sa stal prvým československým predsedom vlády a všemožne sa snažil 
o zmarenie plánov na oklieštenie a rozbitie Československa v roku 1938. Žiaľ, neuspel. 
 Vráťme sa do októbra 1918. Matúš Dula zvolal do Turčianskeho svätého Martina členov 
SNS ako aj politických predstaviteľov ďalších slovenských politických strán a zoskupení. 
Všetci vedeli, o čom sa bude rokovať, a mnohí priniesli svoj vlastný návrh dokumentu, ktorý 
mal byť prijatý. Zástupcovia politických strán nakoniec prijali návrh mladého evanjelického 
farára z Modry, Samuela Zocha. Zoch bol už od študentských čias zapojený do národného 
hnutia a bol v kontakte s Dulom, Hodžom a ďalšími politikmi. Jeho švagrom bol Martin 
Rázus. Na stretnutí v Martine nielen prijali práve jeho text Deklarácie, bol zvolený aj do 20 – 
člennej Slovenskej národnej rady. Po vzniku ČSR sa stal predstaviteľom SNR v bratislavskej 
župe. Nie vojenskou silou, ale pokojným rokovaním prevzal moc od uhorského župana 
Zoltána Jankóa nad Bratislavou a okolím. Ako prvý slovenský bratislavský župan zabezpečil, 
aby práve Bratislava bola slovenským administratívnym centrom. Keď sa však dostal do 
konfliktu s vládnymi špičkami ČSR v otázke zachovania cirkevného školstva, rozhodol sa 
radšej vzdať funkcie a plne sa venovať práci v cirkvi. V roku 1922 sa stal spolu s Jurajom 
Janoškom prvým slovenským evanjelickým biskupom. Vďaka jeho zásluhe bola otvorená 
slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave. Bol tiež organizátorom Zväzu 

evanjelickej mládeže, staral sa o siroty (vďaka 
jeho podpore vyštudoval aj známy slovenský 
básnik Ján Smrek) a zúčastnil sa aj viacerých 
svetových konventov a konferencií. V Martine 
sa stretlo okolo 200 slovenských politikov 
a národovcov, medzi nimi ďalší evanjelickí 
farári i členovia našej cirkvi. Za všetkých ešte 
spomeňme aspoň Ľudovíta Augustína Boora, 
Vladimíra Pavla Čobrdu, Andreja Mihala, 
Fedora Ruppeldta, Jána Slávika, Ota Škrovinu, 
Jána Milana Štetku...
 
  Títo všetci sa pričinili o to, aby sme 
sa budovali nielen ako cirkev, ale aj ako národ. 
Vážme si ich odkaz 
a správajme sa tak, 

Katarína Hašková
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POVIEDKY ĽUDOVÍTA ORPHANIDESA
 Keď som tohto leta navštívil Maticu slovenskú, Národné múzeum a Národnú knižnicu
v Martine za účelom získania kópií pozostalosti po Ľudovítovi Orphanidesovi, ale  
predovšetkým, aby som si odfotil nákresy jeho záhrad  (je v nich zakreslený pôdorys domu, 
v ktorom s rodinou býval i hospodárske stavy) zostal som prekvapení koľko toho tento 
hybský učiteľ počas svojho života vykonal. A nešlo len o jeho, všeobecne známy, záujem 
o ovocinárstvo, či účinkovanie v hybskej evanjelickej ľudovej škole, ale zistil som, že je 
zachovaná jeho bohatá korešpondencia a čo ma najviac prekvapilo je, že bol aj literát. Je to 
stošesťdesiatpäť stranový rukou písaný, neviem, či to dobre pomenujem – zošiť s nadpisom:

„Mravnie rozprávky pre školu z čiastky prírodnie, Z čiastky sosbierané, poslovenčené 
a prepracované našim okolnostiam primerane“

 Neprečítal som ich zatiaľ všetky, ale z toho, čo sa mi podarilo prečítať usudzujem
o vysokej morálke a mravnosti tohto učiteľa, pevne zakotveného v kresťanskom učení, ktoré 
nielenže vyznával, ale podľa neho i konal. Neviem, či sa podarí uskutočniť môj zámer – 
pripraviť toto literárne dielo do knižnej podoby, ale pre posúdenie, či je tento môj zámer 
povšimnutia hodný, požiadal som Janku Mičevovú o jazykovú úpravu, stalo sa, a tak v tomto 
vianočnom Zvone Vám dve rozprávky predkladáme.
Autorov rukopis jazykovo upravila Janka Mičevová

Vďačná Anička
Malá Anička, baviac sa s kamarátkami neďaleko domu pod horou, uvidela v briežku krásne, 
červené, zrelé jahody. Hostila sa na nich aj s kamarátkami. Boli veľmi sladučké. 
Zrazu jej prišli na um jej dobrí rodičia a hneď si takto pomyslela: „moji milí rodičia ma 
živia, dávajú mi odev, kupujú potrebné knižky, papier, dávajú ma do školy. Keď som bola 
chorá – koľko peňazí dali na lekára a na apatieku (lieky). Koľko nocí nespala pri mne moja 
starostlivá mama?!“
Hneď prestala jesť tie sladučké jahôdky. Natrhala ich veľa a to čo najkrajšie i so stebielkami 
a uviazala do dvoch snopčekov na spôsob bukréty (kytice). A takto si pomyslela: „všetko čo 
mám, pochádza od mojich dobrých rodičov. Keď iné nemám, zavďačím sa im aspoň týmito 
jahodami.“
Keď prišla domov, podala po kytičke jahôd otcovi i matke. Rodičom to bola vďaka, jahôdky 
im šmakuvali (chutili), ale najviac sa radovali z toho, že majú také dobré, pozorné a vďačné 
dieťa. 
Slúž rodičom z ochotnosti, daj im čo máš z úprimnosti, lebo im nič nedaruješ – len dlžobu 
odplacuješ. 
Poznámka: Zvýraznené slová sú archaické (zastarané, starodávne), uvádzame pre porovnanie.

Zasnežená chalúpka
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Medzi horou, v úzkej dolinke, vzdialený od ľudí, býval jeden uhliar aj so svojou rodinou, aby 
tým lepšie mohol dohliadať na svoju prácu. Raz v zime napadlo veľmi veľa snehu a hneď 
potom nastala chumelica a kurňava (víchrica), že viac dní ľudia ani z domu vyjsť nemohli. 
Uhliar medzi horami už nemal ani chleba, ani múky, ani soli, ani omasty (masti, oleja), 
a túžobne čakal, kedy snehová búrka prestane, aby si mohol ísť do blízkej dediny živnosť 
(jedlo) zaopatriť. Nastávajúci deň, keď víchrica utíchla, ráno vstal, aby sa vychystal na cestu 
a tu vidí, že sneh zasypal nielen dvere, ale aj obloky, dokonca, že snehu je až vyše dachu 
(strechy). 
Nadarmo pracovali otec, matka i deti, aby si z toho snehového hrobu cestu vyhrabali, ich 
ťažká práca bola neúspešná. Zásoby jedla boli už preč, chlebík sa minul, nastal hlad. Deti 
nariekali i od hladu i od strachu a rodičom srdce krvácalo, že im nemôžu pomôcť. Všetci 
padli na kolená, aby modliac sa, bolesť svoju zmiernili a Hospodina o pomoc prosili. 
Tu napadla otcovi šťastlivá myšlienka – hneď horko – ťažko z okna vystrčil dlhú žrď, na 
ktorú pripevnil svoju čiapku, aby tak ľudia, idúci do hory spozorovali, že ich chalúpka je 
snehom zasypaná a oni potrebujú pomoc. Tak sa aj stalo. 
Hladom a zimou zmorená matka s dietkami ešte pri stole kľačali, skrúšene a nábožne sa 
modlili k Hospodinovi, keď zrazu bolo počuť ľudské hlasy. Izba sa začala vyjasňovať, ľudia 
odstránili sneh a cesta k zapadnutým bola voľná. 
„Pán je blízko!“ – zvolal otec. 
„Keď je núdza najvyššia, pomoc Božia najbližšia.“ – zvolala matka a dietky – čo aj hladom 
a zimou zmorené – s radosťou vybehli v ústrety svojim osloboditeľom. 
Od toho času, kedykoľvek bieda a trápenie na nich doliehali, vždy sa potešili tými slovami. 
Pán je blízko tomu, kto ho hľadá. A keď je núdza najväčšia, vtedy je Boh najbližší. A dôvera 
v Boha, ktorá ich nikdy nesklamala, sa stala ich dedičstvom. 

„MRAVNIE ROZPRÁVKY PRE ŠKOLU 
z čiastky prírodnie,

z čiastky sosbierané, poslovenčené 
a prepracované

naším okolnostiam primerane“ – to je názov 
rukopisného diela 

Ľudovíta Orphanidesa z roku 1864, 
z ktorého sú aj uverejnené poviedky.
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130 ROKOV OD NARODENIA 
      MARTINA RÁZUSA

 Občianske združenie Spolok Martina 
Rázusa pri svojom vzniku v r. 2002 uviedlo 
vo svojom Štatúte, že sa hlási k odkazu 
významného slovenského spisovateľa, 
dramatika, básnika, publicistu, evanjelického 
kňaza, politika, rodáka z Vrbice, dnes 
súčasti Liptovského Mikuláša, a dalo si za 
cieľ propagovať stále aktuálne dedičstvo 
duchovnej, umeleckej i  politickej práce 
Martina Rázusa, preniknutej demokratickým, 
humanistickým a  etickým posolstvom a 
úporným zápasom o presadenie poznanej 
pravdy.
 Vzhľadom na to, že 18. 10. 2018 
uplynulo 130 rokov od narodenia Martina 

Rázusa, v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a domácim cirkevným zborom pripravilo 
v 21. nedeľu po Svätej Trojici (21. 10. 2018) Deň Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši.
Slávnostné spomienkové služby Božie boli duchovným obohatením pripraveného dňa. Popri 
všetkom ostatnom zazneli aj piesne a kolekty Martina Rázusa. Zborový farár z cirkevného 
zboru Kežmarok Roman Porubän, ako rodák z Liptovského Mikuláša poslúžil zvesťou 
Božieho slova na základe biblického textu z 1K 1,26-31. 
 Z jeho úst zaznelo: ... Dnes sa chceme pozrieť na Martina Rázusa ako na Bohom 
vyvoleného muža, ktorý stál zodpovedne v službe Kristovho evanjelia, a tak mohol stáť 
zodpovedne i v službe tomuto národu, pretože poznal hodnotu toho, čo je pre svet neurodzené, 
opovrhované a slabé. To znamená: poznal hodnotu Kristovho evanjelia, ktorá mu dávala silu 
do zápasov v cirkvi i v slovenskom národe. V neurodzenej, úplne jednoduchej rodine vyrastá 
významná osobnosť, ktorá zanecháva hlbokú brázdu na poli národnom i duchovnom. O tejto 
skutočnosti Rázus s odstupom času sám píše nasledovné verše:

  Jak divá jabloň na medzi,
  tak som ja pučil, tak som zrel,
  nik – nik sa o mňa neobzrel...
  len ak ten blankyt nevädzí,
  a jedna hruď – och, diaľna hruď, 
  ju nikdy nesmiem zabudnúť...
  tá presadila korene.
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 Po službách Božích bola pietna spomienka pri pomníku Martina Rázusa s položením 
kytíc kvetov.
 Deň Martina Rázusa pokračoval popoludní hudobno-literárnym pásmo. Duchovné 
slovo (Nehemiáš 2,11-18) bolo autentickým slovom Martina Rázusa, ktoré vyslovil pri 
inštalácii seniorálneho predsedníctva Trenčianskeho seniorátu v Trenčíne dňa 21. 9. 1922, 
aktuálne aj pre cirkev dnes.

... Zodpovie dnešný stav Siona nášho svojmu veľkému poslaniu? Kto by bol tak krátkozraký 
prisvedčiť len z prílišnej lásky a úcty naproti tomu, čo máme? Hradby tieto poslúžili 
kresťanstvu, poslúžili národu nášmu, ale otroctvo naše bolo priveľké a trvalo prídlho, aby 
neostali stopy barbarských rúk. Preto i cítime všeobecne:

                        Stav Siona k stavbe súrí,
                        ohliadajme jeho múry,
                        uprime zrak na nebesá
                        a do práce prichyťme sa! 

 Prítomní sa započúvali do myšlienok detí, výhercov Rázusovie Vrbica 2018. Veronika 
Mikulová interpretovala svoje Spomienky z Maroškovie dvora, z úst Veroniky Babalovej 
zaznela Rozprávka z roku 1880; Bibiana Grunvaldská zarecitovala úryvok z Maroška 
a Petronela Perúnová Rázusovu Modlitbu dieťaťa. Ich nadanie a záujem o literatúra bol 
ocenený odmenou.
 Komorný spevácky zbor Laeto Animo, pod taktovkou Ivana Mráza, obohatil stretnutie 
podmanivým spevom piesní Hoj, zem drahá; Daj, Bože pokoja a Benedictus.
Súčasťou stretnutia bola prezentácia kníh, ktoré Spolok Martina Rázusa vydal v tomto roku. 
Básnickú zbierku Martina Rázusa predstavil brat Miloš Kovačka. Vydanie rukopisu Jána 
Lajčiaka, prekladu Evanjelií, pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia (28. 10. 1918), 
uviedol brat farár Rastislav Stanček. Zborník, Muži diplomacie Slováci na významných 
postoch československej zahraničnej služby, z konferencie Sláva šľachetným V (konaná 12. 
10. 2018 na MZV SR), predstavil domáci brat farár Vladimír Ferenčík.
 Spoločne s primátorom mesta Liptovský Mikuláš Jánom Blcháčom záverečným 
slovom vyjadrili vďačnosť i radosť za odkaz Martina Rázusa, záujem o jeho vždy aktuálne 
slovo aj pre dnešok. To všetko v nádeji dobrej spolupráce do ďalšej budúcnosti.

Vladimír Ferenčík
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PAVEL GABRIŠ - PAMIATKA

                                                                                  

 Tento vzácny človek sa narodil 2.10.1949 v Bratislave. Vyrastal v Prievoze, pričom 
zázemie rodičovského domu kládlo základy pre neskoršie rozhodnutie študovať evanjelickú 
teológiu v Bratislave. Mal bytostný vzťah k umeniu a ten výrazne vplýval na jeho hudobnú 
/kresťanské piesne/ a epicko – lyrickú tvorbu. Duchovnopastiersku službu vykonával v 
Trenčíne a okolí, v Tisovci, Veľkých Levároch, Hraběticiach a Sládkovičove. Od roku 1993 
pôsobil ako redaktor náboženského vysielania Slovenského rozhlasu a to prostredníctvom 
relácií Ranné zamyslenia, Viera v živote, či Cesty… Poslucháčov zaujal civilným tlmočením 
a aktualizovaním ekumenického duchovného odkazu kresťanstva a vždy cez éter dokázal, 
aby vyslovené slovo zarezonovalo, rozšírilo obzor, či usmernilo konanie. 
 Pavel Gabriš zomrel po ťažkej chorobe vo veku nedožitých sedemdesiat rokov dňa 
23.10.2018. 
Ponúkame Vám jedno z jeho zamyslení, ktoré vyšlo v zbierke Nízke prelety /Tranoscius, 
2009/.
                                                                                                  
Dar Silvestra

Nastáva čas, o ktorom básnik povedal, že vrcholky Himalájí sa predierajú vesmírom 
presne v tom bode ako pred rokom. Naozaj, zdá sa nám, akoby v stredobode tohto posledného 
dňa kalendárneho roka bol čas. A možno tie silvestrovské radovánky a „špásy“ majú 
korene v dvoch faktoroch: jednak sme radi, že sme ďalší rok prežili, jednak sa s humorom 
posmeľujeme do neznámeho obdobia pred nami. Nazdávam sa, že dnes skôr dominujú tie 
spätné pohľady. Našťastie, aj tie vnímame ešte s humorom. S vnútornou radosťou, ktorú 

evanjelický farár 
a dlhoročný redaktor 
Redakcie náboženského 
vysielania Slovenského 
rozhlasu.
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som vložil do poznania vyplývajúceho z rozhovoru s Bohom: „A tak to cítim, že sa smeješ 
v nás, raduješ sa a šantíš, rukami tlieskaš a povievaš vzduchom nášho poznania, že sme nič 
bez Teba. A všetko v Tebe – dobré zas je. Dobrorečím Ti, môj drahý veľký Bože, za Tvoj dar 
humoru v nás!“ (Dobrorečenie, v radvanskej zbierke Dar)
 A propo – humor. Je naozaj Božím darom. V súčasnosti sa veriaci ľudia často 
predstavujú ako vážne osoby s hlbokými vráskami ustarostenosti na čele. Akoby povinnosťou 
života kresťana bolo neustále strážiť dogmu, etiku, tradície. Ubezpečujem Vás, že toto nie 
je objektívny obraz veriaceho človeka. V živote som sa stretol s mnohými kresťanmi, ktorí 
sršali a sršia humorom. Ba zistil som jedno: mnohí inteligentní a vzdelaní ľudia sú humoru 
veľmi otvorení. Za všetkých spomeniem docenta Evanjelickej bohosloveckej fakulty Jána 
Greša. Stretneme sa – a on: A tento vtip si počul? Má fenomenálnu pamäť aj na vtipy, takže 
stretnutia s ním aj tohto roku, vrátane tých rozhlasových, boli zážitkom určite aj pre našich 
poslucháčov. Iskrivým humorom je známy americký pastor, spisovateľ Robert Fulghum. Za 
všetky jeho myšlienky iba jedna veta, ktorá je aj v názve jednej z jeho knižiek: „Všetko, čo 
potebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“
 Vracajúc sa dnes k tomu, čo bolo, je dobré nenechať sa zosmutnieť spomienkami na 
to, čo smútok vyvoláva. V tom a v tých, ktorí boli a už nie sú, nájdeme určite aj veselé črty. 
Nazdávam sa, že Pán Boh nechce, aby sme nariekali a upadali do depresií. Dal nám dar 
humoru – jednému viac, inému menej. No humor je Božím darom. A tak napriek mnohým 
ťažkostiam, ktorými žijeme – pokúsme sa aj dnes tak zdravo veselo ohliadnuť na cestu za 
nami. Je to dobrá cesta – s pádmi aj výstupmi. Je však dobrá najmä preto, že na nej človek 
nekráčal sám. Bol tu môj spolupútnik, dobrý človek, a Ten, ktorý nám pripravil pri ceste 
smerovníky. Ten, ktorému sa poďakujme za všetko, čo sme vďaka Nemu prežili.
 Preto na záver dovoľte zacitovať ako dar zo zbierky Dar Báseň o dare. Majster Milan 
Rúfus v nej vyznáva: „Vďačnosti plný svedčím pred Božou tvárou: Bytie je Dar. Dar plný 
pestrých darov. Plynúci čas, ten neúprosný vladár, ešte aj smrť vie v ňom premeniť na dar. 
Nesmierny Bože, viem, neprahneš po velebe. No za tie dary ďakujeme Tebe. Najviac za dar, 
čo nikdy neublížil, na ľudskej hlave neskriví ani vláska. Tvoj syn, keď visel hore na kríži, 
pokrstil ten dar. A dal mu meno Láska,“ (M.Rúfus, Báseň o dare, v radvanskej zbierke Dar)
 
Želám Vám intenzívny pocit vedomia, že Pán Boh bude s nami aj naďalej a že láska nezomrie 
ani v dňoch budúcich.  
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PASTIERSKY LIST

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2018

L 2,14 Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

 Milé sestry a milí bratia.
 Vianočný chválospev anjelov: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom 
dobrej vôle,“ zaznieva v našich chrámoch každú nedeľu. S ním vstupuje kúsok Vianoc do 
každých našich služieb Božích. Stal sa nám tak samozrejmou súčasťou liturgie, že už niekedy 
ani nevnímame jeho obsah. Ten je skutočne nádherný. To, čo sa stalo na prvé Vianoce, 
vstúpilo na túto zem ako prejav Božej slávy. Boží Syn prišiel k nám, na našu zem. V Ňom 
sa nebesia spojili s našou zemou. Do časnosti vstúpila večnosť, do tmy svetlo, do beznádeje 
záchrana. Kňaz Zachariáš to vyslovuje v proroctve: A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom 
Najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si pripravil jeho cesty, a dal poznať jeho ľudu 
spásu v odpustení hriechov z hĺbky svojho milosrdenstva, vďaka ktorému nás navštívi 
Prichádzajúci z výsosti, aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smrti, a upriamil naše kroky 
na cestu pokoja (L 2, 76 – 79).
Prichádzajúci z výsosti prináša pokoj ľuďom.
 Všetci túžime po pokoji. Po pokoji v našom vnútri, rodinách, vzťahoch, po pokoji 
v cirkvi, v našej spoločnosti i v celom svete. Bez pokoja sa nedá normálne, plnohodnotne 
existovať. Slovo proroka Zachariáša nás však upozorňuje, že pokoj neprichádza len tak, sám 
od seba, automaticky. Že pokoj prichádza ako dôsledok. Dôsledok odpustenia hriechov. Pán 
Ježiš prináša pokoj, všade tam, kde vyznávame svoje hriechy, On koná svojím odpustením 
a prináša pokoj. Vianoce sú jedinečnou príležitosťou pre stretnutie rodiny. Povedzme si však 
úprimne, že nie vždy bývajú tieto stretnutia idylické. Čas, ktorý trávime spolu intenzívnejšie 
ako inokedy, odhalí obvykle zreteľnejšie aj naše konflikty a zranenia. Preto sú naše vianočné 
stretnutia aj jedinečnou príležitosťou k zmiereniu a odpusteniu. Nebojme sa otvorene hovoriť 
aj o našich zlyhaniach a poprosiť druhých o odpustenie. Rovnako tak aj naša duchovná rodina 
– cirkev je poznačená zraneniami a konfliktami, najmä z posledného obdobia. Pozývame 
vás sestry a bratia ku zmiereniu a odpusteniu. Je to bolestivá a ťažká cesta, uznať si, že som 
spravil chybu, pravdivo pomenovať zlyhania, ale je to jediná možná cesta dopredu, jediný 
spôsob, ako získať pokoj. Nielen chvíľkový kľud, ale ozajstný pokoj, ako najhlbšiu vnútornú 
skúsenosť, ktorou je preznačená celá naša bytosť, celá naša cirkev. 
 Záver chválospevu anjelov hovorí o dobrej vôli. V tomto bode sa preklady Písma nie 
celkom zhodujú, možno túto časť preložiť aj ako – a na zemi pokoj a dobrá vôľa ľuďom, 
alebo pokoj ľuďom dobrej vôle, vyvoleným ľuďom – teda pokoj ľuďom, v ktorých má Boh 
zaľúbenie. Akokoľvek, bez dobrej vôle sa nedostane k pokániu, zmiereniu a odpusteniu, ale 
pokiaľ sa tak stane, Božie odpustenie prináša vždy aj dobrú vôľu. Dobrá vôľa je teda Božím 
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prejavom voči nám, ale aj naším prejavom voči blížnym. Chceme vás preto povzbudiť aj 
k dobrej vôli. K dobrej vôli, ochotnej k zmiereniu a k dobrej vôli, začať novú kapitolu. Aj 
v osobných vzťahoch, aj v cirkvi. Tak vám všetkým, bratia a sestry prajeme pokoj a dobrú 
vôľu. Nech nás k tomu vedie Pán a zmocňuje svojím Duchom Svätým aj počas týchto 
sviatkov. 
Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. 

Mgr. Slavomír Sabol, zástupca generálneho biskupa a biskup Východného dištriktu a Mgr. 
Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu. 

 Milí bratia, milé sestry, ako by znela Vaša odpoveď na položenú otázku, by som musela 
skúmať pravdepodobne dlhšiu dobu. A tak som túto otázku položila najpoužívanejšiemu 
vyhľadávaču dnešnej doby „Googlu“.  Odpoveď ma viac než prekvapila: „Nenašli sa žiadne 
výsledky pre «Prečo sú deti vzácne?» Dúfam, že sa zhodnem s väčšinou z Vás ak budem 
tvrdiť, že deti sú vzácne aj preto, lebo sa v nich nachádza moja i vaša budúcnosť. 

Nedávno som bola na školení, na ktorom sa nás školiteľka spýtala: „Čo sa stane 
s cirkevným  zborom, v ktorom nie sú deti?“  Naša odpoveď bola jednoznačná: „Vymrie!“ 
Áno bratia a sestry, deti sú naša budúcnosť! Pán Ježiš v evanjeliu podľa Marka v 10 kapitole 
14 a 15 verši riekol: „...Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je 
kráľovstvo Božie. Veru Vám, hovorím: Kto neprijme kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy 
nevojde doň.“  Deťom Pán Ježiš zasľúbil Božie kráľovstvo. Od nich sa máme učiť prijímať 
Ho, aby sme sa raz, keď príde Pán Ježiš po druhý krát na túto Zem, mohli postaviť do radov 
Jeho poddaných. Lebo len skrze Neho môžeme vojsť do večnosti, po ktorej baží každý 
kresťan. 

Ako sa však môžeme učiť prijímať Božie kráľovstvo od detí, ktoré o ňom nepočuli? 
Akým vzorom budú pre nás naše deti vo viere, keď nepoznajú Pána Boha? Ako nám majú 
naše deti priblížiť kráľovstvo Pána Ježiša, keď s Ním nemali žiadny kontakt? A preto 
nebráňme našim deťom prichádzať k Pánu Ježišovi, veď sú našou budúcnosťou!

Zborové aktivity nášho cirkevného zboru venované deťom:
•	 vyučovanie náboženstva v Materskej škôlke každý štvrtok o 15:00 
•	 vyučovanie náboženstva v Základnej škole podľa stanoveného rozvrhu
•	 detské Služby Božie každý piatok v zborovej miestnosti od 16:00 do 17:30
•	 konfirmačná príprava podľa stanoveného rozvrhu
•	 dorastové Služby Božie každý piatok v zborovej miestnosti od 18:00 do 

21:00
•	 spevokol Zvonček každý štvrtok v zborovej miestnosti od 17:00 do 18:00

„Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo,
 bude spasený.“ (Rím. 10,13)

PREČO SÚ DETI VZÁCNE?

Jana Mikušová
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15. KONFERENCIA ROS V TATRÁCH
 V dňoch 15. až 18. 11. 2018 bola v Tatranských Matliaroch 15. konferencia 
rodinného spoločenstva ECAV.  Celé stretnutie sa nieslo témou „Tajomstvo zodpovedného 
manželstva“. Z nášho cirkevného zboru sa zúčastnilo päť rodín: Gregovci, Žiškovci, 2x 
Šuchtárovci a Gajdošovci. 
Hostia a hlavní rečníci boli Harry a Kate Benson zo Somerset v Anglicku. Rozprávali 
o spolužití s jasným plánom budúcnosti, tajomstve prevzatia zodpovednosti za manželstvo, 
tajomstve romantiky v praxi a o partneroch v Božom zrkadle. Tiež s nami zdieľali svoje 
osobné  svedectvo. 
Mohli sme si vybrať a zúčastniť sa rôznych seminárov. Jeden z nich bol aj „(Ne)uhundraná 
žena“, ktorý mala naša Katka Šuchtárová. Ja som si vybrala seminár psychologičky Kataríny 
Ontkovej, s témou „Bezpečná rodina“. Veľmi ma oslovil a pomohol mi pri vnímaní mnohých 
skutočností, ktoré ma v poslednej dobe obklopujú. Dostala som aj cenné a hlavne praktické 
rady . 
O hudobnú zložku sa starala kapela, v ktorej na gitare hral náš pán farár – senior Stanislav 
Grega a spievala Katka Gajdošová.
Bol to požehnaný čas, kedy sme sa mohli zastaviť od každodenného zhonu a stresu, od 
každodenných povinností, či už doma alebo v práci. Mohli sme stráviť čas so svojím 
partnerom a čas s Pánom Bohom. Verím, že každý jeden z nás si odniesol práve to, čo 
potreboval, a tiež to, čo mu Pán Boh chcel dať. Andrea Šuchtárová
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1. Milá  pani  kaplánka,  už  niekoľko 
mesiacov  Vás  registrujeme  ako  súčasť 
nášho cirkevného zboru. Niektorí z nás Vás 
už  celkom  slušne  poznajú,  iní majú  o Vás 
len  sprostredkované  informácie.  Mohli  by 
ste sa nám preto najskôr predstaviť?
Moje meno je Danica Fojtíková. Ale to už 
asi všetci viete. V Hybiach som začala druhý 
rok mojej ordinovanej služby v evanjelickej 
cirkvi a.v.. Úlohy seniorálnej kaplánky som 
doteraz vykonávala v Liptovskom Ondreji. 
Okrem týchto základných informácií môžem 
o sebe prezradiť, že mám 26 rokov, chuť 
objavovať Božie plány s našimi životmi 
a túžbu, aby nám aj skrze moju službu dával 
Hospodin do života nádej.   

2. Čo nám prezradíte  o  svojej  rodine, 
kde ste trávili  detstvo a dospievanie? 
Mám skvelú rodinu, za ktorú som vďačná 
Pánu Bohu. Moji rodičia ma vždy viedli ku 
viere, privádzali ma už od detstva do chrámu, 
aj na stretnutia nedeľnej besiedky. Som 
najstaršia z ich troch dcér, mladšie sestry 
ešte študujú na vysokých školách a tiež slúžia 
v cirkevnom zbore s deťmi a dorastom. 
Väčšinu času môjho detstva a dospievania 
som strávila v mojej rodnej dedine v Lazoch 
pod Makytou. Okrem bežných aktivít 
mladého človeka na základnej škole, alebo 
v zbore som 12 rokov navštevovala Základnú 
umeleckú školu, odbor akordeón. Postupom 
času som k nemu pridala gitaru. Hudbe sa 
doteraz venuje moja mladšia sestra, ktorá 
v Bratislave okrem svojho odboru študuje aj 
hru na organe. 
Keďže som bývala blízko hraníc s Českou 
republikou, aj strednú školu som študovala 

v tejto krajine. Bolo to konkrétne v meste 
Vsetín a zameranie som mala na kapitálový 
trh a bankovníctvo. 

3. Kedy  vo  Vás  dozrelo  rozhodnutie, 
že  teológia  je  to,  čo  chcete  študovať?  Bol 
niekto,  kto  Vás  pri  rozhodovaní  usmernil 
alebo ovplyvnil?
Ako som spomínala, strednú školu som mala 
zameranú na ekonómiu. V tomto odbore 
som chcela prirodzene pokračovať aj na 
vysokej škole. Božie cesty sú však často 
nad naše chápanie a smerujú tam, kde by 
sme to nečakali.  Prvý krát som sa s touto 
myšlienkou stretla v deň mojej konfirmácie, 
keď prišla jedna sestra farárka za mojou 
mamou a povedala jej, že zo mňa bude 
farárka. V tom čase som to ešte nebrala až 
tak vážne, ale premýšľala som nad tým už od 
tohto veku. 
Aj keď som už bola po strednej škole prijatá 
na odbor financie na Slezskú univerzitu, kvôli 
Božiemu volaniu som si dala na druhý termín 
prihlášku aj na Evanjelickú bohosloveckú 
fakultu do Bratislavy. Stále to bolo však 
v úrovni ,,skúsim, uvidím“, veď ponuka 
odborov je v dnešnej dobe veľmi veľká 
a človek sa môže z roka na rok rozhodnúť pre 
niečo iné. Teológia ma však natoľko pohltila 
a dozrelo vo mne vnútorné aj vonkajšie 
povolanie, že som sa jej začala venovať 
naplno a doteraz toho neľutujem. 

4. Štúdium  teológie  nie  je  odbor,  kde 
by  sa  hrnuli  davy  študentov.  Koľko  bolo 
v  ročníku  Vás  a    ako  si  spomínate  na 
vysokoškolské časy?
To nie je. Aj keď je ročník otvorený pre 25 

ROZHOVOR
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študentov, začínalo nás 12. V ordinovanej 
službe ECAV sme z toho 3.  Na tejto škole 
som si napriek tomu našla mnoho priateľov, 
s ktorými som pravidelne v kontakte. Štúdium 
ma veľmi bavilo, rada som na hodinách 
diskutovala a po večeroch rozoberala so 
spolužiakmi tieto otázky ďalej. Nedalo mi to 
iba vedomosti, ale enormný posun v živote. 
Som vďačná, že ma fakulta formovala nie len 
vedomostne, ale aj eticky a duchovne.

5. Bolo niečo, čomu ste sa venovali  aj 
popri VŠ? 
Áno. Keďže ma vždy najviac zaujímala 
praktická teológia, snažila som sa hľadať, 
študovať a počúvať z tejto oblasti rôzne 
témy. Jeden z kurzov bola napríklad SLZA 
v Martine, v rámci ktorého sme jeden rok 
na biblickej škole preberali témy ohľadom 
paliatívnej starostlivosti, sprevádzania počas 
vážnej choroby, alebo smrti. Absolvovala 
som ho v rámci 4.-tého ročníka na 
Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK. 
Poznatky z tohto vzdelávania som využila aj 
pri písaní mojej diplomovej práce, ktorá mala 
názov ,,Prekonávanie bolesti pastorálnou 
službou“, v ktorej som sa venovala všetkým 3 
oblastiam bolesti – fyzickej (vážna choroba, 
smrť), duševnej (psychické problémy, sklony 
k návykovým látkam) aj duchovnej (kde je 
Boh, keď to bolí?).  Pastorálnej práci som 
sa (ešte pred ordináciou do služby v ECAV) 
venovala aj vďaka dobrovoľníckemu 
programu ERASMUS+ rok po skončení 
vysokej školy.  

6. O čo išlo?
Chcela som sa vo väčšej miere tejto bolesti 
,,dotknúť“ aj zvnútra, tak som sa prihlásila 
ako dobrovoľníčka do Sliezskej diakonie. 
Bola som pridelená do mesta Karviná, 
kde som pracovala v dvoch oblastiach – 

v nízkoprahovom klube a v terénnej sociálnej 
službe. Obidve boli zamerané na to isté 
– pomáhali sme mladým ľuďom do 22 
rokov, ktorí boli v nejakej zlej životnej 
situácii. Mali problémy s drogami, zákonom, 
alebo sami so sebou. Utekali z domu, žili 
neviazaný život, kradli, v nízkom veku mali 
deti. Mnohí nemali žiadny zmysel života, 
viacerí boli zaviazaní exekúciami. Pod touto 
hrubou vrstvou drsnosti to však boli vždy 
krehkí a zranení ľudia, ktorí len túžili po tom, 
aby ich mal niekto rád. To však samozrejme 
neospravedlňovalo ich napáchané skutky, 
takže sme ich pomocou úradov, svojej 
podpory a lekárov postupnými krokmi vracali 
do usporiadaného života. 

7. Keď  sme  spolu  pred  časom  triedili 
knižnicu v zborovej miestnosti, zistili sme, že 
máte výborný prehľad v literatúre. Znamená 
to, že rada čítate?
Veľmi rada! Nemám na to už toľko času, 
ako to bolo na vysokej škole, ale v podstate 
stále niečo čítam a na stole mi leží nejaká 
nedočítaná kniha. Myslím si, že ak človek 
zostane ustálený a spokojný s tým, čo už má 
naštudované a prečítané, veľmi ľahko príde 
na to, že tieto vedomosti stráca. Preto je 
potrebné vzdelávať sa celý život.

8. Je  nejaké  miesto  v  Biblii,  ktoré  je 
pre Vás výnimočné?
Rokmi a životnými obdobiami sa mi menia 
aj biblické verše, ktoré ma oslovujú o niečo 
viac, ako ostatné. Bibliu čítam systematicky, 
od začiatku do konca. Výnimku tvoria 
prípravy na kázne a iné príležitosti. Ak 
mám vybrať jeden konkrétny verš, rada 
sa spolieham napríklad ma môj ordinačný: 
,,oznámil si mi cesty života a naplníš ma 
potešením pred svojou tvárou“ (Sk 2,28). 
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9. Ako  by  ste  zatiaľ  zhodnotili  Vaše 
pôsobenie  v  Hybiach?  Aká  je  spolupráca 
s  naším  pánom  seniorom?  Pretože  čo  sa 
nás  týka,  sme  za  Vás  Pánu  Bohu  veľmi 
vďační...
Hodnotím to veľmi dobre. Som vďačná, 
že môžem medzi Vami byť a že ma Pán 
Boh priviedol do tohto cirkevného zboru. 
Spolupráca s našim bratom seniorom je 

bezproblémová, všetky povinnosti sa 
snažíme riešiť dohodou. Má sympatickú 
rodinu. Verím, že naša služba prinesie úžitok 
nie len pre seniorát, ale aj pre cirkevný zbor. 

Zuzana Žišková
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INŠTALÁCIA SENIORA
 V publikácii Oppidum Hybbe z roku 
1942 sa na strane 83 dočítame: „Vo všetkom, čo 
bolo nadobudnuté, impuls dával Ján Šimkovic. 
On účinkoval i v senioráte. Zprvu ako jeho 
zapisovateľ. Po smrti seniora Jána Kmeťa bol 
poctený hodnosťou seniora, ktorý úrad zastával 
až do svojho penzionovania, temer 25 rokov. Ako 
senior nielen hájil loď seniorátu, no i zastával sa 
práv Slovákov v politických veciach....za seniora 
Šimkovica šly ťažké časy na cirkev, úder za úderom. 
Snemovňa vyslancov prijala zákony o civilnom 
manželstve, o štátnom vedení matrík,...ponechajúc 
rodičom slobodnú vôľu v náboženskej výchove 
dietok. Ťažké to boly údery pre evanjelickú cirkev, 
lebo otváraly pole náboženskej ľahostajnosti 
a ateizmu, sektárstvu a katolíckej propagande 
a umenšovaly dôchodky i tak chudobných evanjelických kňazov, podrývajúc ich cenný vplyv 
na pospolitý ľud.“
 Toto sa, bratia a sestry,  dialo v predminulom storočí. Hybský cirkevný zbor odvtedy 
seniora nemal, stalo sa tak až po viac ako 130 rokoch, kedy sa na túto neľahkú úlohu podujal 
náš zborový farár, Stanislav Grega. Aké časy teraz žijeme? Vidíme tam nejednu paralelu 
s našimi predkami? Bude to mať náš senior v službe ľahšie? Nemyslím si. Pre nás, obyčajných 
veriacich, sú posledné turbulentné časy v našej cirkvi neprehľadné, mätúce a trošku smutné. 
A prijať v tom všetkom kandidatúru na funkciu bolo určite o veľkom modlitebnom zápase. 
Môžeme byť ale hrdí, že voľby seniora prebehli hladko a ľudia v celom liptovsko – oravskom 
senioráte vyjadrili nášmu bratovi farárovi dôveru.
 Oficiálna voľba začala platiť 30.7.2018, slávnostná inštalácia sa však konala až po 
pár mesiacoch, 28.10.2018. Predsa len, je to výnimočná záležitosť a pripraviť takú akciu nie 
je jednoduché a vyžaduje si istý čas. Bolo potrebné osloviť množstvo ľudí, pozvať hostí, 
pripraviť scenár a aj kultúrny dom na občerstvenie pre minimálne 150 ľudí. Slávnostné 
služby Božie, ktoré začali v poslednú októbrovú nedeľu o 15.00, sprevádzala kapela KVD /
Kapela východného dištriktu / a už len pri začiatočnom nástupe všetkých duchovných človek 
cítil, že sa deje niečo výnimočné. Každý, kto sa osobne inštalácie zúčastnil, vypočul si 
príhovory mnohých vzácnych ľudí a mohol si nájsť niečo, čo ho oslovilo. Je skvelé, že máme 
túto udalosť zachytenú na internete a môžeme si to všetko kedykoľvek pripomenúť. 
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 Nie je možné na stránkach nášho časopisu zverejniť všetko, čo počas slávnosti 
odznelo. Ale poprosili sme brata biskupa VD Slavomíra Sabola, aby nám poskytol jeho 
inštalačný príhovor a on tak ochotne urobil. Ponúkame Vám ho v neskrátenej podobe, pretože 
je v ňom vystihnutá podstata celej udalosti. 

Text: „4 Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo: 5 Skôr, ako som ťa utvoril v živote matky, 
poznal som ťa, skôr, ako si vyšiel z lona matky, posvätil som ťa; určil som ťa národom za 
proroka. 6 Ja som však povedal: Ach, Pane, Hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som 
primladý. 7 Nato mi riekol Hospodin: Nehovor: Som primladý. Ale choď, ku komukoľvek 
ťa pošlem, a hlásaj všetko, čo ti rozkážem! 8 Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa 
vyslobodil - znie výrok Hospodinov. 9 Vtedy Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Potom 
mi Hospodin riekol: Ajhľa, dal som ti do úst svoje slová. 10 Pozri sa: dnes som ťa ustanovil 
nad národmi a kráľovstvami, aby si vytŕhal a rúcal, hubil a búral, aby si staval a sadil.“
          Jer 1,4-1

Milí bratia a sestry, vznešený novozvolený senior LOS!
     Dovoľte mi najprv, aby som využil túto príležitosť a poďakoval sa v tomto zhromaždení 
bývalej sestre seniorke Hudákovej za vzorné vedenie tohto seniorátu. Svoju službu musela 
ukončiť kvôli nášmu cirkevnému zákonu, ktorý ochudobňuje cirkev o službu schopných 
ľudí.  Konala svoju službu múdro a zodpovedne za čo jej chcem v mene svojom a verím, že 
aj vašom úprimne poďakovať. 
     Po skončení jej služby začalo oslovovanie viacerých do služby seniora v tomto senioráte. 
Nakoniec si na volanie „Koho pošlem a kto nám pôjde“ (Iz 6,8) odpovedal izaiášovsky: 
„Tu som ja, pošli mňa“. Táto odpoveď sa nerodila v Tvojom vnútri bezmyšlienkovite. Zažil 



26  | ZVON 

si svoje „bruchabolenie“. Sám som zažil 
na návšteve u Teba vyslovenie mnohých 
pochybnosti a dôvodov, prečo sa na tu 
funkciu nehodíš. Niečo si povedal Ty, 
niečo Tvoja manželka. Okrem dôvodov 
neprijať funkciu seniora vnímal som aj 
rozmer zodpovednosti v Tvojom vnútri za 
veci mimo hybského cirkevného zboru. 
Som rád, že zvíťazila zodpovednosť a nie 
pochybnosti. Je dobré, ak do funkcií 
vstupujú ľudia s rešpektom, a nie tí, ktorí 
sa v nej vidia, hoci stolička predchodcu ešte 
nebola uprázdnená. Takí suveréni sú vždy 
na škodu cirkvi.
     Milý senior! Voľbou Ti veriaci LOS 
vyjadrili dôveru. Nespochybňovali ju, že sú 
voľby nedemokratické, lebo si bol jediný 
kandidát. Vedia, že zodpovedný výber hoci 
aj jedného kandidáta a zákonný priebeh 
voľby dávajú zvolenému neodškriepiteľný 

mandát na výkon funkcie. Kiež by sa tomu mysleniu naučili tí, ktorí dnes v našej cirkvi 
spievajú iné volebné pesničky. Dôvera, ktorú Ti ľudia vo voľbe prejavili nech je pre Teba 
výzvou konať svoju službu seniora v plnej zodpovednosti pred Bohom i členmi cirkvi.

 Konaj si službu!
a) preniknutý Božím slovom
     Keď ľudia hľadajú človeka do služby v cirkvi, vyslovia mnoho kritérií, ktoré by kandidát 
mal spĺňať.  Mal by byť výrečný, vzdelaný, nekonfliktný, aktívny, vzhľadom reprezentatívny, 
dobrý spevák, schopný v administratíve...atď. Svoje predstavy mali aj tí, čo Ťa oslovili 
a kandidovali. Určite by ste k týmto kritériám vedeli pridať viaceré aj vy tu zhromaždení 
v chráme. Je dobré, ak má kandidát mnohé obdarovania a charizmy pre výkon funkcie. 
Avšak skúsenosť nás učí, že iba predpoklady nestačia. Boli už v histórii cirkvi mnohí, 
ktorí napriek svojim možnostiam toho veľa v službe nevykonali. Proroka totiž prorokom 
a služobníka služobníkom nerobia jeho obdarovania. Podľa nášho textu je dôležité, aby 
dotyčného preniklo Božie slovo, aby si ho „vytvoril“ Boh. Čítali sme: „Takto mi zaznelo 
slovo Hospodinovo: Skôr, ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa, skôr, ako si 
vyšiel z lona matky, posvätil som ťa; určil som ťa národom za proroka.“ Nebyť toho, že 
k Jeremiášovi zaznie slovo Hospodinovo, nikdy by sa nebol stal prorokom. On nás pozná, aj 
naše slabosti. On nás posväcuje, nadchýna pre sväté veci. On nás mocou svojho slova tvorí 



a určuje ľuďom za proroka. 
     Božie slovo Ťa formovalo, milý brat senior, už od Tvojej mladosti v rodnom cirkevnom 
zbore. Skrze ústa kňaza i veriacich spolubratov Ťa volalo do duchovnej služby. Jeremiášovsky 
si povedal: „Zvábil si ma, Hospodine, a ja som sa dal zvábiť, uchopil si ma a premohol (Jer 
20,1)“. Vždy, ak sa otvárame Božiemu slovu, začne nás Boh aktivizovať a skrze nás konať 
svoje dielo. Tak je tomu aj vtedy, keď vstupujeme do cirkevných funkcií. Budeš dobrým 
seniorom, ak budeš vždy otvorený Božiemu slovu, aby Ťa preniklo. Ako senior budeš mať 
mnoho príležitostí, kde je potrebné sa prihovoriť na základe Písma Svätého. Tragédiou však 
je, ak sa pre Teba Božie slovo stane iba pracovným nástrojom. Je to vtedy, keď manipuluješ 
Božím slovom a nie ono Tebou. Keď ho Ty ohýbaš a formuješ a nedáš sa Ním ohýbať 
a formovať. Ľuďom hovor nie iba to, čo si sa naučil na teologickej škole, ale to, čím sa Ťa 
Boh v slove dotkol. Nemanipuluj s Božím slovom, ale nech ono manipuluje Tebou a skrze 
Tvoju zvesť aj veriacimi. 

b) v pokore a so zdravým sebavedomým
Dôvodov, prečo by sa nehodíme pre duchovnú službu, si nájdeme veľa. Mnohé sú veľmi 
logické. Aj Ty a Tvoja manželka na spomínanej návšteve u Vás ste spomínali niekoľko. 
Administratíva nie je moja silná stránka. V CZ mám veľa aktivít, ako budem stíhať ďalšie? 
Som mladý, v senioráte sú starší a niektorí už majú s tou funkciou skúsenosť ...atď.  Aj 
prorok Jeremiáš sa vyhováral, že nevie 
hovoriť, lebo je primladý (v.6). Boh 
odpovedá:
 „Nehovor som primladý, ale choď 
...a hlásaj...(v.7)“. Akoby mu povedal: 
Netáraj, ale rob! Škoda, že túto Božiu 
odpoveď počuje v cirkvi málo ľudí. Ty 
si ju brat senior počul. Urobil si koniec 
„táraniu“ a začal si konať. Iste svoje 
miesto má aj pokorné zvažovanie. Tí, 
ktorí si mysleli, že všetko zvládnu 
„ľavou zadnou“ skôr veci v cirkvi 
pokazili. Vážim si preto Tvoje 
pokorné zvažovanie. Avšak mladosť, 
či iné logické argumenty nemusia byť 
prekážkou. Tam, kde človeku nechýba 
pokora a zodpovednosť pred Bohom 
je úspech duchovnej služby istý. Aby 
sme boli v svojej službe presvedčiví, 
potrebujeme aj zdravé sebavedomie. 
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Ak nás ovládne komplex menejcennosti, stratíme presvedčivosť a na ceste viery mnohých 
zneistíme. Musíme si bez ustráchanosti stáť za svojimi slovami a postojmi. Maj preto, brat 
senior, odvahu voči Bohu, ktorý dnes Tebe hovorí „choď... a hlásaj!“, aby si bol presvedčivý 
v svojej službe. Ver, že Boh aj nehodného služobníka vie použiť pre svoje dielo.

c)  bez prijímania osôb 
     V texte sme čítali slová: „ choď ku komukoľvek ťa pošlem...“. Si poslaný nielen k tým, 
čo Ťa volili a Ti tlieskajú, ale tiež k tým, ktorí majú voči Tebe výhrady, majú iné názory a sú 
Ti nesympatickí. Boh Ti hovorí „choď“. Si Jeho poslom ku komukoľvek. On má záujem 
o každého. Ako senior buď pastierom všetkých v LOS. Dá sa to? Veď nemáme k ľuďom 
len sympatie, ale aj antipatie. Toho sa nezbavíme, ale nesmú byť smerodajné v našom 
rozhodovaní. Správny prístup k iným budeme mať, ak seba samých budeme vnímať ako 
hriešnikov a nedokonalých ľudí. Neznamená to tolerovať hriech - je to len metóda prístupu 
k hriešnikovi. Nebudeš prijímačom osôb, ak budeš chcieť ľudí zachrániť a nie potopiť. To nie 
je zametanie pod koberec, zakrývanie pravdy. To je pravda s láskou, bez ktorej by si sa stal 
despotom skrývajúcim sa za pravdu. Ty si povolaný, aby si hľadal, čo bolo zahynulo, ako nás 
to učil Pán Ježiš Kristus. Nikdy nerob rozhodnutia predpojato. V konfliktoch si vypočuj vždy 
všetky zainteresované strany a rozhoduj sa, napriek mnohým radám, vždy sám na kolenách 
v modlitbe pred Pánom Bohom. 
d) v bázni pred Bohom!
     V texte Jeremiášovi Pán Boh hovorí: Neboj sa!- nemaj strach! V situácii, v akej sa Izrael 
nachádzal v Jeremiášovej dobe, bol dôvod pre strach. Krajina bola ohrozená Babylonom. 
Hrozil útok tejto ríše. Prorok má zároveň prorokovať proti Izraelu a jeho kráľovi, čo nieslo 
zo sebou obrovské riziko smrti. Hovoriť, čo sa ľuďom nepáči, to prinesie vždy nepríjemnú 
situáciu. Pri Jeremiášovi išlo o existenčné ohrozenie jeho života. U človeka, ktorý vstupuje 
do cirkevnej funkcie, nejde o existenčné ohrozenie. Avšak môže zažiť urážky, môžu znevážiť 
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jeho meno, môže sa báť, že utrpí jeho popularita a prestíž. Kto si chce zachovať slávu 
a popularitu na úkor pravdy, stratí ju. Avšak čokoľvek sme stratili pre Krista a pravdu Jeho 
evanjelia, znovu nám to bude darované. Keď sa budeš báť Boha, nebudeš sa báť ľudí. Ak sa 
budeš báť ľudí, stratíš Boha spred svojich očí. 

e) vedomý svojho povolania i Božej ochrany
   Boh povedal Jeremiášovi: „Neboj sa, lebo Ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil.“. Stojíme 
teda nie v svojom diele, ale Božom. Práca v cirkvi nie je našim, ale Božím projektom. To 
nás viaže k zodpovednosti, ale zároveň dáva odvahu. Sme si vedomí skutočnosti: „Za mnou 
stojí Boh. Zvestujem Jeho slovo. Jeho službu konám.“ Ak stratíš spred očí rozmer tohto 
povolania, potom ti bude duchovná služba priťažká. Budeš ju vnímať iba ako bremeno. 
Budeš sa snažiť o útek zo služby a od jej problémov. Ak budeš dôverovať Pánovi, urobí tvoju 
službu ľahkou a radostnou. Pamätaj, že Boh aj keď dopustí ťažké skúšky a problémy, nikdy 
v nich človeka neopustí. Čítali sme v texte, že „Pán vyslobodzuje“. On nás vyslobodil z tej 
najväčšej poviazanosti hriechu a smrti. Preto sa môžeme spoľahnúť, že mu na nás záleží, aj 
keď prechádzame problémami všedného dňa. Verím, že ten istý Kristus bude silou pre Teba 
i Tvojich spolupracovníkov v senioráte. Tento Kristus Ti bude ukazovať nádej a otvárať oči 
pre budúcnosť, aj keď by sa Ti zdalo, že jej už niet. Táto nádej Ťa bude hnať dopredu v Tvojej 
službe. 

f) vyzbrojení k nej Božou mocou
     Služba, v ktorej budeš stáť, nie je ľahká. Bude v nej potrebné s biblickým textom 
povedané: vytŕhať, rúcať, hubiť, búrať, ale aj stavať a sadiť. Nie je to len o krásnych 
aktivitách a slávnostiach v senioráte, ale aj o napomínaní a disciplinárnych konaniach. 
Niekedy je potrebné vytrhať, aby sa dalo sadiť, alebo búrať, aby sa dalo stavať. Nepopulárne 
opatrenia prinášajú napätie a rodia nepriateľov, preto sa nám do nich väčšinou nechce. Ale 
trpí potom Pánovo dielo. Preto maj odvahu aj k nepopulárnym aspektom seniorskej služby. 
Konaj ju vždy spravodlivo a s láskou. Tak si získaš rešpekt u Boha aj u ľudí.
     Do tejto neľahkej služby Boh svojich služobníkov vyzbrojuje. On dáva pravé slovo v pravý 
čas. Udeľuje múdrosť, ktorá nespočíva vo vedomostiach, a ani v ľudskej úskočnosti. On aj 
k Tebe vystrie ruku a dotkne sa Tvojho jazyka, aby Ťa pre svoju službu omilostil a vyzbrojil. 
On slovo, ktoré riekol Jeremiášovi hovorí dnes aj Tebe: „Ajhľa, dal som ti do úst svoje slová. 
Pozri sa: dnes som ťa ustanovil nad národmi a kráľovstvami, aby si vytŕhal a rúcal, hubil 
a búral, aby si staval a sadil.“. Nestrať nikdy dôveru v tento Boží prisľúb. Okrem Božej 
pomoci a výzbroje môžeš rátať aj s pomocou tých, čo ťa volili. Nerob preto všetko sám, ale 
spoliehaj sa aj na ich pomoc a volaj ich do práce na Božej vinici. 
Prajem Ti, brat senior, v Tvojej službe, aby si bol vždy otvorený pôsobeniu Božieho slova, 
mal pokoru a zdravé sebavedomie, šiel ku komukoľvek, mál Bázeň pred Bohom, bol si 
vedomý Jeho poverenia a ochrany a spoliehal na výzbroj Božiu. 
     Pán Boh nech Ti udelí svoje požehnanie.     Amen! 



30  | ZVON 

Pri tejto príležitosti vznikol aj krátky rozhovor, ktorý s našim bratom farárom spravila sestra 
seniorka, ktorú vo funkcii vystriedal, Katka Hudáková. Je tam pohľad inštalovaného seniora 
na svoju službu a my veríme, že aj v tejto novej situácii mu budeme môcť byť my, jeho 
cirkevníci, oporou. Lebo ako nám povedal nedávno na biblickej hodine: „Stále som Váš farár. 
Až potom senior.“
      Každý, kto stojí v duchovnej službe vyšiel z prostredia, ktoré vplývalo na jeho 
duchovný vývoj. Čo ovplyvnilo v detstve a mladosti Teba pri rozhodovaní povedať áno 
Božiemu volaniu do služby? 

Božie volanie i povolanie som prežil v mojom rodnom cirkevnom zbore v Marhani. 
Práve tam som bol formovaný i vychovávaný. Najprv v rodine a potom na náboženstve, 
konfirmácii a predovšetkým na mládeži. V roku 1990 Pán Boh do nášho cirkevného zboru 
povolal za zborového farára Jaroslava Matysa, ktorý s plným nasadením a chuťou sa pustil 
do práce v cirkevnom zbore. Na mládeži, ktorá v tomto čase pod vedením nového farára 
vznikla som sa učil o Bohu. Mal som veľa priateľov, mládežníkov s ktorými sme postupne 
spoznávali, čo znamená veriť a žiť s Kristom. 

Som vďačný Bohu za týchto ľudí, ktorí sú mi aj dodnes priateľmi. Pán Boh do služby 
v cirkvi okrem mňa povolal aj mnohých z nich, buď ako farárov, alebo laických pracovníkov. 
V tomto prostredí cirkevného zboru cez mnohé kázne a výklady, cez napomínania 
i povzbudzovania rodiny, farára i priateľov som prežil povolanie slúžiť Bohu.
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Zuzana Žišková

Cirkev je rodina a ako rodina by mala dobre fungovať. Božie slovo nás 
napomína, že duchovný pastier by mal dobre spravovať svoju rodinu. Je to predpoklad, 
že bude sa dobre starať aj o rodinu v cirkvi. Čo pre Teba znamená Tvoja rodina? 

V prvom rade musím povedať, že som Pánu Bohu vďačný za svoju rodinu. Za tú, 
v ktorej som vyrastal aj za tú, ktorú som si sobášom vyženil, ale predovšetkým som vďačný 
za svoju manželku a deti, ktoré mi Pán Boh daroval. Neviem, či dobre spravujem svoju 
rodinu. V tomto zmysle mám skôr výčitky svedomia. Nie vždy mám na nich dostatok času, 
no som šťastný, že Pán Boh nedaroval svoju milosť len mne, ale aj mojim blízkym. A to 
je pre mňa vzácne.  Môžem vedieť, že moja manželka Adriánka sa za mňa modlí a slúži 
v cirkevnom zbore. Som vďačný, že Samuel a Sára slúžia v  zbore na mnohých miestach a aj 
náš najmladší Natanael má svoje spoločenstvo. Bez Boha a bez podpory mojej rodiny by som 
len veľmi ťažko dokázal slúžiť.  
Zároveň som vďačný aj za novú rodinu, ktorou sa mi stal cirkevný zbor v Hybiach. Ľudia 
v zbore sú pre mňa požehnaním, sú mi veľmi blízki a vzácni. Ich láska, ktorú dokážu prejaviť 
mne i celej našej rodine ma vždy udivuje. Celá rodina sme tu mohli nájsť nový pozemský 
domov. 

Na čo by si chcel položiť najväčšie dôrazy pri práci v senioráte?
Podobne ako v cirkevnom zbore aj v senioráte je veľmi veľa práce. Nato, aby človek 

mohol urobiť čo najviac, potrebuje ochotných spolupracovníkov. Nie som typ sólového 
hráča. Rád tvorím a spolupracujem s ľuďmi. V cirkvi je dôležité byť spolu, tešiť sa i plakať, 
spoločne niesť bremeno služby. Myslím si, že je potrebné, aby farári, farárky, ale aj laickí 
spolupracovníci v senioráte boli povzbudzovaní k službe. Nech v službe, ktorú konáme, 
máme neustále na mysli, čo je dôležité a konajme tak, aby mnohí, ktorí nás vidia mohli aj 
skrze nás vidieť, že Boh je živý a dobrý. 

Aký odkaz by si dal novému vedeniu našej cirkvi?
Myslím si, že situácia v našej cirkvi v posledných rokoch veľmi ľudí rozdelila. 

Preto novému vedeniu želám, aby im Pán Boh dal múdrosť a svojho Svätého Ducha, ktorý 
jediný dokáže spájať to, čo je rozdelené a opraviť to, čo je rozbité. Želám im veľa múdrosti 
i vynaliezavosti v dobe, ktorá sa oproti minulosti veľmi výrazne posunula. Na túto zmenu 
sme však ako cirkev ešte nestihli zareagovať. Želám im, aby naďalej viedli život v bázni 
a pokore pred Bohom, lebo ak ktokoľvek z nás takto žije nechce Boha svojím konaním 
zarmútiť. Prajem celej našej cirkvi nech Duch Boží je rozliaty v našich srdciach a Jeho láska 
v nás bohato prebýva. 
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 Dňa 24. a 25. novembra nám divadelná skupina profesionálov a amatérov z východného 
Slovenska zahrala muzikálový príbeh „Legenda o zakliatom meste.“ Kinosála kultúrneho 
domu v Liptovskom Hrádku bola po obidva dni beznádejne vypredaná. 
 Hoci sa príbeh odohrával v čase, keď nám vládli králi a princezné zachaňovali chrabrí 
rytieri, dej bol tak nápadne podobný životu, ktorý dnes žijú mnohí ľudia. Kvôli vidine peňazí, 
slávy či beztarosného života sa ľudia vzdali nielen vlastných detí ale aj Pána Boha. Zachrániť 
ich mohla jedine láska – láska k blížnemu, ale hlavne láska k Pánu Bohu. Bez Neho nás 
ovláda tma, do všetkých zákutí sa nám nasťahujú pavúky a výhľad nám zastrú svojími 
neprehľadnými pavučinami. Čím hustejšia tá pavučina bude, tým viac sa budeme vzďalovať 
od Pána Boha a jeho lásky. 

 Pozvanie
 Milí bratia, milé sestry,
už je to viac ako mesiac, čo sme sa opäť  začali stretávať na fare na Biblických hodinách. 
Tentokrát sme začali preberať Prvú knihu Mojžišovu, v ktorej sa dozvedáme o živote Jozefa. 
Chcem Vás všetkých pozvať na tieto Biblické hodiny, ktoré sa konajú každú stredu o 17:30 
na fare. 
 Dozviete sa viac o Jozefovom ťažkom údele, keď ho vlastní bratia predali kupcom, 
neskôr sa dostal do otroctva, do väzenia, ale napriek všetkému zlému, čo sa mu prihodilo 
nikdy nezanevrel na Pána Boha. S pokorou a láskou prijal všetko, čo mu Pán Boh postavil 
do cesty. 

MUZIKÁL "LEGENDA 
    O ZAKLIATOM MESTE"

Ľubica Stančeková
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VÝROČIA

Česť vzdajme Pánu Bohu, nech znie Mu pieseň chvál! Za Jeho milosť mnohú, za všetko, 
čo nám dal.

Len Jemu ďakujme, keď starý rok odchádza a nový k nám prichádza; Pána oslavujme!
Koniec roka je tak nejak spojený s bilancovaním toho všetkého, čo nás za celý 

ten čas postretlo. Spomíname na veci dobré, ale ja na tie menej priaznivé. Pripomíname 
si blízkych, ktorí nás už predišli do večného života. V obchodoch, firmách či v školách sa 
robia inventúry, aby sme zistili aký bol ten rok, ktorý práve končí. 

Rok 2018 bol bohatý na rôzne výročia či jubileá. Hádam každý z nás vie, že sme 
si pripomenuli 100. výročie od ukončenia 1.svetovej vojny, keď 11. novembra 1918 o 
11.00 hodine podpísal maršal Foché v železničnom vagóne v lese pri Compiégne vo 
Francúzsku prímerie s porazeným Nemeckom. Vlčí mak sa stal symbolom nového života, 
a jeho počiatky nájdeme v básni „In Flanders Fields“ od kanadského vojenského lekára 
podplukovníka Johna McCrae. Na dejepise sa učíme, že dňa 28.10.1918 vznikla 1. 
Československá republika a prezidentom sa stal Tomáš Garrigue Masaryk. Hneď na 
začiatku roka Slovensko oslávilo 25. výročie svojho vzniku ako suverénneho štátu.

Už menej z nás počulo o  Bratislavskej sviečkovej manifestácií (25.3.1988), ktorá 
vstúpila do dejín ako jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči 
komunistickému režimu v bývalom Československu. Manifestujúci požadovali úplnú 
náboženskú slobodu a tiež dodržiavanie ľudských práv. Svoj odpor vyjadrili horiacimi 
sviečkami a modlitbami na čo Štátna polícia reagovala násilím, obuškami a vodnými 
delami.

Ale asi len málokto vie, že v tomto roku má najznámejšia vianočná koleda Tichá noc, svätá 
noc práve 200 rokov. S jej vznikom súvisí zaujímavá príhoda. V kostole sv. Mikuláša v 
rakúskom mestečku Oberndorf, v blízkosti Salzburgu, prehrýzli myši mechy organu. Kaplán 
Joseph Mohr to zistil 23. decembra a na Štedrý deň mala byť sviatočná polnočná omša, 
ktorá sa nedala odslúžiť bez hudby. Mohrovi napadlo, že situáciu by mohla zachrániť sláv-
nostná pieseň, ktorá by sa dala zaspievať bez hudobného sprievodu. Kaplán zložil niekoľko 
vhodných štvorverší, napísať hudbu však nevedel. Našťastie si spomenul na svojho priateľa, 
učiteľa a organistu Franza Grubera, ktorý k básni skomponoval vhodnú melódiu s dvoma 
sólovými hlasmi. Pieseň sa okamžite stala veľmi populárnou, hoci bola prvýkrát predstavená 
len v sprievode gitary. Dnes je preložená do 300 jazykov a nárečí.
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Tichá noc, svätá noc.
Usnula zem celá

dvaja len bdejú v Betleheme
v jasliach Dieťa tam utešené

tíško, spokojne spí.

Tichá noc, svätá noc.
Anjeli priniesli

najprv pastierom radostnú zvesť,
z nej teší sa i dnes celý svet:

Prišiel Spasiteľ k Vám!

Tichá noc, svätá noc.
V Ježiši – Dieťati

Boh sa láskavo usmieva nám,
anjel zvestuje: Buď pokoj Vám:

Kristus je daný nám.

 Mala som opäť vzácny čas, kedy som mohla sedieť pri Ježišových nohách a písať. 
Tak by som jednoducho zhrnula vydanie mojej druhej knižočky, ktorá má názov Freedom – 
pravda, ktorá vyslobodí. Na titulnej strane je veľký čierny fľak, ktorý robí hriech na našom 
srdci. Sú to naše pády, boje aj prehry, ktoré nás spútavajú, no jedine Ježiš nás vie z toho 
vyslobodiť, napísať do čierneho hriechu bielym - Freedom – sloboda. Nájdete v nej 45 
príbehov a  každým jedným z nich ma Pán Boh učil pravdy, ktoré viedli ku slobode. Jeho 
pravdy, ktoré pre nás zapísal v Biblii. Skutočné, ktoré som sama zažila aj s mojimi drobcami, 
ale aj tie, ktoré vidím a vnímam cez biblické postavy. Ako Dávid, ktorý si neustále staval 
Hospodina pred seba a mne to pripomenulo zrkadlo. Tak vznikol aj tento príbeh, alebo ako 
nás Pán Ježiš učí bojovať láskou a tak meniť kamenné srdcia v tomto svete.  Nájdete v nej aj 
príbehy, ktoré som napísala keď prebiehal ProChrist, pod názvom Neuveriteľné, alebo príbeh, 
ktorý vznikol pri predstavení CD spevokolu Zvonček s názvom Vieme.  Pán Boh mi dáva 
na srdce nebyť ticho, dáva myšlienky a ja sa pri písaní cítim len ako nástroj v Jeho rukách. 
Teší ma, že sa stala takou čokoládovou knižočkou, lebo mnohí ľudia si ju kúpia nielen pre 
seba, ale darujú ju niekomu akoby miesto čokolády. Stáva sa, že keď rozposielam príbehy 
cez facebookovu stránku, len tak na povzbudenie, ozve sa mi niekto, že dostal moju prvú 

FREEDOM - PRAVDA KTORÁ VYSLOBODÍ
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knižočku ako darček a bola pre jeho život povzbudením, preto by ju aj on chcel darovať iným. 
Vydanie mojich knižiek je pre mňa takým zázrakom, lebo si ho financujeme sami a Pán Boh si 
na to použije môjho manžela, ktorý Pána Boha nepozná, aby sme my veriaci mali požehnanie 
tak mu za to ďakujem. Veľká vďaka patrí Šuchtárovcom za riadky na poslednej strane, ktoré 
sú  povzbudením a aj celej modlitebnej skupinke za každú jednu modlitbu, s ktorou sú aj 
všetky knižočky nesené presne tam, kde ich Pán Boh chce mať. 
 Budem rada, ak aj vy pri jej čítaní zažijete požehnaný čas s našim Nebeským Otcom. 
Kúpiť si ju môžete u mňa, na farskom úrade, ale aj pri tete Hopkovej pri predaji kníh. 

 Želám Vám požehnané Vianočné sviatky.

Prichádza zima

 Pri pohľade cez okno som sledovala, ako sa naháňajú vločky, ktorá spadne rýchlejšie na 
zem. Vietor ich hojdal zo strany na stranu, krútil a točil, akoby vytváral tanečné predstavenie 
na uvítanie zimy. Mala som chuť vybehnúť von a lietať len tak voľne pomedzi nie. Zobrať si 
do ruky načuchraný biely obláčik snehu, ktorý sa pod teplom mojich rúk mení do tvaru srdca. 
Zobral si moje srdce do dlane a meníš ho teplom Lásky. Roztápa sa pod tvojimi rukami. 
Odchádza všetka závisť aj nenávisť, strach či poníženie a zostáva Láska. K blížnym aj 
priateľom, no dávaš aj niečo naviac, niečo čo zastavuje srdcia tohto sveta.  
 Učíš nás, že tak ako si Ty dokázal s láskavým srdcom hľadieť na bozk Judáša, aj my 
máme milovať aj keď nám ubližujú, milovať bezhranične a taktiež aj odpúšťať. Nie raz ale 
šepkáš nám: „Sedemdesiatkrát sedem razy!“ (Mt18.22). Keď som sa Ťa so slzami opýtal 
prečo? Odpovedal si pokorne: Lebo taká je Láska a tá prišla na zem pre TEBA.

Anna Budaiová
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DETSKÉ OKIENKO

Keď sa Pán Ježiš narodil, anjeli oslavovali Pána Boha a volali... 
(Slová v kruhu usporiadaj do vety. Jedno chýbajúce slovo nájdeš v 
osemsmerovke.)

ANJEL, ZNAMENIE, RADOSŤ, PASTIERI, SLÁVA, ZÁSTUPY, PÁNOV, 
VOLALI, SPASITEĽ, POKOJ, STRACH, STÁDO, CHVÁLILI, OBNÔCKA, 
JOZEF, MÁRIA, KRISTUS

 

 

Narodenie Pána Ježiša sprevádzal zvláštny jav... ( Aký to bol jav zistíš 
tak, že z každého stĺpca vyberieš jedno slovo, ktoré doň nepatrí. Slovo daj 
do správneho tvaru a vetu zapíš do prázdneho obdĺžnika.)

SPIEVAŤ KOŠEĽA SA ÚSMEV OČI

HRAŤ NOHAVICE RÝĽ ZJAVIŤ UŠI

NA KABÁT LOPATA PLAČ HVIEZDA

CHODIŤ VÝCHOD MOTYKA KRIK NOS

                   

 Novú ............................ zbadali.........................,keď................................ oblohu.
(Chýbajúce slová nájdi medzi obrázkami v rámčeku.)

S P A S I T E Ľ M V
U A N L L O Ý S Á O
T S J Á A B S F R S
S T E V L N T E I Y
I I L A O Ô Á Z A P
R E P T V C D O S U
K R Á P O K O J T T
E I N E M A N Z R S
Ť S O D A R I A A Á

CH CH V Á L I L I CH Z
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Narodenie Pána Ježiša sprevádzal zvláštny jav... ( Aký to bol jav zistíš 
tak, že z každého stĺpca vyberieš jedno slovo, ktoré doň nepatrí. Slovo daj 
do správneho tvaru a vetu zapíš do prázdneho obdĺžnika.)

SPIEVAŤ KOŠEĽA SA ÚSMEV OČI

HRAŤ NOHAVICE RÝĽ ZJAVIŤ UŠI

NA KABÁT LOPATA PLAČ HVIEZDA

CHODIŤ VÝCHOD MOTYKA KRIK NOS

                   

 Novú ............................ zbadali.........................,keď................................ oblohu.
(Chýbajúce slová nájdi medzi obrázkami v rámčeku.)

Hviezda viedla mudrcov k Pánovi Ježišovi.
(Pomôž mudrcom nájsť správnu cestu.)
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Predtým, ako prišli mudrci k narodenému dieťatku, 
navštívili... (Vylúšti tajničku a dokončíšvetu.)

1. Muž, ktorý zabil svojho brata................... 
2. Mama Pána Ježiša má meno..................... 
3. Mojžišov brat sa volal.......................
4. Miesto, na ktorom sa narodil Pán Ježiš................... 
5. Prvá žena sa volala....................... 
6. Eden znamená rajská .......................... 
7. Mesto, v ktorom sa narodil Pán Ježiš....................... 
8. Saul, Dávid a Šalamún boli........................
9. Mudrci priniesli tri dary:..................., kadidlo a myrhu.
10. Koľko máme Božích prikázaní?............
11. Meno anjela, ktorý Márii zvestoval narodenie...................
12.  Anjel je Boží ............................
13.  Zachariášova manželka..............................
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Fond dobrovoľných prispievateľov 2018

   Máj Jún Júl August  September   Október   November 
 

Gajdoš Michal  30,- 30,- 30,- 30,-         30,-  30,-   30,- 
Grega Stanislav  30,- 30,- 30,- 30,-         30,-  30,-  30,- 
Hopko Andrej  30,- 30,- 30,- 30,-         30,-  30,-         30,- 
Hopko Karol  10,- 10,- 10,- 10,-         10,-  10,- 10,-
Kleinová Slávka  3,- 3,- 3,- 3,-           3,-  3,- 3,-
Markuš Marcel  30,- 30,- 30,-  30,-          30,-  30,-  30,- 
Marušiaková Mária 20,- 20,- 20,- 20,-         20,-  20,- 20,-
Pavella Ivan  3,32,- 3,32,- 3,32,- 3,32,-       3,32,- 3,32,- 3,32,- 
Pivko Martin  10,- 10,- 10,- 10,-         10,-  10,- 10,-
Šuchtár Miloš  10,- 10,- 10,- 10,-         10,-  10,-  10,- 
Šuchtár Ľuboš  20,- 20,- 20,- 20,-         20,-  20,- 20,- 
Turčanová Jana  3,32,- 3,32,- 3,32,- 3,32,-       3,32,- 3,32,- 3,32,- 
Tarageľ Miloš  30,- 30,- 30,- 30,-         30,-  30,- 30,- 
rodina Žišková  35,- 35,- 35,- 35,-         35,-  35,- 35,- 
Juráš Matúš       10,- 10,- 10,- 10,-         10,-  10,- 10,-  
 
Ďakujeme!

  7 Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; 
lebo ochotného darcu miluje Boh. 8 A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás 
svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok 
pre každý skutok, 9 ako je napísané: Rozsypal, dal chudobným, jeho spravodlivosť 
trvá naveky.                 Kor. 9, 7-9



CIRKEVNÝ ZBOR ECAV NA SLOVENSKU HYBE

Hybe 122, 032 31 Hybe
hybe@ecav.sk, +4215 55 29 61 32

Služby Božie - nedeľa 10:00 hod. 
(so sviatosťou Večere Pánovej vždy 1. nedeľu v mesiaci + tichá ofera)

(posledná nedeľa v mesiaci - tiché modlitby)
Biblická hodina pre dorast - piatok 18:00 hod.

Detské služby Božie - piatok16:00 hod.
Biblická hodina pre dospelých - štvrtok 17:30 hod.
Mládežnícka biblická hodina - sobota 19:00 hod.

Stretnutia mužov  - každý druhý štvrtok v mesiaci 18:00 hod.
Stretnutia rodín - tretiu nedeľu v mesiaci 16:00 hod.

Modlitebné spoločenstvo - poslednú  nedeľu v mesiaci 17:00 hod. 
Spevokol - utorok 17:00 hod.

Detský spevokol Zvonček - mladšie deti - štvrtok 17:00 hod.
Detský spevokol Zvonček - staršie deti - utorok 16:00 hod.

Kapela - sobota 18:00 hod.
Náboženstvo v MŠ - štvrtok 15:00 hod.

Náboženstvo v ZŠ - streda 11:20 hod. a štvrtok 11:20 hod.
Konfirmácia  -  1. ročník - streda 16:00 hod. 

  2. ročník - streda 17:00 hod.

Stretnutia výborov - prvý utorok v mesiaci HV 19:00 hod.
Stretnutia výborov - druhý utorok v mesiaci PV 19:00 hod.
Stretnutia výborov - tretí utorok v mesiaci VMV 19:00 hod.

Stretnutia výborov - štvrtý utorok v mesiaci rozšírene predsedníctvo CZ 19:00 
hod.

www.ecavhybe.sk 
Zborový farár. Mgr. Stanislav Grega

Mobil: +4219 18 82 83 17, E-mail: stano.grega@gmail.com

Fond dobrovoľných prispievateľov  
Viete, že náš cirkevný zbor má Fond dobrovoľných prispievateľov? 

stačí zájsť do svojej banky a zriadiť si trvalý príkaz
číslo účtu je: 0056710183/0900

príspevky z fondu sú určené na prácu v zbore
prispievať môžu ochotní darcovia nielen z nášho CZ

prispievať môžete pravidelne aj menšou sumou
výhoda pre prispievateľa je v tom, že sumu, ktorú si určí za neho pravidelne prevedie 

banka.


