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Bratia a sestry, vážení naši čitatelia. Opäť 
sa Vám dostáva do rúk nové číslo nášho 
zborového časopisu. Prostredníctvom 
článkov sa k vám chceme prihovoriť 
a povzbudiť sa navzájom vo viere. Pri 
tejto príležitosti mi napadlo zastaviť 
sa nad významom slova „dobrovoľne.“ 
Pretože ako iste viete, tí, ktorí prispievajú 
do tohto nášho skromného časopisu, 
robia túto službu dobrovoľne. To 
znamená vo svojom voľnom čase, bez 
nároku na finančnú odmenu a na základe 
svojej slobodnej vôle. Aké ušľachtilé, 
povieme si...V mnohých oblastiach 
ľudskej spoločnosti nájdeme takýchto 
zanietených dobrovoľníkov. 
 Napríklad aj dnes, keď píšem 
tieto riadky, stretla som dve dievčatá, 
ktoré sa zapojili do projektu „Deň 
narcisov“ a dobrovoľne ponúkali ľuďom 
symbolickú kvetinku výmenou za 
dobrovoľný finančný dar. Áno, sú tu takí, 
ktorí robia mnoho činností dobrovoľne, 
v prospech iných. Väčšina z nás s tým 
ale ešte váhame! 

Dobrovoľne prispieť, pomôcť, poradiť 
či pracovať. Povieme si: „Môj čas je 
vzácny.“ Aj napriek tomu tí, ktorí sú 
v menšine sa neboja ísť proti prúdu. 
Mnohé udalosti v dejinách sa začali 
meniť práve pre snahu menšiny. Tých, 
ktorí pracovali dobrovoľne. Nemôžeme 
ale v súčasnosti žiť len z minulosti. 
Čerpať z usilovnej práce našich predkov. 
Pán Boh má moc zmeniť náš postoj aj 
k týmto otázkam, keď Ho o to budeme 
prosiť. On o tom vie predsa najviac – 
veď sa dal pribiť na kríž....dobrovoľne! 

 Lebo tak Boh miloval svet, že 
svojho jednorodeného Syna dal, aby 
nezahynul, ale večný život mal každý, 
kto verí v Neho. (Ján, 3:16)

 Prajeme Vám požehnané 
prežitie veľkonočných sviatkov, nech 
vo Vašich srdciach horí láska a radosť 
z Kristovho víťazstva nad smrťou! 
         
        Zuzana Pivková

ÚVODNÍK



 
 
 
 
 
 
 Videli sme Pána - takto 
privítali učeníka Tomáša ostatní 
učeníci. Tomášova reakcia sa už stala 
svetoznámou: Ak neuvidím na Jeho 
rukách stopy po klincoch a nevložím 
svoj prst do rán po klincoch a nevložím 
ruku do Jeho boku, neuverím. Ani sa ti 
Tomáš nečudujem. Pýtal si sa možno 
celkom oprávnene: A kde je druhá časť 
svedectva? To oznámenie: videli sme 
Pána - je akoby neúplné. Tam nemala 
byť zo strany ostatných apoštolov bodka. 
Malo to znieť predsa len trochu inak. 
Napríklad: videli sme Pána, a preto sme 
plní radosti. Videli sme Pána a preto 
sa už nezamykáme. Videli sme Pána 
a preto už nie sme vystrašení. Videli 
sme Pána a...Jednoducho za tou vetou 
nemala byť bodka. Stretnutie s Pánom 
sa nesmie skončiť tak, že som Ho videl a 
dosť. Vždy sa musí niečo zmeniť, vždy 
musí spraviť v mojom živote nejakú 
malú revolúciu. A možno aj veľkú. 
Tomáš ju nevidel. Učeníci boli stále 
za zatvorenými dverami. Aj vtedy, keď 
o osem dní prišiel Pán už druhý raz... 
Nečudo, že Tomášova reakcia bola taká, 
aká bola: kým neuvidím - neuverím.  

 Zdá sa, že by sme dnes potrebovali 
viac neveriacich Tomášov, ktorí by nás 
vedeli tak trochu pristaviť. Zamerali sme 
sa totiž na činnosť a na prostriedky, ale 

prostriedky sme si zamenili s cieľom. To 
považuje teológ Jacques Maritain  za prvý 
pedagogický omyl. Pokojne ho môžeme 
nazvať aj prvým pastoračným omylom.
Podľa čoho hodnotíme kvalitu svojho 
kresťanstva? Podľa čoho hodnotíme 
kvalitu kňazov a cirkevných zborov? 
Nezriedka podľa počtu zorganizovaných 
akcii. Ale niekedy chýba tá druhá časť 
vety. Mali sme stretnutia detí, mládeže, 
mužov, žien, manželov. A potom? 
Zorganizujeme festival či zborové dni. 
A potom? Boli sme na... A potom? 
Mali sme krásnu konfirmáciu, predtým 
sme boli s konfirmandmi na 3-dňovom 
stretnutí či na KOLOS-e. A potom?... 
Mohli by sme pokračovať donekonečna, 
ale netreba. Lepšie bude zamyslieť sa a 
zmeniť naše uvažovanie aj pohľad na 
veci. Hlavne si treba dať pozor, aby sme 
v dnešnom svete nechceli svedčiť iba 
prvou časťou vety: videli sme Pána... 
Tomášovia jej nikdy  neverili. Vždy 
čakali za touto vetou  nie bodku, ale 
čiarku...a potom niečo z nášho života, čo 
sme zmenili, opravili. Čakali otvorené 
dvere na večeradle. 

 Nebolo by dobre, keby sa 
apoštolské spoločenstvo skladalo iba zo 
samých Tomášov, ktorí by radi všetko 
spochybňovali. Avšak v súčasnosti by 
sme ich predsa len potrebovali trochu 
viac. Vždy je dobre, keď niekto dokáže 
po nadšenej akcii položiť otáznik a 
spýtať sa: A čo bude ďalej?

Mgr. Vladimír Pavlík
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    VEĽKONOČNÉ   
ZAMYSLENIE

 Často rozmýšľam, ako si my ľudia 
hovoríme, že sme korunou tvorstva, 
či človek rozumný, mysliaci (homo 
sapiens). Pravdaže s tým súhlasím, veď 
Pán Boh nás stvoril na svoj, Boží obraz, 
sme Jeho dietky - Božie dietky. Ale prečo 
sa potom už tak nesprávame? Prečo sa od 
Neho vzďaľujeme, či úplne sa stratíme? 
Prečo? Pravdaže tu v časnosti má ešte 
veľký dosah na nás aj diabol, satan, no a 
čím ďalej sa od Pána Boha vzďaľujeme, 
tým sme slabší odolávať zlu, hriechu, 
satanovi. Čím sme Pánu Bohu bližšie, 
či úplne v Jeho blízkosti máme aj väčšiu 
silu, či chuť nepodliehať zlu a hriechu. 
Teraz mám na mysli - nás kresťanov, 
ktorí sme boli pokrstení, konfirmovaní, 
či mnohí chodili na dorast, mládež a 
samozrejme na služby Božie. Počúvali 
sme evanjelium (radostnú zvesť) o Pánovi 
Ježišovi. Vieme aj o následkoch hriechu, 
zla, vieme, že žiť s Pánom Bohom nám 
prinesie večný život - môžeme žiť s Ním 
večne, naopak odísť od Neho, vzdialiť sa 
a úplne stratiť z jeho blízkosti, znamená 
večné zahynutie - život bez Neho.
 
 Práve v čase pôstnom si to 
uvedomujem intenzívnejšie, rozmýšľam 
o Jeho veľkej láske k nám hriešnym, veď 
aj na dreve kríža má rozpäté ruky, volá 
nás k sebe a zároveň nás objíma. 
Trpel za nás, aby nás spasil, aby nášho 

pokušiteľa úplne porazil a tak nás zbavil 
pekla, večného zatratenia. Zaplatil za 
nás, nie zlatom, ale svojou svätou krvou, 
ktorá nás očistila a hriechov zbavila. Na 
kríž šiel dobrovoľne z veľkej lásky k 
nám. A preto už máme všetko pripravené 
- z Jeho strany “Dokonané”.

 Záleží už len na nás či chceme žiť 
s Ním, alebo bez Neho. Kiež by sme si to 
všetci uvedomili, aby sme nemuseli byť 
večne zatratení!

Pane Ježišu, ďakujem Ti za Golgotu 
a prosím Ťa pomôž, aby sme sa všetci 
“stratení” k Tebe vrátili a tí, ktorí Ťa 
ešte nepoznajú, daj sa im nájsť, aby 
nemuseli zahynúť večne.

Pre to svoje umučenie, daj nám našich 
hriechov odpustenie, nech nás minie 
večný plameň, zachovaj nás, Pane 
Kriste Amen. (ES č.109,7) 

Anna Stančeková



Môže byť kresťan ochrancom 
prírody?

 Potom riekol Boh: Učiňme 
človeka na svoj obraz, podľa našej 
podoby, aby panoval nad morskými 
rybami, nad nebeským vtáctvom, nad 
dobytkom, nad všetkou poľnou zverou 
a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po 
zemi...1 M,1: 26.  

 Máme sa na prírodu pozerať 
len ako na akúsi zásobáreň surovín, 
určených pre našu spotrebu, alebo ako na 
slúžku, ktorá je tu na to, aby plnila naše 
priania? Mali sme sa na základe týchto 
Božích slov stať „pánmi a vlastníkmi“ 
prírody? Naozaj si to myslíme?  Nie sme 
však jedno ani druhé.  Som presvedčená, 
že sme správcami tohto všetkého, čo nás 
obklopuje a jediný, o kom sa dá naozaj 
povedať, že „vlastní“ prírodu, je samotný 
Stvoriteľ. Preto je čas zamyslieť sa nad 
tým, ako sa sami kresťania staviame 
k prírode, ako ju chápeme a čo robíme 
pre to, aby sme pekné prírodné prostredie 
zachovali aj pre naše deti a vnúčatá. 
Neraz sa totiž zdá, že veriaci sa o prírodu 
starať nemusia, lebo ich čaká rajská 
záhrada a život na svete poznačenom 
hriechom treba vydržať, hoc aj v špine.
Kresťania si musia byť vedomí toho, že 
k prírode nás viaže Boží zákon. Mohli 
by sme túto úlohu zahrnúť do siedmeho 
prikázania – Nepokradneš! – v duchu 

zachovania Božieho daru pre všetkých 
ľudí a v úcte k ľudskej práci, ktorá 
zošľachťuje Božie stvorenie. Veriaci by 
teda mali byť reprezentantmi takej cesty, 
že ľuďom ukážu svojím životom, ako 
ju rozumne chrániť a využívať podľa 
Božieho plánu: „...

ploďte a množte sa a naplňte zem! 
Podmaňte si ju a panujte nad rybami 
mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou 
zverou, čo sa hýbe na zemi!“ (Gn 1,28) 

 Človek bol teda ustanovený 
správcom nad prírodou. Je jasné, že 
niektorí si túto moc vysvetľujú po 
svojom – ako zvrchované právo robiť 
si čo chcem. Len to je vláda bez 
zodpovednosti. Ak je niekto správcom, 
okrem práva využívať prírodu a jej zdroje 
má rovnako povinnosť sa o ňu i postarať, 
zveľaďovať ju a chrániť. A to je omnoho 
ťažšie než len nerozumné a neohraničené 
využívanie. Aj na kresťanoch spočíva 
ťarcha tejto zodpovednosti. V prvom rade 
ide o využitie všetkých prostriedkov a 
možností, ktoré sa nám ponúkajú v našom 
okolí. Jedným z nich je triedenie odpadov 
pre druhotné spracovanie surovín, potom 
šetrenie energií a vody, čo neušetrí len 
prírodu, ale aj naše peňaženky. Nakoniec 
to môže byť angažovanosť za nové 
spôsoby, ktoré budú viac využívať 
obnoviteľné zdroje (solárne panely alebo 
jednoduché kompostovanie)
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Celoslovenská (a vlastne celosvetová) 
výzva nás oslovuje s minimalizovaním 
odpadu v našom okolí. Preto by bolo 
dobré už v našich rodinách obnoviť 
výchovu a učiť deti, či ich napomínať, 
taktiež rodičov, susedov, ako postupovať 
s odpadmi a nevytvárať vo vlastnom okolí 
jedno veľké smetisko. Hoci na jednej 
strane sa vytvárajú nové podmienky na 
triedenie odpadu aj v našej obci, vidíme, 
že s rastúcim životným štandardom 
a konzumom rastie aj množstvo odpadov 
v našich domácnostiach. Ale Božie slovo 
nás vyzýva, aby sme žili v skromnosti: 
Kto je medzi vami múdry a rozumný? 
Nech dobrým konaním preukáže svoje 
skutky v múdrej skromnosti! (Jk, 3:13) 
Blahobyt kresťanovi neosoží.
Jedna strana našej úlohy je starať sa 
o prírodu pre nás a pre budúce generácie 
a nežiť tak sebecky, a druhá nás vyzýva 
dať jej prirodzené miesto a primeranú 
úctu ako Božiemu stvoreniu. 
Vzor zdravej úcty k prírode si treba 
brať od starých hospodárov, roľníkov, 
od tých, ktorí v úcte pred Pánom Bohom 
mali v úcte Jeho dary. Tí vedeli, že 
citlivý vzťah k domácemu statku, roli 
a lesom, starostlivosť o ne, im prinesie 
požehnanie. A to nemuseli bývať 
s dobytkom v maštali, ani ho pochovávať 
na osobitnom cintoríne. Nemali zvieratá 
ani lesy ako modlu, využívali ich tak, 
ako si to na počiatku sveta želal Boh. 
Boh nám každodenne dáva dary. Ako 
s nimi zaobchádzame? 

Zuzana Pivková

„Kto planý vietor seje,
istotne bude búrku žať,“
tak vravievala stará mať.

Kam dnešné ľudstvo speje?

Bez Boha do záhuby?
Keď sa človeku darí,

Nechce duchovné dary,
luxusom je aj ľúbiť.

Len počítače, mobily,
Sex ,biznis, súdne procesy,

spory a iné excesy,
Čoho sme sa to dožili?

Svet celkom ovláda zloba.
Kým podnikať sa darí,
odmietame Božie dary.

Hektická je dnešná doba.

Kto čaká na koniec sveta?
Krista sme na kríž pribili,

Zomrel za naše omyly.
Človek sa v hriechu zmieta.

Albert Šmihula

MEMENTO



 
 
 
 Prešla tuhá zima, pominuli 
víchrice a chumelice, blížila sa jar. Slnce 
na oblohe nebeskej začalo prihrievať. 
Sneh pomaličky mizol, ľady sa pukali, 
zem sa zohrievala. Oziminy sa už krásne 
zeleneli, tu i tam po lúkach sa začali 
objavovať i kvietočky. Spevaví vtáci sa 
začali vracať z teplých krajín, zvestovali 
jarné počasie a Hospodina svojím 
spevom oslavovali. 
 V jeden utešený jarný deň sa 
vybral otec so svojimi milovanými deťmi 
na prechádzku do prírody – pod šíre 
nebo. Kráčal s nimi pomedzi záhrady, 
cez polia a lúky až do hája, kde sa už 
niektoré stromčeky začali rozvíjať. Otec 
ukazoval deťom krásu prírody a múdrosť 
všemohúceho Boha. 
 „Pán je blízko, moje milé deti. 
Aj z tejto kvapôčky rosnej, ktorá sa na 
trávičke ligoce, môžete poznať múdrosť 
a dobrotu Božiu. Keby rosička rastliny 
a bylinky neobčerstvovala, od vetra a od 
slnka by všetko vyhorelo. Keby zase 
slnko našu zem nezohrievalo, bola by 
večná noc a večná zima, nič by rásť 
nemohlo a ľudia i živočíchy by od hladu 
pohynuli. 
Hospodin ale všetko vidí a múdro 
spravuje – slnko vychodí a zapadá, za 
nocou nasleduje deň, za letom jeseň, 
ktorá bohatú úrodu donáša, aby živočíchy 

hladom nepohynuli. Za jeseňou prichádza 
zima, aby si zem mohla odpočinúť, tak 
ako človek v spánku. Za krutou zimou 
zase nasleduje jar, keď sa príroda budí 
k novému životu.
 Pozrite sa, milé deti, na tento 
poľný kvietok, či nie je oblečený 
najkrajším rúchom ako tá najbohatšia 
dievčina!? Pozorujte tieto usilovné 
včeličky ako hneď z jari lietajú, zbierajú 
a znášajú, aby potom v zime hladom 
nehynuli. Aha, tu je usilovný mravček, 
aké cestičky si robí do svojho príbytku, 
ako neúnavne zhromažďuje, aby drahý 
čas nepremeškal a nadarmo nepremrhal!
 Tak aj vy, drahé detičky, učte sa 
usilovne hneď od detstva a mladosti, aby 
ste v starobe chlieb žobrať nemuseli. 
 Blízky je Hospodin so svojou 
všemohúcnosťou, múdrosťou a láskou, 
vo všetkých tvoroch, bylinách a všetkých 
daroch, ktoré nám dal a ešte chystá!
 Pamätajte, milované deti, na tú 
Božiu blízkosť a istotne aj vaše srdce 
bude plné vďaky k Nemu. Slúžte Mu 
ochotne a oslavujte Jeho meno, aby 
ste sa nerozumným spevavým vtáčikom 
zahanbiť nedali.“

KTO SA MODLÍ A PRACUJE, 
TOHO BOH OBOHACUJE!
KTO S MODLITBOU SPÁJA SVOJU 
PRÁCU, K TOMU SA BOŽIE 
POŽEHNANIE OBRACIA! 

Ľudovít Orphanides (autorov rukopis z roku 
1864 jazykovo a gramaticky upravila 

Janka Mičevová)
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Milí bratia a sestry, tentoraz sme 
vyspovedali Zuzky Pavelicové a to 
preto, že tá mladšia z nich absolvovala 
študijný pobyt v Rusku. Najprv dostala 
slovo ona, ale zopár otázok som položila 
aj jej mame.

 „malá Zuzka“:

1. Ísť v Tvojom veku tak ďaleko asi 
nie je jednoduché rozhodnutie. Čí to 
bol nápad?
 Áno, bolo to veľmi ťažké. Asi mi 
neuveríte, ale s týmto nápadom prišiel 
ocino, keď bol v lete 2017 v Nórsku. 
Prvá myšlienka o štúdiu mimo Slovenska 
prišla od neho. Chcel, aby som videla a 
spoznala aj inú krajinu. A keďže sa na 
Gymnáziu  M. M. Hodžu v  Liptovskom 
Mikuláši učím angličtinu a ruštinu výber 
padol na Rusko. 

2. Môžeš nám v skratke priblížiť, kde 
presne si v Rusku žila a ako si zvládala 
prvé dni v škole?
 Očakávala som, že ma jazyková 
agentúra umiestni v Petrohrade alebo 
v Moskve, preto som bola zo začiatku 
sklamaná. Z Moskvy som letela 1200 km 
smerom na juh do Krasnodarského kraja. 
Žila som v 34 - tisícovom  mestečku 
Novokubansk, ktoré je vzdialené od 
Soči 300 km. Moju batožinu tvorili 
predovšetkým teplé a zimné veci (letela 
som začiatkom januára), no mňa privítalo 
v Novokubansku príjemné a omnoho 

teplejšie počasie. Zakrátko som bola 
rada, že som práve tu. 
Už na druhý deň po príchode ma 
moja nová rodina odviezla do školy. 
Doprevádzala ma moja nová  sestra 
Ksenia. Triedna učiteľka Svetlana 
Sorokopudova ma vrelo privítala a 
odviedla do triedy. Keď som videla tie 
zvedavé oči mojich nových spolužiakov, 
ktorí ma zasypali otázkami, zľakla 
som sa, pretože som mala problém s 
komunikáciou. Ale zvládla som to.

3. Spomínaš si, čo bolo najťažšie? 
Kedy Ti bolo najviac smutno? 
 Najťažší bol pre mňa prvý let od 
mojich blízkych z Viedne do Moskvy. 
Celý som ho preplakala.  Už počas cesty 
som však stretla Rusov, ktorí sa vracali 

ROZHOVOR



domov z rôznych končín sveta a robili 
mi potrebnú spoločnosť. No najhoršie 
bolo pre mňa, keď kvôli administratívnej 
chybe  slovenskej agentúry som nezískala 
predĺženie víz a musela som na týždeň 
opustiť Rusko. 

4. Bola si v ruštine zdatná už pred 
pobytom? Bol problém s pochopením 
učiva na niektorých predmetoch?
 Ovládala som azbuku a základy 
ruského jazyka, preto boli prvé dva 
týždne úplne kritické.  Našťastie škola, 
ktorú som navštevovala mala skúsenosti 
so študentami z celého sveta, s ktorými 
som sa i ja stretla.

5. Aká bola Tvoja ruská rodina? Cítila 
si sa prijatá? Sú to veriaci ľudia? Ako 
vyzerala ich nedeľa?
 Rodina ma prijala za svoju. Bola 
som ich dcérou a aj staršou sestrou. 
Zabývala som sa veľmi rýchlo :). Sú 
to pravoslávni kresťania. V Rusku je 
veľmi veľa národov a národností s 
rôznymi druhmi náboženstva a aj preto 
je viera  záležitosťou rodiny. Nedeľa 
bola pre nás v Rusku jediným voľným 
dňom, keďže aj v sobotu sme chodili do 
školy. Trávili sme ju vždy spolu, buď 
doma alebo na rôznych výletoch, pretože 
mi domáci chceli ukázať čo najviac z ich 
krásnej veľkej krajiny.

6. Okrem Tvojej najbližšej rodiny na 
Teba myslelo a modlilo sa veľa ľudí zo 
zboru. Keď sme Ťa minulý rok v lete 
vyprevádzali na druhú časť pobytu 

v Rusku a Samka Gregu do Ameriky, 
bolo tam veľa sĺz a emócií. Bolo pre 
Teba povzbudením, že si súčasťou 
spoločenstva, ktoré prosí Boha o Tvoju 
ochranu? Je pre mladého človeka 
v cudzine viera dôležitá?

  Viera je v cudzine dôležitá. 
Všade číhajú na nás rôzne  nástrahy 
a nebezpečenstvá. Pre mňa to bolo 
neskutočným povzbudením a oporou.
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7. Rozhodla si sa predĺžiť si pobyt. 
Prečo?
 V Rusku som si rýchlo zvykla. 
Všetko mi pripomínalo domovinu. Veď 
predsa Rusko a Slovensko sú slovanské 
krajiny a  kultúrne sú si v mnohom 

podobné. Stretla som tu výborných 
priateľov, spolužiakov a učiteľov. 
Vo všetkých som mala veľkú oporu. 
Preto som využila ponúkanú možnosť 
vrátiť sa, do toho istého mesta, školy a 

samozrejme rodiny.  

8. Ako by si stručne porovnala ruský 
a slovenský školský systém? Môžeš 
nám opísať svoj bežný školský deň? 
Akí boli Tvoji spolužiaci? A čo učitelia?
 Školský systém v Rusku je 
odlišný. Maturanti maturujú o dva roky 
skôr a väčšina z nich pokračuje v ďalšom 
štúdiu na vysokých školách.  Povinne 
maturujú z matematiky, ruského jazyka a 
minimálne dvoch voliteľných predmetov. 
Už v deviatom ročníku musia urobiť 
štátne testy, podľa výsledkov ktorých 
je presne určené, kde môžu študovať. 
Tieto testy sú tiež z matematiky, 
ruského jazyka a dvoch voliteľných 
jazykov.  Ruskí študenti majú v 15-tich 
rokoch veľkú zodpovednosť za svoju 
budúcnosť. Výber školy je len a len 
na základe ich študijných výsledkov. 
Všetkým je známe opačné známkovanie 
a nosenie školských uniforiem. 
Spolužiaci mi pomáhali od prvého 
momentu zoznámenia sa. Vedeli, že 
ešte nie som zdatná v ruskom jazyku. 
Pomáhali mi preklenúť jazykovú 
bariéru, boli mojou oporou. Mnohí ma 
zoznámili s ich rodinami, kde ma vítali 
ako vzácneho hosťa. Učitelia sa úprimne 
zaujímajú o svojich žiakov v dobrom i 
v zlom. Trávia spolu veľa chvíľ v čase 
prázdnin i mimoškolského vyučovania. 
V tejto krajine stále platí, že učitelia sú 
druhí rodičia žiakov. Majú veľmi blízky 
kontakt s rodičmi.  Učitelia organizujú 
množstvo výletov na poznávanie 
obrovskej ruskej krajiny.



9. Máš spomienku na nejakú 
výnimočnú chvíľu práve zo školy?
 Priniesla som si množstvo 
nezabudnuteľných spomienok a zážitkov. 
Napríklad 8. marca Medzinárodný deň 
žien. Chlapci pripravili krásny program 
pre všetky dievčatá a učiteľky na 
škole. Spievali, tancovali, hrali scénky. 
Nakoniec každý chlapec pozval do tanca 
jedno dievča. 
Veľmi ma prekvapili v deň mojich 
18-tich narodenín. V triede na tabuli 
svietilo  blahoželanie v slovenskom 
jazyku. 

10. Ako si trávila svoj voľný čas?
 Väčšinu svojho voľného času 
som strávila v škole, prípravou rôznych 
programov a vystúpení pre mladšie 
ročníky, spolužiakov a učiteľov. Škola 
má obrovskú koncertnú sálu, kde tieto 
predstavenia (meroprijatia) prebiehajú. 
Niektoré som uvádzala a v iných som 
zas účinkovala.  Zapojila som sa aj do 
speváckych súťaží. Spievala som aj v 
celomestskom programe, pri príležitosti 
Dňa matiek. Svoj voľný čas som 
využívala aj na súkromné doučovanie 
z angličtiny a športovanie, na ktoré 
sú v Rusku vytvorené veľmi dobré 
podmienky. 

11. Minulý rok si strávila veľkonočné 
sviatky práve v Rusku? Ako sa tam 
ľudia na toto obdobie pripravujú? 
A ako vyzerajú samotné sviatky?
 Musím pripomenúť, že deti 
nemajú žiadne veľkonočné prázdniny. 

Aj dospelí chodia do práce. Veľká noc - 
Pascha sa pripomína len vo Veľkonočnú 
nedeľu. Tento deň deti recitujú úryvky 
zo života Ježiša Krista. 

12. Je nám ľúto, že Ťa teraz vidíme 
medzi nami málo, si zavalená 
povinnosťami. Čo Ťa momentálne 
najviac zamestnáva – dobiehaš 
štúdium na gymnáziu?
 Po prvom návrate som mala 
dva mesiace prázdnin na ukončenie 
druhého ročníka. Teraz v januári som 
musela dohnať prvý polrok a súbežne sa 

pripravovať na každodenné vyučovanie. 
Taktiež som školu reprezentovala v 
krajskom kole olympiády z ruského 
jazyka.

13. Ak nám môžeš prezradiť svoje 
plány do budúcnosti, tak aké sú? 
Uvažuješ aj o návrate do Ruska?
 3. ročník musím ukončiť najneskôr 
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do 18. júna, pretože 19. 6. odlietam 
naspäť do Ruska. Moji spolužiaci -  až 
po skončení stredoškolského štúdia 
majú záverečnú slávnosť - stužkovú, na 
ktorú sa nesmierne teším. Pár týždňov 
pobudnem v Rusku. Vrátim sa spolu 
s mojou ruskou sestrou, ktorej chcem 
ukázať krásy Slovenska i okolitých 
krajín. August strávim v Medzinárodnej 
anglickej škole na Malte. Od septembra 
ma čaká dôležitý maturitný rok.

„veľká Zuzka“:

1. Kto potrebuje pri takomto 
rozhodnutí viac odvahy, mama či 
dcéra?
 V súčasnom globalizovanom 
svete považujem  štúdium v zahraničí 
za skvelú príležitosť na spoznanie inej 
kultúry, nadviazanie medzinárodných 
kontaktov a pravdaže  za najľahší 
spôsob výučby cudzieho jazyka. Počas 

strednej školy býva v Ruskej federácii 
študent v rodine. O to je ten kontakt 
intenzívnejší, bližší. Zuzka si mohla 
hneď na začiatku vybrať ročný pobyt, no 
nebola na to pripravená, no už po mesiaci 
v zahraničí začala špekulovať ako ostať 
dlhšie a zároveň zvládnuť povinnosti na 
Gymnáziu M. M Hodžu v Liptovskom 
Mikuláši, ktoré je jej kmeňovou školou. 
Ja som sa v tomto prípade spoľahla 
na svoju intuíciu, že sa  v Rusku bude 
mať dobre. Podporil nás aj p. riaditeľ 
gymnázia, že sme vybrali dobre.  

2. Z čoho si mala najväčšie obavy?
      Vedela som, že moja dcéra je 
dobré a slušné mladé dievča, so 
vštepenými morálnymi a mravnými 
hodnotami. Zuzana sa vie správne 
rozhodovať a prispôsobiť sa, čo bolo 
veľmi dôležité lebo žila 9 mesiacov 
v novej rodine, v novej škole. Vedela 
som, že sa na ňu môžem spoľahnúť. 
S ruskou rodinou sme boli v kontakte 
viac ako mesiac pred odletom. Úprimne 
sa zaujímali čo má Zuzana rada, čo 
ju baví, ako trávi voľný čas a aké má 
výchovno - vzdelávacie výsledky. Obavy 
pravdaže boli, také obyčajné, praktické – 
bezpečnosť letu, prestup v Moskve, prvé 
stretnutie. Najväčšie obavy som mala 
z toho, že Zuzana ovládala len základy 
ruského jazyka. Taktiež nás  zamestnal 
výber darčekov pre nových priateľov, 
spolužiakov a učiteľov. Hľadali 
sme niečo typické, slovenské.  



3. Ako prežíval Zuzkin pobyt v takej 
diaľke jej otec a starí rodičia?
    Zuzka je naša dcéra, vnučka, sestra, 
a preto nám veľmi chýbala. Avšak 
vieme, že pre nás a aj pre ňu je to 
nová skúsenosť.  Často sme spolu 
komunikovali, možno aj preto nám ten 
čas rýchlo ubehol a máme ju znova doma.  

4. Kde to podľa Teba Tvoju dcéru 
posunulo?
            Zuzka v Rusku oslávila  svojich 
18, stretla tam ľudí z mnohých krajín 
sveta, krížom krážom pobehala európsku 
časť Ruska, na Pedagogickom inštitúte 
v Krasnodare získala certifikát z ruštiny 
B2 a stala sa súčasťou inej rodiny, 
školy. Jej pobytom v Rusku sa pre nás 
všetkých  svet akoby zmenšil. Páči sa 
nám ruské vnímanie vzdialeností. Ak to 
môžem porovnať: ako si my odbehujeme 
do kina, na nákupy, do práce do L. 
Mikuláša t. j. 20-30 km, Rusi si takto 
odskakujú do Krasnodaru, Soči t. j. 200 
– 300 km. 
        Zuzana bola po návrate na Slovensko 
v dosť veľkej eufórii. To, čo prežila 
a videla, naozaj nečakala. Na základe 
nášho súčasného medzinárodného 
smerovania  a aktuálnej mediálnej 
kampane mala o Rusku značne skreslené 
a nedostatočné informácie. Tak ako 
my všetci.  Mnohé informácie sme si 
priamo konfrontovali. Zuzana sa spolu 
s ”mamočkou” zúčastnila napr. na 
ruských prezidentských voľbách, ktoré 
boli v marci 2018 a prebiehali úplne inak, 
ako boli prezentované v slovenských 
médiách. 

       
5. Zuzku bol v Rusku pozrieť brat 
Michal, ktorého pred časom priviedla 
na mládež. Dnes je už jej aktívnou 
súčasťou, na našu veľkú radosť sa 
pripravuje spolu s ďalšími dospelými 
na konfirmáciu. Je podľa Teba dôležité, 
aby mali naše deti okrem kvalitného 
vzdelania a dobrého zamestnania aj 
duchovné zázemie?
            Michal bol osláviť v Rusku sestrine 
narodeniny a tiež strávil niekoľko dní 
v Moskve. Aj on prišiel nadšený. Sme 
naňho hrdí, hoci aj neskoršie, ale predsa 
našiel tú správnu cestu k Bohu. Vidím, 
že je to o to intenzívnejšie a omnoho 
hlbšie, ako keď je dieťa  v školskom 
veku. Som šťastná, že moje deti spolu 
trávia čas v našom cirkevnom zbore. 
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PRE TEBA
 

Pre Teba / Pro Christ 2019

          Prísť do Kultúrneho domu 
v Liptovskom Hrádku v dňoch 3. – 7.4. 
2019 bolo to najmenej, čo som mohla 
spraviť. Pohodlne sa usadiť a sledovať, 
ako sa odvíja pripravený program počas 
piatich večerov pod názvom Pre Teba. 
A trošku rozmýšľať o tom, koľko síl, 
nápadov a času treba na to, aby sa 
podobné podujatie mohlo zrealizovať, 
koľko telefonátov, stretnutí a hodín za 
počítačom museli absolvovať členovia 
organizačného tímu. Koľko z toho sme 
videli na pódiu a koľko ostalo pred nami 
skryté v zákulisí alebo strižni...
         Veľmi pútavé boli video svedectvá, 
kde sa známe osobnosti vyznali zo 
svojej viery. Prekvapil ma hokejista 
Michal Handzuš  alebo olympijský 
víťaz Matej Tóth, ktorý bol odmalička 
vychovávaný vo viere a vedený 
k pokore. Zo slovenského rozhlasu 
počúvam často meno Tamara Lištiaková, 
RTVS Brusel...a odrazu sa ten istý hlas 
prihovára z plátna, rozpráva o Ježišovi 
Kristovi a o nutnosti odpustenia a to 
opakovane. Rovnako mediálne známa 
Miriam Kaiser pricestovala, zahrala na 
husliach, zaspievala a svedčila o Bohu. 
Toto krehká a veľmi talentovaná žena je 
vďačná, že to môže robiť verejne a ide 
jej o to, o čo aj podujatiu Pre Teba – 
povzbudiť kresťana a osloviť       

sekulárneho človeka. Priznala, že Boh 
neustále nachádza v jej živote veci, ktoré 
nie sú v poriadku a mení ich.
        Dojímavé však boli aj životné 
príbehy bratov a sestier, ktorých tváre 
som videla prvý krát...Ľudia rozprávali, 
ako sa takmer z bezdomovca  stal 
riaditeľ detského domova, z narkomana 
a zlodeja človek, ktorý šéfuje centru 
pre pomoc práve takýmto ľuďom, tiež 
sme počuli, ako môže žena prežiť smrť 
manžela a syna alebo ako sa matka 
vysporiada s viacnásobným postihnutím 
svojho bábätka a neskôr pomáha matkám 
v podobnej situácii. 
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Všetci sa zhodli na tom, že sa to mohlo 
udiať len z Božej milosti.
        Hudobné vstupy tiež stáli za to. Na 
pódiu sa vystriedali kapely z Oldřichovíc, 
KVD z východného Slovenska či kapela 
z Liptovského Hrádku s pani farárkou 
Aničkou Belanji, ktorá opäť zložila 
oslovujúcu hymnu a spolumoderovala 
s Petrom Mihočom celé podujatie. 
Okrem spomínanej Miriam Kaiser 
prišiel z Čiech aj Peter Helan, skvelý 
improvizátor a pesničkár, ktorého mnohé 
texty sú rozhovory s Bohom.  
        Hlavní rečníci postupne rozoberali 
modlitbu Pánovu. Poznám ju dôverne, 

som nadšená jej univerzálnosťou 
a modlím sa ju niekoľko krát za deň. 
Pekne znie v angličtine, keď sa ju modlí 
napríklad  Sarah v Amerike, rozumiem 
jej v poľštine, keď sa ju moja svokra 
modlí vo svojom rodnom kostole 
a mám zimomriavky, keď  počujem 
spievaný  starosloviensky Otčenáš. Ale 
neraz sa prichytím, že len odriekam 
a odriekam, splním si, čo si myslím, že 
sa patrí a nerozmýšľam nad obsahom...
Preto veľmi oceňujem tento nápad, 
zamyslieť sa podrobne nad jednotlivými 
veršami. Martin Chalupka rozobral tému 
skutočnej domoviny, Martin Pietak 
rozprával o Božej vôli, Jaroslav Petro 
nám pripomenul, ako sme podľahli 
konzumu a koľko toho človek naozaj 
potrebuje, tému odpustenia si pripravil 
Jiří Chodura a posledný večer sa nám 
prihovoril brat generálny biskup Ivan 
Eľko. Jemu pripadla časť „a neuveď 
nás do pokušenia, ale zbav nás zlého“ 
a ako sám priznal, pripravoval si iné, 
ako nakoniec povedal, nás poslucháčov 
to však oslovilo rovnako.
        Počas záverečných titulkov 
som bola veľmi hrdá, že sme boli ich 
súčasťou: technický tím CZ Hybe...
Aj ľudia z okolia si hovorili, akí sme 
v Hybiach akční...Aj keď viem, že 
v našom zbore nie je všetko ideálne, 
je radosť počuť, že niekoho dokážeme 
inšpirovať – minimálne návštevnosť 
týchto večerov bola vzorná! Pýtam sa 
po jednom záverečnom potlesku nášho 
dozorcu: „ A Vy sa čo usmievate, 
gazda?“ „Nuž, dobre mi je...“ Hej, dobre 
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nám bolo, máme chuť sa polepšiť, žiť 
autentickejší život. Len kdesi vnútri ma 
štvalo, že bolo málo „nových“ ľudí. 
Napríklad ja som skúšala volať ľudí 
v práci aj dedine, no a vyberám niektoré 
reakcie: „Je to super, že to robíte, ale to 
nie je pre mňa...Fakt nestíham...Možno 
sa ukážem...Jaj, dnes sa mi nedá, pekne 
je vonku, idem do záhrady...“  Chápem. 
Ale chápem aj to, že sa nesmiem nechať 
odradiť. Posilnená podujatím Pre Teba 
mám svedčiť svojím životom práve tým, 
ktorí toto pozvanie odmietajú. Zatiaľ. 

  Zuzana Žišková

PRE TEBA
ProChrist 2019

 Blíži sa 6. hodina večer a Kinosála 
pri mestskom Kultúrnom Dome v 
Liptovskom Hrádku sa nesmelo začína 
napĺňať. Na javisku sa týči biely kríž, 
dolu pod ním sú rôzne symboly - 
otvorené dvere, ruky v putách, domček, 
odhryznuté jabĺčko a smajlik. Na pódiu 
si našli svoje miesto hudobné nástroje, 
ktoré čakajú len na to, aby ich niekto 
rozozvučal. Neďaleko nich stojí stará 
červená telefónna búdka, prežitok, 
ktorý v dobe mobilov už nemá miesto. 
Pozerám sa okolo seba, vidím známe 
tváre, svetlo zhasne, každý sa pohodlne 
usadí a nechá sa na dve hodinky vtiahnuť 
do životných príbehov plných emócií, 
piesní a modlitieb.
 Zvoní.....5 sekúnd, 10,15 a na 
druhej strane sa ozve „Dovolali ste sa do 
odkazovej schránky“, skladám, predsa 
sa nebudem rozprávať sama so sebou. 
Skúšam iné číslo, v nádeji, že snáď to 
niekto zdvihne, keď počujem „Číslo, 
ktoré voláte je momentálne nedostupné“. 
A tak vytáčam ďalšie a ďalšie a stále 
dúfam, že sa ozve „Prosím....Som tak 
rád, že ťa počujem...“ Nestalo sa. Tak 
zúfalo sa potrebujem s niekým rozprávať, 
povedať niekomu, že ma vytočil kolega 
v práci, posťažovať sa, pochváliť sa 
úspechmi svojimi či mojich detí, ale 
nik nemá čas. Keď to už úplne vzdám, 
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zrazu sa ozve, „Počúvam Ťa“. Obzerám 
sa okolo seba, nikde nik, skontrolujem 
mobil, je vypnutý, tak kto sa to so mnou 
rozpráva? Asi mi už začína šibať z tej 
samoty. A znovu sa ozve „Som tu pre 
Teba“. 
Počas týchto 5 nádherných večerov 
strávených s Pánom Bohom, som mala 
naozaj pocit, že On je tu aj pre mňa. 
Že On je ten, kto vždy zdvihne telefón 
a netvári sa, že nepočuje, či je veľmi 
zaneprázdnený. Dovoláme sa Mu aj 
tam, kde bežne signál nie je, alebo sa 
nám vybije baterka, či dôjde kredit, 
jednoducho vždy, všade a bez poplatku. 
Práve “Volanie bez poplatku” bol názov 
tohtoročnej evanjelizácie, ktorej témou 
bola prosba, ktorú denne vyslovujeme 

pri rôznych príležitostiach “Otče náš”. 
Dvere domov - Otče náš, posväť sa 
meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje 
(Mgr. Martin Chalupka, senior Šarišsko-
zemplínskeho seniorátu)
Vôľa - Kde je vôľa, tam je cesta - Buď 
vôľa Tvoja (Martin Pientak, zb. farár 
v CZ SCEAV Český Tešín)
Chlieb na cestu - Chlieb náš každodenný 
daj nám dnes (Mgr. Jaroslav Petro, zb. 
farár v CZ ECAV Obišovce)
Sila odpustenia - Odpusť nám viny 
naše (Mgr. Jiří Chodura, zb.farár v CZ 
Oldřichovice SCEAV)
Liek v pokušení - Neuvoď nás do 
pokušenia, ale zbav nás zlého (Mgr. Ivan 
Eľko, generálny biskup)
Každý jeden večer bol akýmsi pohľadom 
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do nášho vnútra, pohľadom na náš vzťah 
k Pánu Bohu a k ľuďom okolo nás. 
Žijeme v dobe, keď sa pre nás stali 
dôležitejšie peniaze, majetok, mobily, 
autá a pritom zabúdame na svojich 
najbližších. Naháňame sa za vidinou 
lepšieho  života a hoci máme po 
materiálnej stránke všetko, nie sme 
šťastní. Pohltili nás reklamy, ktoré na 
nás zo všetkých strán kričia, „Toto si 
kúpte a budete „In“, toto je to najnovšie, 
najvýkonnejšie, najbezpečnejšie, 
najlepšie“. A tak ďalej sa naháňame, 
aby sme boli lepší ako sused, aby sme 
mali drahšie auto, bazén vo dvore...
veď nech vidia, že na to mám. Ale je 
majetok a tučné kontá naozaj to, čo nás 
urobí dokonale šťastnými? Je to, čo 
nazývame svojím domom aj skutočne 
náš domov? Cítime sa tam milovaní, 
máme sa s kým porozprávať, tešíme sa 
večer z práce domov, má nás tam kto 
objať a povedať pár milých slov? Alebo 
je to len miesto, kde sa chodíme každý 
deň vyspať a staviame sa tak do pozície 
nadradenosti, lebo máme kde hlavu 
skloniť, na rozdiel od bezdomovcov?
Kedysi žili celé rodiny v jednom dome, 
spávali v jednej izbe, nemali televízor, 
iPhone, tablet a predsa boli šťastní. 
Dnes máme všetko, veľký dom, kopec 
izieb v ňom, takmer všetku dostupnú 
elektroniku, len čas na najbližších nám 
akosi už neostal. 
Každý večer sme odchádzali s nejakou 
otázkou - “Som dobrý otec? Vedia moje 
deti, že sa môžu na mňa kedykoľvek 
obrátiť, že sa môžu na mňa spoľahnúť, že 

si vždy nájdem na nich čas? Alebo mám 
stále veľa práce, občas to preženiem s 
alkoholom a potom doma dávam najavo, 
kto je tam pán, a roky bežia, deti vyrástli 
a vzdialenosť medzi nami sa už nedá ani 
zmerať?” 
Asi každý z nás si v sebe nesie nejaké 
bremeno, či už z detstva alebo sme si 
ho naložili na plecia len nedávno. Často 
si to ani neuvedomujeme, ako nás toto 
bremeno pomaly ťahá ku dnu. Stretá nás 
nešťastie za nešťastím, nič sa nám nedarí, 
nevieme k sebe nájsť cestu. A pritom by 
možno stačilo len sa zamyslieť nad tým, 
na koho sa hnevám, čo ma ťaží, s čím sa 
neviem alebo nechcem vyrovnať, komu 
neviem odpustiť, aký bol môj vzťah 
s matkou/otcom, čomu sa vyhýbam, 
pred čím utekám? Potom ísť a poprosiť 
o odpustenie, vyznať všetko čo nás trápi 
aj  pred Pánom Bohom, odpustiť tým, 
ktorí sa voči mne previnili. Viem, nie 
je to ľahké, ale či neprosíme v modlitbe 
Pánovej: “A odpusť nám viny naše, ako 
aj my odpúšťame vinníkom svojím”. 
Ak chceme, aby nám bolo odpustené, 
musíme odpustiť aj my. 
Každý jeden večer bol jedinečný, 
častokrát otváral spomienky, o ktorých 
som si myslela, že už je to prekonané, 
zabudnuté, odpustené. Som nesmierne 
vďačná všetkým tým, ktorí majú na celom 
tomto projekte zásluhu, moderátorom, 
rečníkom, organizátorom, nášmu 
mediálnemu tímu, bez ktorého by túto 
evanjelizáciu nemohli sledovať ľudia 
na celom svete. Ale najviac vďačím 
Pánu Bohu za to, že si povoláva ľudí 
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ochotných vykonávať túto službu, že 
hoci si to častokrát ani nezaslúžime, On 
je vždy pri nás, vždy počúva. Nech by 
sme urobili čokoľvek, vždy bude stáť po 
našom boku, vždy nás vytiahne z bahna 
a odpustí nám naše viny. 

(Hymna Pre Teba, zložila zborová farárka 
Mgr. Anna Belanji)

Otče náš voláme, zmysel keď 
hľadáme,

Kráľovstvo Tvoje príď, nauč nás 
život žiť.

Otče náš. V skúškach nás požehnaj, 
od zlého zachovaj.

Otče náš. Chleba nám svojho daj, 
odpúšťať pomáhaj.

Otče náš.
Svet sa búri, nechce Teba, prosíme Ťa 

Otec z neba,
Tvoja vôľa nech sa stane, svojím 

deťom dopraj Pane bdieť
a na cestu svieť.

Amen.
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 Mohutný kmeň ho chránil pred 
bičovaním dažďa aj búrok. Do daru  z 
neba dostal  dobrý kabát, aby ho ochránil 
pred najtuhším mrazom. Konáre pritisol 
bližšie k sebe a s modlitbou na perách 
odolával skúškam vetra.  Zmietaný  zo 
strany na stranu, no jeho základ bol 
pevný.  Podobne prežíval búrky Mojžiš 
keď už nevládal, no neprestal držať 
zdvihnuté ruky nad bojujúcim Izraelom 
a zhora prišla pomoc.  

 V pokušení  Si niesol  Jozefa 
pred Putiffarovou ženou a on odolal. 
Nezabudol Si na Daniela, ktorý napriek 
zákazu verne vo viere stál. Nezabúdaš 
ani na našu teraz skúšanú cirkev a 
daroval Si jej spravodlivých šafárov a 
verných služobníkov.  Muži viery stojaci 
ako mohutné stromy na pevnom základe, 
hlboko zakorenení v Tebe.  

 Tak aj vy zostávajte v Kristu a 
On vo vás, buďte ako stromy s pevným 
základom a prinesiete mnohé ovocie. 

Anna Budaiová

STROM

Ako keby slnce zasvietilo na sneh, 
všetko vo mne zjasnie,

tak vrúcne mi je!
Netušili by ste, ako mi je krásne, 

keď sa na mňa matka s láskou usmeje.

Ako keby zohrial uzimenú byľku
teplý dotyk slnka v lesnom papradí, 

keď, hoci na prchavú chvíľku ma matka
rukou pohladí – tak mi je!

Veď ja ani neviem, čo je to tá láska – láska matky, 
Teba prosím, Pane Bože, Ty ma o nej uč!

Láska – láska matky je ako v poli
zrnko chlebového kláska, a všetko živé

čaká na jej teplý lúč.
Martin Žiška

LÁSKA K MATKE
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Požehnaný buď, Bože, Otče náš nebeský, 
ktorý si vzkriesil svojho Syna a nášho 
Spasiteľa a tak si ukázal, že si Bohom 
života a nie smrti. Oslavujeme Ťa, 
vzkriesený náš Pane, ktorý si premohol 
hriech, smrť a peklo. Vstal si z mŕtvych, 
aby naša viera v Teba nebola márna. 
Pohltená je smrť vo víťazstve, a tak i na 
vlastnú smrť hľadíme v svetle Tvojho 
vzkriesenia. Vzkriesený Pane, prihovor 
sa k nám, aby sme uverili, že Ty si 
vzkriesením a životom. Daj, aby sme sa 
vedeli spolu radovať z Tvojho víťazstva, 
ktoré je aj naším víťazstvom, z Tvojho 
života, ktorý je aj naším životom. Ty 
si zomrel, aby sme my boli zbavení 
večnej smrti. Ty si bol vzkriesený, aby 
sme aj my mohli mať podiel v Tvojej 
sláve. Daj prežiť tú opravdivú radosť 
z Tvojho vzkriesenia nielen nám, ale 
všetkým, ktorí v Teba dúfajú. Zvlášť 
naplň radosťou a nádejou tých, ktorí 
sa nachádzajú v chorobe, v bolestiach, 
v blízkosti smrti a v beznádeji. Daj 
nám silu viery, že Tvoje vzkriesenie je 
našou jedinou nádejou aj vtedy, keď sami 
budeme prechádzať údolím tieňov smrti. 
Bože pokoja, svoj pokoj vlož do našich 
sŕdc, do našich rodín, do celého ľudstva a 
daj, aby sme Ťa oslavovali tu časne a tam 
potom na veky. Amen.

Chrámová agenda ECAV

MODLITBA ODPUSŤ 
NÁM PANE

Hľa na kríži Boží Syn,
Vykupiteľ našich vín.

Láska Ťa na kríž pribila
by ľudské srdcia zachránila.

Zaplatil si za hriech náš,
v ten smutný, bolestný čas.

Šat Ti krvou zmáčali,
ukrutne bičovali.

Tŕňovú korunu dali.
Ukrižuj ho – volali!

Hľa Baránok zmučený, nevinný,
na kríž nesie naše viny.

Po klincoch zostali rany
kríž medzi lotrov bol daný,

nevinné srdce kopijou zranili,
svätá krv a voda aj zem skropili.

Pod krížom Mária matka stála
a v bôli preveľkom zaplakala.

Ó, láska svätá presvätá
rúchom bolesti odetá.

Dokonané!
Odpusť nám Pane.

Golgota!
Memento života.

Oľga Rajniaková



Tam na hore olivetskej
V tom údolí Getsemane,
Peter vraví ku Kristovi:

„Nikdy nezapriem Ťa, Pane!“

A Kristus mu odpovedá“
„Pamätaj na to, čo vravíš!

Prv, než by kohút zaspieval,
v tejto noci ma zatajíš.“

Pojatý od zástupu,
k biskupovi postupuje:
Šimon Peter zastrašený,
zďaleka ho nasleduje.

Uprostred biskupskej siene
sluhovia si oheň kladú,

a biskupi o zajatom
Kristovi tam držia radu.

Peter stojí pri tom ohni,
zrak má nadol namierený,
mlčí a zohrieva si dlane,

trudno, smutno zamyslený.

Zazrie ho jedna devečka,
Ako oheň v tvár mu svieti:

„I Tys bol s ním!,“ k nemu volá.
„Neviem, čo vravíš!“, odvetí.

„I Tys bol s tým Nazaretským!
S Ním bol!“, ďalej mu odrieka, 

„Videla so Ťa v záhrade!“
Peter povie: „Nepoznám toho človeka!“

Vtom čuje spievať kohúta, 
i zachvel sa a naľakal, 
pamätal na slovo Pána, 

vyšiel von a horko zaplakal.

Martin Žiška

ŠIMON PETER
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 Slnko už horám dávalo dobrú noc, lúčilo sa s lúkami a uspávalo okolitý kraj. 
Pred nami  bola ešte dlhá cesta. V hlave mi hučalo ako v úli, no keď sme zastavili, 
odovzdala som celodenný zhon Tebe Pane a vtedy zavládol pokoj. Pokoj, ktorý 
prevyšuje každý rozum.  Nezostal si len pri tom a do srdca si mi vpísal, aby som 
v tomto pôstnom čase pozerala viac na iných ako na seba.  Zahľadela som sa na 
čokoládové vajíčko a hneď som vedela, pre koho bude. Určite poteší dievčatko, ktoré 
som nepoznala, no jeho postieľku som videla na fotke bytu, kde sme išli poriešiť tie 
naše včely v hlave, ktoré nám nedali spávať.
 Keď sme otvorili dvere, privítala nás jej mamina. Porozprávali sme sa a na 
stene som zbadala fotku dievčatka s Downovým syndrómom a s tým najkrajším 
úsmevom  na svete. Zrazu  ku nám pribehol  blonďavý anjelik. Keď som jej podala 
darček, najskôr potajomky odbehla, no o chvíľu okolo nás s nadšením skákala aj s 
hračkou v ruke. Zvonivý  smiech sa rozliehal po byte a my sme  opäť  dostali jednu  
z Tvojich lekcií lásky a naučil si nás, že poslúchnuť stačí a v srdci mi znelo:

Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. 
Mt 25,40

Na druhý deň som sa dozvedela, že práve včera bol Svetový  deň Downovho 
syndrómu. 

Anna Budaiová

POSLÚCHNUŤ STAČÍ



Pár riadkov o deťoch

Vždy keď vychádza nové vydanie Zvonu, dostaneme za úlohu napísať pár riadkov 
aj o činnosti našich zborových detí. Kde boli, čo zažili, či aké programy boli pre ne 
pripravené. Som hrdá na to, že máme o čom písať. A verte mi nie je to vôbec ťažké, 
lebo v našom zbore máme, chvála Pánu Bohu, deti. Deti, ktoré chodia na Detské 
Služby Božie alebo ako ich my nazývame, na besiedku. Máme deti, ktoré sa zapájajú 
do zborových, ale i seniorátnych akcií. Máme deti, ktoré už v mladom veku slúžia 
a pomáhajú v zbore. Máme deti, ktoré chodia s detským spevokolom Zvonček šíriť 
Božie slovo. Máme deti, ktoré nedeľu, čo nedeľu kráčajú do nášho chrámu. Máme 
deti, ktoré navštevujú náboženstvo už v škôlke a následne v škole. Máme deti, ktoré 
radia náš zbor k živým zborom.
 Je tých detí veľa a či málo? S istotou viem povedať, že ich je menej, ako detí 
zapísaných v našom cirkevnom zbore. Otázka: Prečo? Kde sú ostatné deti? Smeruje 
skôr k rodičom, krstným rodičom a možno tiež k starým rodičom. Tu mi zas a opäť 
zaznievajú slová nášho Pána Ježiša Krista z Matúšovho evanjelia (10,14): „...Dovoľte 
deťom prichádzať ku mne, a nebráňte im, lebo takýchto je kráľovstvo Božie.“  
Obrovské zasľúbenie, ktoré našim deťom dal Pán Ježiš. Vieš im dať viac než im 
prisľúbil On?  

Svoje dieťa môžeš priviesť k Pánu Ježišovi:

každý štvrtok o 16:00 hod. na Detský spevokol Zvonček
každý štvrtok na náboženstvo v MŠ, ZŠ
každý piatok o 16:00 hod. na Detské Služby Božie
každú nedeľu o 10:00 hod. na Služby Božie
od 22. júla do 26. júla 2019 na Detský biblický tábor (prihlášky v našom CZ)

Jana Mikušová

DETSKÁ BESIEDKA
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Blížila sa Veľká noc a tak predtým, ako 
nastala, si zajko povedal: „Hádam by sa 
patrilo ísť poprosiť gazdu o odpustenie. 
Celý rok som sa zadarmo hostil mrkvou 
a kapustou z jeho poľa bez jeho 
dovolenia.“ Vybral sa teda za gazdom 
a skrúšene mu predniesol svoju prosbu. 
Gazda, blíži sa Veľká noc a je čas na 
to, aby som ťa poprosil o prepáčenie. 
„Odpusť, že som ti celý rok bral zeleninu 
zo záhrady.“ „Tak ja ti mám odpustiť, 
ty zlodejisko ušaté, drzé, nevychované? 
Keď po tebe hodím túto lopatu, už sa tu 
ani neukážeš!“ Zajko ledva stačil ujsť 
pred rozhnevaným gazdom. Sadol si 
pod jedľu a smutne rozmýšľa: „Načo 
som sa len bol gazdovi priznať, že to 
ja som chodil ujedať z jeho úrody? 
Len sa poriadne nahneval a teraz aby 
som sa pred ním mal na pozore ešte 
väčšmi...“Aj gazda rozmýšľal nad tým, 
čo sa stalo. A veru, nebol spokojný so 
svojím správaním. „Nemal som toho 
zajaca tak surovo vyhodiť. Veď je to len 
malé hladné zvieratko. Aj ono potrebuje 
niečo pod zub. Veď mi ani toľkej škody 
nenarobil. Urodilo sa mi dosť, a tých pár 
mrkvičiek a kapustných listov mi vlastne 
vôbec nechýbalo.“
Zahanbený vybral sa za zajkom do lesa, 
že ho poprosí o odpustenie. Keď ho 
zajko zbadal, chcel sa hneď dať do behu. 

„Neboj sa, neprišiel som sa ti pomstiť, 
ale poprosiť ťa o odpustenie, že som 
ťa chcel zbiť a škaredo ti nadával.“ 
„O odpustenie...? Ty, mocný, múdry 
človek mňa, slabého, malého zajačika 
prosíš o odpustenie?“ „Áno, ja teba. 
Nezáleží predsa na tom, kto je veľký 
a kto malý, ale na tom, aby sme si 
navzájom odpustili, keď sme sa voči 
sebe previnili. Ja som tebe už odpustil.“ 
„Aj ja tebe! Veď ja som sa vlastne na 
teba ani nehneval. Iba som sa ťa bál.“ 
„Odteraz sa už báť nemusíš. Pokojne 
príď za mnou na pole. Vždy ti tam niečo 
dobré odložím. Nemusíš sa už potajomky 
zakrádať.“ „Super! Práve som totiž 
rozmýšľal, aký ťažký život by ma čakal 
bez tých tvojich chutných vitamínikov! 
Takže – odpustené?“ „Odpustené!“

ZAJKO A 
GAZDA



Bože, každý deň požehnávaš Svet 
Tvojim ránom

Ďakujeme, veď je pozemšťanom darom
Vekmi, čo Svet svetom – 

všetko si mu dal
Na počiatku Sveta si čisté zrno sial

No, kde sa plevel, tŕnie bodlač vzali?
To je tým, že neplníme Boží zákon
ktorý Mojžiš z hory Sinaj zniesol

lebo Najvyšší jeho nohu tam viedol
Ľudstvo by malo Božie 

prikázania napĺňať

Určené sú základné morálne pravidlá 
chodu sveta

Tak nebolo by vojen, biedy – chudoby 
a bohatých nadvláda

Mali by mocní – bohatí učiť a za 
povinnosť to mať

No žiaľ vo väčšine nevedia, že Boh 
ustanovil ich desať

Z vďaky za pobyt na tejto Zemi 
zanechajme jasné stopy

A tak všetci bez rozdielu plňme Božie 
zákony.

Pavel Lenko

ÚPRIMNÁ ÚVAHA
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PONUKA 
KNÍH

Martin Pistorius
Väzeň vo 
vlastnom tele

D v a n á s ť r o č n ý 
Martin náhle 
ochorel, bolo 
to veľmi vážne 
a jeho stav sa stále 
zhoršoval. Lekári 
mu nedokázali 
pomôcť a Martin 
postupne prestal chodiť, hýbať sa 
a hovoriť. Nevnímal okolitý svet a len 

neprítomne pozeral pred seba. Jedného 
dňa sa jeho myseľ začala postupne 
prebúdzať. Neuveriteľných desať rokov 
strávil pri plnom vedomí uväznený 
vo vnútri svojho nehybného tela, až 
kým si jedna terapeutka nevšimla 
reč jeho očí. Vtedy sa všetko začalo 
meniť k lepšiemu a Martin sa naučil 
komunikovať pomocou moderných 
technológií. Vyštudoval a časom sa 
vypracoval na počítačového experta. 
V roku 2008 stretol svoju životnú lásku 
Joannu, s ktorou sa v roku 2009 oženil, 
odsťahoval sa k nej do Anglicka a začal 
svoje vlastné podnikanie. 
Kniha Väzeň vo vlastnom tele predstavuje 
autobiografické Martinovo rozprávanie 
jeho životného príbehu s tými krajšími, 
ale aj bolestivými skúsenosťami. Je 
nesmiernym povzbudením a svedectvom 
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o tom, že život človeka má zmysel 
a hodnotu aj napriek rôznym hendikepom 
a zdravotným obmedzeniam. Kniha 
je doplnená o niekoľko fotografií 
z Martinovho života. 
Martin Pistorius: Väzeň vo vlastnom 
tele. Bratislava : Tatran, 2016. ISBN 
978-80-222-0801-7. 

Katherine a Jay Wolfovci
Nádej je liek

Katherine a Jay Wolfovci boli mladý 
manželský pár, ktorý na prvý pohľad 
prežíval ideálny život – mali polročného 
synčeka Jamesa, Katherine rozbiehala 
kariéru modelky a Jay končil svoje 
štúdium práva. 21. apríla 2008 sa ich 
život radikálne zmenil. Katherine utrpela 
masívnu cievnu mozgovú príhodu a na 
druhý deň jej musela byť odstránená 
časť mozgu. Dva roky strávila 
v rehabilitačných zariadeniach a po celý 
ten čas jej manžel, rodina a priatelia stáli 
pri nej a podporovali ju. Ich manželstvo si 
prešlo ťažkou skúškou, v ktorej s Božou 
pomocou obstálo. 
Manželia Wolfovci sú hlboko veriaci 
ľudia. Táto autobiografická kniha s ich 
príbehom je svedectvom nielen o ich 
vzájomnej manželskej láske, podpore 
priateľov a rodiny, ale v prvom rade je 
svedectvom o Božom pôsobení v živote 
človeka aj v čase rôznych skúšok 
a ťažkostí. Je doplnená o fotografie z 
ich spoločného života, čo jej dodáva ešte 
viac osobný a ľudský rozmer. Na jednej 

strane je táto publikácia pomerne ťažké 
a náročné čítanie. Na druhej strane, je to 
veľmi silné, osobné a hlboké svedectvo 
ľudí, ktorí sa nevzdali dôvery v Boha 
ani v tých najťažších chvíľach svojho 
života, kedy ich viera bola preskúšaná 
nesmiernym utrpením a bolesťou, a 
preto ponúka povzbudenie pre mnohé 
ťažko skúšané rodiny i jednotlivcov.     
Katherine a Jay Wolfovci: Nádej je liek. 
Bratislava : Tatran, 2017. ISBN 978-80-
222-0860-4. 

Jana Pabáková



Zmŕtvychvstanie 

Telo Pána Ježiša uložili do hrobu. Hrob zapečatili a.................. prikázali, aby 
ho strážili. (Vo vete chýba jedno slovo. Nájdeš ho tak, že doplníš začiatočné 

písmená krstných mien. Slovo dopíš do zadania.) 

Zavčasu nad ránom sa k hrobu vybrali ženy, aby........... (Na riadky pod tabuľkou 
vypíš písmená z tabuľky od čísla 1 po číslo 36  a doplníš vetu.)

I29 Z5 J17 A31 O24 I36 A4 N25 Ť33
O12 V23 N26 I8 Á14 E10 M35 Ž19 L7
P1 A16 T9 E18 M3 S32 I20 A34 A22
Š21 M30 O2 P13 M28 N15 L11 A6 Ý27

Čo našli ženy, keď prišli k hrobu? (Prečítaj si nápisy v elipsách a správne 
odpovede napíš.)

OKIENKO PRE DETI



Anjel oznámil ženám radostnú zvesť. (Slová v obdĺžniku usporiadaj do vety a 
vetu napíš.)

Pomôž učeníkom nájsť cestu 
k prázdnemu hrobu. 
(Vieš, ako sa títo učeníci 
volali?)
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Nauč sa biblický verš (Vypočítaj príklady 
a podľa legendy dosaď správne písmená. Pozor! 
Niektoré písmená budú zbytočné.)



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.

Bratia a sestry,
pripomíname uznesenia č .19 – 20/2019 celozborového konventu CZ ECAV Hybe z 
februára tohto roku ohľadom poplatkov:
- zvyšuje sa poplatok za službu pri pohrebe: pre kantorku  10,- €, pre 
 kostolníka 10,- €, za zvonenie pre zvonára 2,- €, pre CZ 5,- €, kantor v   
 dome smútku 5,- €, pri prevoze za zvonenie 5,- €, réžia CZ 10,- €
- poplatok za zvonenie pri prvom výročí úmrtia 10,- €, z toho zvonárovi 2,- €
- poplatok za zvonenie pri výročiach úmrtia nasledujúcich po jednom roku  
 20,-€, z toho zvonárovi 2,- €
- poplatok za sobáš: pre kantorku 10,- €, pre kostolníka 10,- €, pre aranžéra  
 20,- €, réžia CZ 30,- €

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.


