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ÚVODNÍK

		

„ Ak práca nie je pretkaná láskou, je
zbytočná. “ Matka Tereza
Nedávno som natrafila na túto myšlienku,
ktorú vraj vyslovila medzi ľuďmi Matka Tereza.
Kto by nepoznal, alebo nepočul aspoň pár
informácií o tejto žene? Žila v rokoch 1910
až 1997, bola zakladateľkou rehoľného rádu
Kongregácie misionárok lásky a väčšinu svojho
života obetovala službe chudobným, chorým
a žobrákom. Prečo to robila? Čo z toho mala?
Aký to malo pre ňu význam? Žiaľ, jej sa to už
nemôžeme opýtať.
Verím, že vo svojom okolí poznáte aspoň
jedného človeka, ktorý je ochotný pomáhať tam,
kde to ľudia potrebujú. Skúste sa zamyslieť.
Obdivujeme takých ľudí? Pýtame sa ich niekedy,
prečo to vlastne robia? Neviem ako vy, ale ja som
sa už pristihla pri takýchto myšlienkach. Čo sa
skrýva za ich dobrotou?
Teraz, keď nad tým viac uvažujem,
uvedomujem si zbytočnosť takýchto úvah.
Hľadať zištné dôvody po vykonaní dobrého
skutku nie je správne. Akoby sme otáčali zrkadlo
na svoju tvár a videli tam seba a svoju túžbu po
ocenení a odmene. Ako sa často hovorí: „podľa
seba súdim teba...“
Matka Tereza chcela urobiť malý kúsok
sveta v ktorom žila, lepším miestom. Neriešila, že
čo z toho bude mať ona. Snažila sa urobiť všetko,
čo bolo v jej silách, aby „niečo z toho mali druhí.“
Jej prácu požehnával sám Všemohúci Boh a že
to bolo skutočne tak, môžeme vedieť a počuť aj
v súčasnosti. Veď aká iná sila dokáže nosiť v sebe
toľko lásky? Ako inak dokáže ísť človek za svoje
limity a nehľadať v živote len svoj prospech?
Jednoznačne tvrdím, že to dokázala a dokáže
jedine Božia láska a milosť.

Sme tu a Stvoriteľ tohto sveta nás
obklopuje. On jediný nám môže dať to, čoho
sa toľko dovolávame. Skúsme vystrieť dlane
a z celej sily svojho vnútra zvolať Jeho meno!
On má veľkú moc darovať nám Lásku, akú
tento svet nepozná. S touto Láskou môžeme
pracovať. Všetko, čo budeme robiť s Ním, bude
mať zmysel. Nič už nebude zbytočné. Nebudeme
sa pýtať: „čo z toho budem mať ja.“ Aj Matka
Tereza bola dôkazom nezištnej lásky. Nerobila
veľa obrovských vecí len preto, aby ju niekto
chválil. Boh ju povolával ku maličkostiam, ktoré
robila s Jeho veľkou Láskou.
Bratia a sestry, dávajme lásku do
všetkého, čo robíme. Pretože: „ak práca nie je
pretkaná láskou, je zbytočná.“
			

Zuzana Pivková
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TAJOMSTVO ŽIVOTA
KRESŤANA
Duchom naplnený život
Zdá sa ti nemožné žiť kresťanský život?
Prezradím ti tajomstvo – je to nemožné – ak sa
pokúšaš žiť sám. Snaha žiť kresťanský život len
z vlastných síl je ako keď loď uviazne na suchej
zemi. Nepohne sa. Aby sa loď niekam dostala,
musí byť na vode. Aby sa človek mohol tešiť z
kresťanského života, musí sa naučiť, ako sa v
tom spoliehať na Boha. Pavol to vedel: „Všetko
môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje“ (Flp
4,13).
Tajomstvom ustáleného kresťanského
života je to, že Ježiš žije skrze nás: „Už nežijem
ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz
žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna,
ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa“
(Ga 2,20).
Stalo sa to počas posledného večera, keď
Ježiš povedal svojim učeníkom, že ich opúšťa, no
nezostanú sami. „Ja vám však hovorím pravdu:
Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem,
Tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem
ho k vám“ (Jn 16,7).
Bol ti poslaný niekto, s kým môžeš
odvážne žiť kresťanský život- Duch Svätý. Nie je
len sprievodcom v informačnom stánku na ceste
do neba, je to Ježišov Duch, ktorý teraz prebýva
v tebe.

Kto je Duch Svätý?
Duch Svätý je Boh, podobne ako Syn a
Otec. Mnoho nedorozumení vzniká okolo Ducha
Svätého, keďže ľudia ho nevnímajú ako osobu.
Má svoju osobnosť. Je Božou osobou s vôľou a
emóciami.
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Duch Svätý má rovnaké vlastnosti, ako
Syn a Otec. Je všemocný, vševediaci a večný. Je
treťou osobou trojice.

Aká je úloha Ducha Svätého?

Duch Svätý má významnú úlohu v živote
kresťana. Pozrime sa na jeho úlohy a pochopíme,
prečo je taký dôležitý.
Duch Svätý ťa poučí o tvojom hriechu a
o tom, že potrebuješ Ježiša (Jn 16,8-11). Biblia
vysvetľuje, že bez pomoci Ducha Svätého si
ľudia o kresťanstve myslia, že je to bláznovstvo
(1 Kor 1,18).
Ľudia v tvojom okolí si možno myslia, že si
blázon, keď si sa rozhodol pre Ježiša! Ty to tak
ale nevnímaš, pretože ti Duch Svätý zjavil krásu
života, ktorý v Ňom máš.
Duch Svätý ti dal nový život. Ako hovorí
Ježiš, „čo sa narodilo z tela, je telo, ale čo sa
narodilo z Ducha, je duch“ (Jn 3,6). Práve skrze
Ducha bola Božia láska rozliata v tvojom srdci
(Rim 5,5). Duch Svätý ti taktiež dáva vnútorné
uistenie o tom, že si kresťanom (Rím 8,16).
Duch Svätý je učiteľ. Vedie ťa k pravde Božieho
Slova. Pomáha ti, aby si lepšie porozumel Biblii
a žil podľa pravdy, ktorú učí (Jn 16,13-14).

Dáva ti silu a robí tvoje svedectvo účinným (Sk
1, 8). Prihovára sa za teba u Otca v čase, keď máš
pocit, že nevieš za čo a ako sa modliť (Rim 8,
26-27).
Duch Svätý bol zoslaný Ježišom, aby ti umožnil
žiť kresťanský život! Ako napísal Pavol: „...vo
vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša
z mŕtvych...“ (Rim 8, 11). Kresťanský život je
možný jedine v moci Ducha Svätého.
Možno si teraz myslíš: „Potrebujem
Ducha Svätého!“ Ak si kresťanom, už ho máš:
„No vy nie ste v tele, ale v duchu, ako vo vás
prebýva Boží Duch“ (Rim 8,9). Duch Svätý je
v tebe, no možno nepodriaďuješ svoj život Jeho
vedeniu.
Pavol rozlišoval medzi dvoma druhmi
kresťanov – duchovnými kresťanmi a telesnými
kresťanmi.
1. Duchovný kresťan: “Ale duchovný
človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje
nik” (1 Kor 2,15).
Duchový človek prijal Krista a centrom
jeho života je Kristus. Nie je bez hriechu a
čelí každodenným problémom a pokušeniam
podobne, ako ktokoľvek iný. No na svojej ceste
životom dôveruje Ježišovi v každej maličkosti a
probléme, ktorý sa objaví. Jeho najväčšou túžbou
je páčiť sa Ježišovi a nespolieha sa na to, že iní
odsúhlasia jeho konanie.
2. Telesný kresťan: “A ja, bratia,
nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným,
ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi.
Kŕmil som vás mliekom, nie pevným pokrmom;
neboli by ste ho totiž zniesli, ba ešte ani teraz
nemôžete, pretože ste ešte stále telesní. Či nie
ste vari telesní a nekonáte priveľmi ľudsky, keď
vládne medzi vami závisť a svár?“ (1 Kor 3, 1-3).
Telesný znamená „svetský“. Telesný kresťan
je kresťan (niekedy v minulosti odovzdal svoj
život Ježišovi), ale je zameraný na seba samého
a svoje potreby. Môže mať nejaké znaky toho, že
je kresťan, ale práca Ducha Svätého v ňom nie je
viditeľná buď kvôli vedomej neposlušnosti alebo
preto, že nerozumie práci Ducha Svätého.
Čo odlišuje telesného kresťana od duchovného?

Nie je to v tom, že telesnému kresťanovi chýba
časť Krista alebo Ducha Svätého. Vlastní
rovnaké duchovné zdroje ako duchovný kresťan.
Duchovný kresťan sa spolieha vo svojom živote
na Ježišovu moc, zatiaľ čo telesný kresťan sa
spolieha na svoju vlastnú silu. Pokúšať sa žiť
kresťanský život z vlastných síl je ako chcieť
obísť mesto tlačiac svoje auto vedľa seba.

Vedený Duchom Svätým
Biblia hovorí o „vedení“ Duchom.
To znamená, že robíme to, čo nám hovorí. On
vedie, my ho nasledujeme. Celkom jednoduché.
Zvyčajne ale nemáme radi, ak nám niekto hovorí,
čo máme robiť. Dokonca ani keď je to sám Boh!
Avšak naplnenie Duchom Svätým znamená, že
dovolíme Duchu Božiemu a Jeho Slovu povedať
nám, čo robiť.
Každý deň máme na výber: dovolíme
Duchu, aby nás viedol, alebo necháme, aby
nad nami malo kontrolu niečo iné? Stane sa
náš strach o budúcnosť alebo naša túžba po
niečom dôležitejšou, ako poslušnosť Kristovi?
Keď ťa naplní Duch Svätý, On sám vedie tvoje
myšlienky a tvoje činy. Nemôžeš byť naplnený
nenávisťou, strachom alebo obavou, keď si
naplnený Duchom. Jednoducho tam na to nie je
priestor.
„Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte,
čo je Pánova vôľa. A neopíjajte sa vínom, lebo
v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení
Duchom“ (Ef 5,17-18).
Na rozdiel od alkoholu, zmeny, ktoré
robí Duch Svätý, nie sú falošné. Nevyblednú
časom. Biblia nazýva tieto zmeny ovocím,
ktoré je výsledkom života zameraného na Ježiša
Krista: „No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj,
zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,
miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam
nie je zákon“ (Ga 5,22-23).
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Ako môžem byť
Duchom Svätým?

naplnený

Nechať sa viesť Duchom Svätým je naša
voľba. Je to dobrovoľné. Ľudia sa neopijú z
neotvorenej fľaše piva alebo pri práci v diskonte.
Až po vypití alkoholického nápoja sa veci
začnú zdať rozmazané. Ty, ako kresťan, môžeš
byť obklopený Bibliami aj inými kresťanmi, a
zároveň nebyť naplnený Duchom Svätým. Alebo
môžeš byť úplne sám, avšak naplnený Duchom.
Svoju túžbu po naplnení Duchom Svätým môžeš
vyjadriť modlitbou:
“Drahý Otče, potrebujem Ťa. Uznávam,
že som si sám riadil život, a tým som proti
Tebe zhrešil. Ďakujem Ti za to, že si mi vďaka
Ježišovej smrti na kríži odpustil všetky hriechy.
Pozývam teraz Pána Ježiša, aby opäť prevzal
vedenie môjho života. Ty si prikázal, aby som
sa nechal naplniť Tvojím Duchom a zasľúbil si
vo svojom slove, že tak urobíš, ak Ťa o to budem
s vierou prosiť. Naplň ma teraz, prosím, Duchom
Svätým. Modlím sa za to v mene Ježiša Krista.
Ďakujem Ti, Bože, že ma teraz vedieš a naplnil
si ma Duchom Svätým.“
Ak si sa modlil túto modlitbu a túžil si po
tom, aby ťa Duch viedol, tak ťa teraz Duch Svätý
naplnil, dokonca, aj keď sa tak necítiš. Spomínaš
si, keď si odovzdal svoj život Ježišovi? Možno
to bol pre teba veľmi emotívny zážitok a možno
si bol ako ja – po prijatí Ježiša si necítil nič
nezvyčajné. Kristus prišiel nie kvôli pocitu, ale
kvôli tomu, že Božie Slovo je pravdivé. Tak to je
aj pri naplnení Duchom Svätým.
Niektorí ľudia prirovnávajú naplnenie
Duchom Svätým k mystickému náboženskému
zážitku. Nie je to mystické. Je to rozhodnutie
viery, odpoveď na to, čo Boh hovorí vo svojom
Slove. Byť naplnený Duchom Svätým nezávisí
od pocitov, ktoré prežívaš, ale od Biblie, ktorej
veríš.
Steven L. Pogue
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VIETOR
Bežala som ako opreteky s vetrom. Utekať
jeho smerom bolo jednoduché. Len
roztiahnuť ruky a nechať sa unášať. Cítila
som sa ako vták. Pohrával sa mi s vlasmi,
akoby ma chcel rozstrapatiť a zakričať:
„Kam tak utekáš, ty moja beťárka?“ Chcel mi
snáď poradiť, alebo ma na niečo upozorniť?
Cítila som sa tak bezpečne a v mojom srdci
zavládol pokoj. Pokoj, ktorý začal rozprávať:
„Vietor veje, kam chce, čuješ jeho hlas, ale
nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide“ (Ján 3,8).
Zastavilo ma to a spomenúc si na jeden
film som zašepkala: „Láska je ako vietor,
nemôžeš ju vidieť, ale ju môžeš cítiť.“
V Knihe kníh píšeš, že Ty si Láska a ja Ti
ďakujem za Radcu, ktorého si mi daroval, Ktorý
šumí v mojom živote ako vietor, nemôžem
ho vidieť, ale cítim jeho láskavé pohladenia.
Anna Budaiová

ZAUJÍMAVOSTI
ZO ŽIVOTA
VIEROZVESTCOV
CYRILA A METODA
5. júla slávime na Slovensku štátny
sviatok. V tento deň je zatvorená väčšina
obchodov a ľudí, ako vždy, chytá panika.
Školopovinní študenti hundrú, že tento sviatok
by mal byť cez školský rok a nie cez prázdniny.
Prečo však Cyrila a Metoda, týchto dvoch bratov,
tak uctievame? Vraví sa, že bez nich by mala
naša vlasť inú podobu a všetko nasvedčuje tomu,
že by to naozaj bolo tak.
Vždy nás fascinuje, keď slávni
ľudia (nemyslíme teraz tých, čo sa mihnú v
nezmyselných reality šou, ale tých, ktorých
existencia predsa len mala nejaký zmysel),
prejavia ako ľudia z mäsa a kostí. Myslíme,
že aj keď si ich predstavíme v pyžame, vôbec
neubudne z ich veľkosti. Skôr naopak. Dodá
im to punc človečenstva, a to sa počíta. Sme
presvedčení, že Cyril a Metod naozaj stoja za
zapamätanie.
Pochádzali z mnohopočetnej rodiny
V 9. storočí boli bežné mnohopočetné
rodiny. Malo to svoj zmysel. O očkovaní ešte
nikto ani nechyroval, deti bežne umierali na
detské choroby a tak ste väčšinu mali viac
súrodencov. Tak to bolo v prípade vysoko
postaveného úradníka v Byzancii Leva, ktorému
sa v roku 815 narodil najstarší syn. Dali mu
meno Michal, ktoré si neskôr zmenil na Metod
a to vám už určite bude povedomé. O 12 rokov
neskôr, v roku 827, sa narodil aj Konštantín, a
napriek dosť výraznému vekovému rozdielu si

neskôr veľmi dobre rozumeli. Až tak dobre, že
spolu strávili značnú časť života. Tak ak náhodou
nemáte veľmi dobré vzťahy so svojím mladším
súrodencom, netreba zúfať. Niekedy stačí
počkať, kým vyrastie.
Od detstva hovorili plynule dvoma jazykmi
Títo bratia spolu so svojimi súrodencami
nebrali vzdelanie za samozrejmosť. Pochádzali
síce z bohatšej a spoločensky lepšie situovanej
rodiny v meste Solún, no to so sebou prinášalo aj
určité záväzky. Preto sa od detstva učili gréčtinu,
ktorá bola v Byzancii úradným jazykom, no
okrem toho ich neminula ani latinčina. Slovanský
jazyk sa naučili aj vďaka matke Márii, ktorá mala
slovanský pôvod. Okrem toho v okolí mesta
Solún žila slovanská komunita. Aj to malo vplyv
na ich ďalší osud.
Keď je najdôležitejšie vzdelanie
Na oboch bratov museli byť rodičia
patrične hrdí, pretože sa veľmi dobre uchytili
v živote. Metod sa stal vysokopostaveným
úradníkom. Asi bol však z ľudí, ktorí boli
navôkol, dosť sklamaný, pretože po čase sa
rozhodol vstúpiť do kláštora, kde si prehlboval
ďalšie štúdium. Tušili by sme, že jeho brat
Konštantín (meno Cyril používal len na sklonku
života), bol uznávaný vysokoškolský profesor v
Konštantínopole? Aj odtiaľ mu prischla prezývka
Filozof. Ale aj on mal po čase dosť študentov,
pretože sa rozhodol nasledovať príklad svojho
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staršieho brata a taktiež sa utiahol do kláštora.
Tu sa ich cesty spojili. A keď sa spoja dve
múdre hlavy, môže z toho vzniknúť naozaj niečo
fantastické.
Ako šli do sveta šťastie skúsiť
Dvaja bratia sa na svoju dobu, keď si
uvedomíte, že zahraničná cesta vám zabrala
niekoľko týždňov či mesiacov, nacestovali viac
než dosť. V roku 860 sa vybrali na územie dnešnej
Ukrajiny, kde pôsobili ako misionári. Domov sa
vrátili okolo roku 862, no nepobudli tam dlho.
Moravské knieža, Rastislav, cítil urgentnú
potrebu vytvorenia jazyka a písma, ktoré sa
priblíži ľuďom, a tak požiadal byzantského
panovníka Michala III., aby mu poslal misionárov
aj na Veľkú Moravu. Solúnski bratia boli dobrou
voľbou. Boli vzdelaní, nechýbala im odvaha a
najmä rozumeli jazyku.
Na misiu sa treba dobre pripraviť
Bratia nelenili. Konštantín sa na misiu
poctivo pripravil a ešte doma zostavil písmo,
ktorým by sa priblížil Slovanom. Predsa len, zo
všetkého najdôležitejšie je, aby sme si navzájom
rozumeli, čo sa však často stáva kameňom úrazu.
Konštantín zostrojil písmo –hlaholiku, z ktorej sa
neskôr vyvinula cyrilika. S bratmi sa vybralo na
cestu niekoľko spoločníkov.
Cirkev sa búri
„Ak niečo funguje, netreba to meniť,“
asi tak nejako by sme mohli zhrnúť motto
vtedajšej cirkvi. Bratia prišli na Veľkú Moravu
očividne dobre vyzbrojení nielen vedomosťami,
ale aj literatúrou. Mali preloženú časť Biblie,
aj liturgické texty, pretože všetko vzdelanie sa
úzko spájalo práve s náboženskou literatúrou. No
franskí kňazi obvinili bratov z bohorúhačstva.
Verili tomu, že Boh rozumie len hebrejsky, grécky
a latinsky, a preto netreba veriacim nič prekladať.
No bežný ľud asi nemal nič z kázania farárov,
keď mu absolútne nič nerozumel. Mohli vravieť,
čo len chceli a to asi mnohým vyhovovalo…
„Sú len tri jazyky, ktorými sa patrí v knihách
sláviť Boha: hebrejský, grécky a latinský“.
8 | ZVON

Neskôr pápež Hadrián II. nakoniec schválil
staroslovienčinu ako ďalší liturgický jazyk, a tak
bratia mohli pokračovať vo svojej činnosti.
Štyri roky
Za štyri roky sa toho dá naozaj veľa
nasľubovať a narozprávať. Ale Cyril a Metod
nesľubovali, oni konali. Na území Veľkej Moravy
stihli založiť slovanské učilište, ktoré slúžilo
na vzdelanie ich pomocníkov. Rozšírili nielen
kresťanstvo, vzdelanie, literatúru a písomníctvo,
ale urobili poriadok aj v práve, pretože Metod
mal právnické vzdelanie.
Boh k nim hovoril
Vraví sa, že Konštantín, ktorý na sklonku
života prijal rehoľné meno Cyril, dostal od
Boha znamenie, v ktorom mu povedal, kedy
zomrie. A Cyril sa na to náležite pripravil. 50
dní pred smrťou vstúpil do kláštora a v pokoji
očakával smrť. Tá prišla 14. februára 869 v
gréckom kláštore sv. Praxedy. Aj Metodovi Boh
predpovedal smrť. A to tri dni predtým, ako
zomrel. 6. apríla 885 navždy dotĺklo jeho srdce.
Neobišlo sa to bez utrpenia
Aj keď sedíte na vysokej stoličke,
môžete z nej spadnúť. Okolo Metoda bolo dosť
neprajníkov. Na jar 870, len rok po bratovej smrti,
Metoda na rozkaz bavorských biskupov zatkli v
Zadunajsku a odsúdili na doživotné väzenie. V
kláštore v Bavorsku ho väznili dva roky, pričom
v roku 872 sa nový pápež Ján VIII. dožadoval
prepustenia Metoda. A tak Metoda vyslobodili z
nedobrovoľného väzenia a dovolili mu v ústraní
pracovať.
Život solúnskych bratov stojí za
povšimnutie nielen pre kresťanov. Títo bratia
nám môžu byť príkladom v čase našich kríz
a beznádeje. Za jeden život sa dá stihnúť naozaj
veľa. Len treba pre to obetovať trochu pohodlia,
veriť Bohu, Jeho plánom a kráčať po ceste, ktorú
nám ukazuje. Solúnski bratia boli a sú toho
dôkazom.
www.interez.sk

MILAN
RASTISLAV
ŠTEFÁNIK
Narodil sa v roku 1880 v rodine evanjelického
farára Pavla Štefánika v Košariskách. Napriek
spoločensky lepšiemu postaveniu rodičov,
ich život nebol jednoduchý. Bieda a choroby
zapríčinili, že dospelosti sa dožilo len deväť detí
z dvanástich.
Pavol spolu so svojou manželkou
Albertinou patrili k vzdelaným a národne
cítiacim Slovákom. Milan Rastislav mal od
detstva prístup k slovensky písaným novinám,
časopisom a knihám.
Ako dieťa bol Milan dosť chorľavý
a fyzicky slabý. Na druhej strane vynikal
vysokou inteligenciou a šikovnosťou. V ľudovej
škole v Košariskách bol najlepším žiakom.
Jeho ďalšie štúdium prebiehalo na maďarskej
škole v Šamoríne a stredoškolské štúdium
začal na evanjelickom lýceu v Prešporku.
Vzhľadom na slabší prospech svojho brata túto
školu opúšťa, spolu odchádzajú do Šopronu,
a nakoniec doštuduje v Sarvaši. Tam aj zmaturuje
s vyznamenaním ako jeden z najlepších žiakov.
Za miesto svojho vysokoškolského
štúdia si vybral pražskú techniku. Chcel sa stať
stavebným inžinierom. Vzhľadom na svoje
vynikajúce výsledky získal v Prahe štipendium
rovnako ako na strednej škole. Jeho pôsobenie
v Čechách sa však nespája len so štúdiom, ale aj
s národnou činnosťou. V Prahe totiž študovalo
veľa Slovákov, česká národne cítiaca inteligencia
ich finančne podporovala a v národnom snažení
povzbudzovala. Štefánik sa začal stretávať
s hlasistami, ktorí patrili k priaznivcom T. G.
Masaryka. Vzhľadom na svoje schopnosti
a pronárodné cítenie sa stal tajomníkom a neskôr
aj predsedom spolku Detvan, ktorý združoval

slovenských študentov v Prahe. Zblíži sa
s Vavrom Šrobárom a spoločne sa budú podieľať
na rôznych aktivitách ako je napríklad vydávanie
časopisu Umelecký hlas. Stali sa z nich aj osobní
priatelia, lebo v čase sporu Milana so svojím
otcom ho Vavro prichýlil u seba v Ružomberku.
Po ukončení štúdií odchádza v roku 1904 do
Paríža, kde sa mu po neľahkých začiatkoch
podarilo dostať do Meudone k profesorovi P.
Janssenovi. Vďaka tejto spolupráci sa zúčastnil
niekoľkých expedícií a uverejnil niekoľko
vedeckých prác s astronomickou tematikou.
V roku 1907 viedol vedeckú výpravu do
Turkestanu, ktorá mala pozorovať zatmenie
Slnka. Počas cesty navštívil
významného
ruského spisovateľa L. N. Tolstého. Po návrate
do Paríža mu bolo udelené vysoké francúzske
vyznamenanie. V ďalších rokoch cestoval po
celom svete, navštívil Afriku, Tahiti a Južnú
Ameriku. Jeho úspešné výpravy mu priniesli
francúzske štátne občianstvo a najvyššie
francúzske vyznamenanie kríž Rytiera čestnej
légie.
Po vypuknutí prvej svetovej vojny
v roku 1914 sa Štefánik hlási do Francúzskej
armády. Jeho zlý zdravotný stav mu umožní
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narukovať až v roku 1915. Pôsobil ako bojový
pilot. Bol pridelený k prieskumnej peruti, v rámci
ktorej uskutočnil niekoľko letov určených
na pozorovanie nepriateľských pozícií. Po
úspechoch na západnom fronte odchádza do
Srbska. V dôsledku zranenia a opakujúcich sa
zdravotných problémov skončí v nemocnici
v Ríme. Tam sa zoznamuje s C. de Jouvenel,
ktorá mu neskôr výrazne pomôže pri boji za
vznik Československa.
Po návrate do Paríža sa stretáva s T. G.
Masarykom a E. Benešom. Masarykovi pomôže
pri stretnutí s francúzskymi politikmi a stojí pri
vzniku Československej národnej rady.
Jeho ďalšia činnosť bola zameraná na
vytvorenie česko-slovenského vojska. Vďaka
tomu cestoval do Talianska, Rumunska
a Ruska. Československá národná rada bola
nakoniec uznaná dohodovými mocnosťami
a z československých dobrovoľníkov bola
vytvorená armáda na viacerých frontoch prvej
svetovej vojny. V októbri 1918 vzniká exilová
československá vláda a Štefánik v nej zastáva
pozíciu ministra vojny.
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28. októbra 1918 vzniká v Prahe Československá
republika, ale boje československých légií
v Rusku stále pokračujú. Preto aj Štefánik naďalej
pôsobí v zahraničí a pohybuje sa medzi Ruskom,
Talianskom a Francúzskom. Dňa 4. mája 1919
odlieta z talianskeho letiska pri Udine a vracia sa
domov. Tesne pred pristátím v Ivanke pri Dunaji
sa lietadlo zrútilo a M. R. Štefánik spolu s troma
ďalšími členmi posádky zahynul.
Milan Rastislav Štefánik bol jedným
z najvýznamnejších rodákov v našich dejinách.
Počas svojho krátkeho života bol spisovateľom,
fotografom, astronómom, vojakom, letcom,
diplomatom a politikom. Jasne ukázal, že
schopný a pracovitý človek dokáže prekonať
mnohé prekážky a povzniesť seba aj svoj národ.
Mgr. Matúš Chren, vyučujúci dejepis na
gymnáziu v Tvrdošíne, CZ Dolný Kubín

HORÁROVA MODLITBA
Krokom výstupu vítajú ma rady Ohništných brál
Z pohľadu od Bystrej tvoria s Oknom v hrebeni nádherný bielostenný tvar
Čakal som podvečer na okraji starej hory na hôrneho vtáka hlucháňa
Jeho pôvod v tisícročiach
Tu v týchto miestach v noci hraduje k môjmu oddychu izba
to salašná koliba, pričňa – posteľ na nej čečina
Nočná pohoda rušená žalostným vytím vlka do skorého rána
Vo včasné ráno v diaľke Rovnej hole – vyššieho horského hrebeňa
počuť bublanie s ušujkaním bojovného holniaka
Z neurčeného smeru preletela rýchlym letom kvorkajúca sluka
Preletom išla tam, kde je jej živná pôda – s bažinou lúka
A tu zrazu známy verš lásky chlucháňa pt-pt-pt, výlusk
Nakoniec brúsenie v porovnaní kosca lúky – kosy ostrenie
Úchvatný jeho tok
Už je ráno, je jar, ostatné vtáctvo spevom ožíva
Najviac drozdy
Vynímajú sa ďatle, čo v hrdle pružnú strunku majú
Neopomeniem kukučku s jej zvonivým hlasom
Spevy operencov s príznačných hlasov
V zorách svitu videl som ako sa hora modlila:
Vánok teplovzdušných výrov
ticho a moja pokora – až dojímavá tá chvíľa
Obloha plná hviezd v zániku
Blednutý mesiac
Zobudila sa celá príroda
Striebri sa rosa viac a viac
Vôkol sa hora ľahučko chveje, ba až trbliece
Farby zelene – nového kvetenstva vynímajú sa ako horiace sviece
Už je deň
V okraji hory na hornej poľane lenivo istiac skúmavo
vyšla jelenica s potomkom i dva hravé jelene
Pohľad v kráse prírody je len Božím doprianím
Také bolo ráno naplnené všetkých mojich želaní
Preto, ďakujem Ti, milý Bože za nádherné chvíle a čas
Modlím sa k Tebe za dar prírody - všetkých jej krás
S úctou a s modlitbou k Tebe, k Tvojej prírode vrátim sa zas
Amen,
                                                                     Pavel Lenko , Máj 2019  
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SVIATOK
DUCHA
SVÄTÉHO
Sviatky zoslania Ducha Svätého a
založenia kresťanskej cirkvi – 1. a 2. slávnosť
svätodušná – sú vyvrcholením slávnostnej
časti cirkevného roka. V gréčtine sa svätodušné
sviatky nazývajú Pentecoste, pretože Duch Svätý
bol zoslaný z nebies na 50 deň po zmŕtvychvstaní
Ježiša Krista.
Svätodušné sviatky majú svojou zvesťou
rovnakú dôležitosť pre spásu človeka ako sviatky
narodenia, ukrižovania, smrti a zmŕtvychvstania
Ježiša Krista. Tieto cirkevné slávnosti nám
približujú udalosť, ktorou vrcholí spasiteľné
dielo Ježiša Krista, počnúc Jeho narodením cez
smrť a zmŕtvychvstanie až po Jeho návrat do
neba a zaujatie miesta na pravici Boha Otca.
Odtiaľ, plnosťou svojej moci na nebi aj na zemi,
Ježiš zosiela na apoštolov Ducha Svätého, aby
ich usmernil, ako majú svedectvo o Spasiteľovi
sveta Ježišovi Kristovi šíriť všetkým národom,
ako majú zvestovať, že On, Ježiš, prišiel obnoviť
svet. „A Ten, ktorý sedel na tróne, povedal:
Ajhľa, všetko tvorím nové.“ (Zj 21, 5) A odvtedy
Duch Svätý skrze slovo Božie pôsobí stále.

Bola to svetodejinná udalosť, lebo vtedy
v Jeruzaleme pod pôsobením Ducha Svätého
prijalo vieru v Ježiša Krista vyše tritisíc ľudí.
Ani tu nechýbali znamenia o prítomnosti Ducha
Svätého (prudký vietor, zvuk z neba a ohnivé
jazyky na hlavách apoštolov: Sk 2, 1 – 3). Tu
sa začali písať i dejiny kresťanskej (Kristovej)
cirkvi, nakoľko došlo k veľkému zvratu. V
Skutkoch apoštolov sa opisuje, ako sa v deň
Letníc (vo sviatok, na ktorý sa do Jeruzalema
schádzalo mnoho Židov z okolitých krajín) stal
div, ktorý spôsobil Duch Svätý: kázni apoštola
Petra o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi rozumeli aj
všetci cudzinci. Zjednotili sa skrze vieru v Ježiša
Krista, prijali Ducha Svätého a dali sa pokrstiť.
Slávnosti
v nás utvrdzujú
Ducha Svätého,
duchovný život
svedkom Božím

zoslania Ducha Svätého
vieru, že kto prosí o dar
dostane posilnenie pre svoj
a odvahu bez strachu byť
a svedkom Ježiša Krista.

Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha
Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha,
a že nie ste sami svoji? Veď veľmi draho ste
boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom i
svojím duchom, čo oboje náleží Bohu.
Kor. 6, 19-20
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PREČO NEPRŠALO ?
Z nezvyklých horúčav, na ktoré sa mi
v pamäti neotvára žiadna spomienka prešlo
odpoludnie do oparu, ktorý sa roztiahol ako
priesvitný pokrov ponad vrchy. Deň o čosi
ochladol a tá byľa chladu vytiahla ma von, preč,
mimo ľudské stavania. Azda to Pán Boh vypočul
moju nedeľňajšiu modlitbu odriekanú spolu
s tými pár veriacimi zídenými v chráme. Dažďa
však nebolo. Ktože vie, či sme sa to dosť modlili
za tú nebeskú,
aspoň
spŕšku,
a či sme viac
nemysleli
na
pohodu
pod
d o m á c i m
altánom, alebo
voľakde
na
kúpalisku,
kde už dažďa
naozaj netreba.
Takí sme. Ostali
sme nevšímaví
k
Božiemu
daru,
chlebu
nášmu každodennému, k chlebu na zajtrajší deň.
Veď čože, ten si ľahko kúpime, či prší a či nie.
A veď, nakoniec, či Pán Boh nie je milostivý,
vari nás nechá, nás ľudí, vrchol stvorenstva,
jeho podoba, hladovať? Ibaže ten chlieb to je
naozaj aj ten dáždik nebeský. Či vari neboli také
suchá, že ľudia od hladu aj mreli, a dokonca
je to tak aj teraz, síce nie u nás, na Slovensku,
v Hybiach, ale na tejto Zemi sú také miesta.
Zbohatli sme. Dnes sa už málokde
drží chlebík v servítke a omrvinky vsypú sa
na dlaň, aby sa aj tie požili. „Vyspelé“ krajiny
už nedávajú „starý“ chlieb namočený do vody
kurkám, ale použijúc ho ako palivo pečú na
ňom chlieb nový. Hrozná ľudská zruda bol ten,
kto to vymyslel a ešte horšia ten, kto tak koná.
Hovorí sa tomu „vyspelá ekonomika“, ktorá
keď stratí „náladu“ (tak jej pokles, či dokonca
krízu pomenovávajú svetoborní ekonómovia,

ktorí nevedia povedať ani to, čo bude zajtra)
tak zrazu sme bezmocní a blízko hladu.
Tí, terajší hladní, sú od nás ďaleko, tak načo sa
s ich „problémami zaťažovať, dokonca ich riešiť,
veď máme dosť svojich starostí, napríklad - čo
ešte kúpiť cez internet, hoci to aj nepotrebujem,
alebo rýchle bežať do obchodu, veď je akcia
a predávajú lacno topánky tak, čo ich nekúpiť,
hoci sú obidve ľavé, tak ako je to v známom
českom
filme?
My si ešte
tak v kostole
vypočujeme
kázeň,
ba
sa
i
pomodlíme,
a to stačí, aby
sme si aspoň
každý
desiaty
spomenuli,
keď
v nedeľu zazvoní,
že
je
nejaký
ten Pán Boh.
Len ako potom
v
strede
týždňa
konáme?
A tak, keď toto píšem, sediac v aute na Bliesach
a pozerám na tmavé mračno, čo sa hýbe od
Mikuláša, myslím, že Pán Boh predsa tú popetropavlovskú nedeľnú modlitbu vypočuje. Zpršalo,
ale na hybský chotár tej vlahy z neba nepadlo.
Otče náš nebeský, ty si nám dal
zem a všetko, čo je na nej, aby sme si ju
podmanili. Odpusť nám, že to, čo máme
zveľaďovať a ochraňovať ničíme, mysliac,
že sme pánmi nad stvorenstvom. V mene
Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista, prosíme
Ťa o prítomnosť Ducha Svätého, aby naše
konanie bolo podľa Tvojej svätej vôle. Amen.

V Hybiach, 1.7.2019                                                                
Ondrej Mrlian
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ZMENA
Všimol si si, že sa niekedy správame k
zvieratám ako k ľuďom? Napríklad, niektorí
ľudia sa k svojim psom správajú ako k vlastným
deťom, obliekajú ich do rôznych odevov a
dávajú im jedlo, ktoré vyzerá ako ľudské.
Myslia si, že to ten pes ocení.
V skutočnosti by radšej robil veci, ktoré robia
psy. Radšej by jedol zdochliny, pil vodu zo
záchoda a naháňal mačky. Prirodzenosť zvieraťa
sa nedá zmeniť. Biblia sa dokonca pýta: „Či
môže… zmeniť… leopard svoje škvrny?“ (JER
13:23).
To nás privádza k ďalšej otázke: Dokážu sa
zmeniť ľudia? Alebo sme len obeťami osudu?
Nech sa v živote deje čokoľvek, musíme žiť
s tým, že nemáme žiadne slovo v tom, kým
budeme?
Nemyslím si. Myslím si, že ľudia sa dokážu
zmeniť. Nedokážeme sa však zmeniť sami, tak
ako ani topiaci nedokáže zachrániť sám seba.
Potrebujeme niekoho, kto by nás zachránil,
niekoho, kto by nás zmenil.
Niekedy si myslíme, že ak by sme žili na nejakom
novom mieste, alebo zmenili svoj výzor, boli by
sme vo vnútri iní a náš život by bol lepší. Takto
to, samozrejme, nefunguje. Tieto veci nezmenia
to, kým sme vo vnútri.
Je to tak preto, lebo problém, nie odpoveď, je
v nás. Koreň problému je problém srdca. Biblia
nám hovorí, že srdce (to, kým sme) „je klamlivé
nad všetko a zradné je“ (JER 17:9).
Aj napriek tomu Boh dokáže naše srdce zmeniť.
Dokáže nás zmeniť zvnútra.
Jedného dňa spravila istá žena pár nemorálnych
rozhodnutí a farizeji a zákonníci ju prichytili pri
hriechu.
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Vzali ju teda k Ježišovi a hodili Mu ju k nohám.
Povedali Mu: „Majstre, túto ženu pristihli, keď
cudzoložila, a Mojžiš (nám) v zákone prikázal
takéto ukameňovať; čo povieš Ty?“ (J 8:4–5).
Biblia nám potom podáva tento detail: „Ale to
povedali, aby Ho pokúšali a mohli obžalovať.
Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi“ (J 8:6).
Ježiš videl všetkých tých mužov, ktorí chceli
odsúdiť túto ženu. Keď trvali na odpovedi, Ježiš
sa postavil a povedal: „Kto je z vás bez hriechu,
nech prvý hodí po nej kameňom“ (J 8:7).
Potom sa zohol a ďalej písal po zemi. Ježiš, ktorý
bol Bohom medzi nami, Boh v ľudskom tele,
vedel všetko o každom jednom z týchto mužov
a do piesku napísal niečo, čo prinútilo odísť
všetkých, od najstaršieho po najmladšieho.
Premýšľam, čo tak asi napísal. Možno napísal
Desať Božích prikázaní. Možno napísal ich tajné
hriechy. Nech to bolo čokoľvek, nemali čisté
svedomie a odišli.
Ježiš povedal žene: „Žena, kde sú? Nikto ťa
neodsúdil? Odpovedala: Nikto, Pane! Nato jej
povedal Ježiš: Ani ja ťa neodsudzujem, choď a
odteraz viac nehreš“ (J 8:10–11).
Títo zákonníci a farizeji odišli, pretože Ježiš
odsúdil tých, ktorí odsudzovali ju. To je to, čo
spraví pre nás.
Ježiš vedel, že v krátkom čase pôjde na kríž a
zomrie za každý hriech, ktorého sa táto žena
dopustila.
Keď Ho sledovala, ako jej odpúšťa po tom, čo ju
zákonníci odsúdili, uverila.
Ako dlho trvá stať sa kresťanom? Trvá to roky?
Mesiace? Dni alebo hodiny?
V skutočnosti sa to môže stať v jednom okamihu.
Nech si sa dopustil akéhokoľvek hriechu, Ježiš

za teba zomrel na kríži a niesol Boží rozsudok
namiesto teba. Ten hriech ti môže byť odpustený
hneď teraz. Boh ti to sľubuje.
Niektorí ľudia vedú dvojitý život. Myslia si, že
majú všetko ututlané a nikto o ničom netuší. No
Boh vidí všetko. Vie o všetkom, čo hovoríme a
čo robíme. Pred Bohom neexistujú tajomstvá.
Možno máš práve teraz nejaký tajný hriech. Boh
o ňom vie všetko. Biblia hovorí: „Ak vyznávame
svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby
nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej
neprávosti“ (1. J 1:9).

Všimni si, že Ježiš nespomenul minulosť tej
ženy. V Biblii vraví Hospodin: „… odpustím ich
viny a na ich hriech si už nespomeniem“ (JER
31:34). Boh vezme tvoje hriechy, zahodí ich do
mora odpustenia a potom tam postaví tabuľu
„Loviť zakázané“.
Vrátim sa teda k otázke, či sa môžeme skutočne
zmeniť. Sami to nedokážeme, ale Ježiš nás
zmeniť dokáže. Môžeme k Nemu volať a dodá
nám novú silu žiť nový život.
Biblia nám hovorí, že „každý, kto vzýva Jeho
meno, bude zachránený“ (JOEL 3:5).

Vyznávať svoje hriechy znamená priznať,
že existujú a oľutovať ich. Častokrát to ale
nechceme spraviť. Vinu za svoje hriechy chceme
hodiť na niekoho iného. Musíme však prevziať
zodpovednosť.

Jedine Boh ti dokáže odpustiť a zachrániť ťa. No
musíš k Nemu volať. Môžeš sa zmeniť. Môžeš za
seba hodiť svoje hriechy ako tá žena, odpustené
a zabudnuté. Môžeš mať úplne nový začiatok s
Ježišom Kristom.

Možno sa tvoj život nachádza na zlom mieste,
pretože si spravil pár zlých rozhodnutí. Boh
ti môže odpustiť. Tvoje hriechy môžu byť
odpustené a zabudnuté.

Greg Laurie
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ROZHOVOR

Milí čitatelia, to, ako čas letí, sme zistili aj pri
Samkovi Gregovi, ktorý absolvoval ročný študijný
pobyt v Spojených štátoch amerických. Len
nedávno nám oznámil, že sa tam chystá a dnes je
to už pár týždňov, ako je späť. Položila som mu
zopár otázok, kým sú jeho dojmy ešte čerstvé...
1. Na začiatok ma zaujíma, ako sa Ti tam
podarilo dostať.
Štúdium v zahraničí bolo vždy mojim
snom. Iba snom. Nikdy som netušil, že by sa
to mohlo reálne stať. Až raz, ešte v roku 2017,
som sa rozprával s istým mládežníkom zo Žiliny,
ktorý študoval v Amerike a porozprával mi o
jeho roku v USA aj o škole, ktorú navštevoval.
Povedal mi, že sa tam dostal cez našu cirkev a
napísal mi, že niekedy koncom roka by sa malo
niečo objaviť na webovej stránke. Párkrát som sa
na to pozrel, ale nič som nenašiel. Až raz v januári
sa tam objavila prihláška na študentský pobyt v
USA. Po rozhovoroch s rodičmi, sme sa spolu
rozhodli, že ideme na to, a rodičia mi povedali,
že ma v tomto podporia. A tak začali nespočetné
a dlhé dni vyplňovania prihlášok, písania
papierov, vybavovania lekárskych prehliadok, či
otázok na bývalých študentov školy - Slovákom.
2. Šiel si tam sám?
Spolu so mnou vycestovali aj dvaja ďalší
Slováci. Leteli sme spolu a išli sme na tú istú školu.
3. Spomenieš si, aké boli začiatky?
Keď som priletel tam, jetlag (rýchla zmena
časového pásma počas diaľkového letu spôsobujú
„rozbitie“ denného a nočného režimu, pozn.
redakcie) nebol až taký problém, takmer hneď
som sa musel aklimatizovať do ich spôsobu života
a rýchlo som si musel zvyknúť. Samozrejme mi
chýbala moja rodina a priatelia, ale nebolo to až
také náročné. Čas v USA som si užíval a prebehlo
to veľmi rýchlo. Ľudia tam boli ako moja rodina,
takže to nebolo také náročné byť ďaleko od mojej
biologickej rodiny a slovenských priateľov.
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4. Opíš nám trošku Tvoju školu.
Škola sa volá Saint Paul Lutheran High
School, dá sa to preložiť ako Luteránska stredná
škola Svätého Paula. Nachádza sa v malom
meste Concordia v americkom štáte Missouri,
čo je približne v strede USA. Škola nie je
veľká, ale je veľmi zaujímavá. Navštevuje ju
asi 200 žiakov, z ktorých približne 65 pochádza
z 18 krajín sveta. Od Ázie, cez Oceániu, Afriku,
Európu, Strednú Ameriku až do Severnej
Ameriky. Škola bola skvelé miesto, kde som
spoznal množstvo zaujímavých ľudí. Približne
polovica žiakov školy, vrátane mňa, žije na
internáte, ktorý sa nachádza v areáli školy. Areál
školy je veľký okruh s desiatimi budova. Je
tam jedáleň, telocvičňa, internáty, ubytovňa pre
hostí, kaplnka, hlavná školská budova, budova
umenia atď. Okrem budov tam sú aj mnohé
športové ihriská, spomeniem napríklad ihrisko
na americký futbal či baseball. Na školskom

“campuse” sa ale nájde aj socha apoštola Pavla,
“Victory Bell” - zvon, oznamujúci víťazstvo
školského tímu, či “Gum tree” - strom plný
žuvačiek. Počas školského roka to tam žije.
5. V čom je americký systém iný? Ako tam
prebieha vyučovanie?
Školský systém tam je veľmi rozdielny.
Bolo by to nadlho opísať to celé, ale pokúsim sa
v krátkosti. Podobá sa to viac našim vysokým
školám. Žiaci si volia predmety, na hodiny chodia
k učiteľom. Nemajú tam triedy, ráno sa stretávajú
v skupinách, ktoré majú asi 9-12 členov, volá
sa to “homeroom,” sú tam žiaci zo všetkých
ročníkov. Na celej škole je ich 16, učiteľ žiakom
povie oznamy, pripravia sa na deň, strávia prvých
10 minút dňa spolu. Až potom sa žiaci rozídu do
tried na prvú hodinu. Žiaci majú 7 alebo 8 hodín.
Rozvrh je každý deň taký istý. Znamená to, že
žiaci majú nejaký predmet každý deň buď celý
rok, alebo celý semester. Na ďalší rok si zase
vyberajú iné predmety. Predmety si môžu zvoliť
aj podľa ich schopností. Napríklad v ponuke je
viac úrovní matematiky, čo znamená, že je na
žiakovi ktorý si vyberie, podľa toho ako ho daný
predmet zaujíma, ako ho potrebuje a ako mu

ide. Každý pondelok, stredu a piatok, je po prvej
hodine kaplnka. Zúčastňujú sa jej všetci žiaci,
trvá to približne 25 minút, je to krátke stretnutie
s piesňami a zamyslením. Každý utorok a štvrtok
sa v tom istom čase koná “meeting time” - čas
na stretnutie, organizované stretnutia športových
tímov, akademických tímov, školskej rady atď.,
ale aj neorganizované rozhovory žiakov. To je tak v
skratke čo mi napadlo k opisu Saint Paul Lutheran
High School a typického školského dňa tam.
6. A čo duchovný život?
Ako som už spomenul, škola bola
kresťanská, čo bolo vidno aj na prístupe učiteľov.
Učitelia sa starajú o žiakov, sú kresťania a túžia
pomôcť. Nemal by som problém rozprávať
sa s nimi aj o vážnych veciach. Takisto som
už spomenul kaplnku, ktorá tvorí duchovný
program trikrát do týždňa. Žiaci majú povinnosť
navštevovať služby Božie každú nedeľu. Je im
ponúknutá aj medzinárodná bohoslužba každú
nedeľu o 18:00. Nie všetci žiaci sú veriaci, ale s
mnohými som sa mohol rozprávať o duchovnom
živote, modliť sa s nimi či spievať chvály.
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7. Určite si sa musel veľa pripravovať na
vyučovanie, ale ak si mal voľný čas, ako si ho
mohol tráviť?
Študent SPLHS má plný program.
Voľnočasových aktivít je tam v ponuke veľmi
veľa. Každý žiak má možnosť robiť nejaký šport
každý trimester. Teda sú tam 3 športové sezóny
- jesenná, zimná a jarná - a v každej z nich je
niekoľko športov na výber. Ja som na jeseň hral
futbal (ten náš, aj keď dal sa aj americký, ale to
som si netrúfal) a na jar som robil atletiku, behal
som. Tréningy sú každý školský deň poobede, teda
od 16:00 do 18:00, škola končila o 15:30, takže
tam nebolo veľa času na oddych. Páči sa mi tento
systém, kde takmer každý žiak robí aspoň jeden
šport a má možnosť sa po škole, po niekoľkých
hodinách práce hlavne hlavou, robiť aj niečo s
telom. Športové aktivity ale zďaleka nie sú jediná
možnosť na trávenie voľného času. Možností
je viac, ja vám poviem o tom, čo som ja robil.
Rok v USA mi pomohol veľmi aj po hudobnej
stránke. Hral som v orchestri na husliach, bol
som súčasťou veľkého 50-členného spevokolu
a takisto som bol aj v malom 15-člennom
spevokole. Orchester a veľký spevokol trénoval

18 | ZVON

každý deň v rámci školy. Preto sme mohli cítiť aj
evidentné zlepšenie. Pri hudbe sme strávili veľa
času a mali spolu veľa zážitkov. Spomeniem
napríklad turné so spevokolom, počas ktorého
sme prešli 7 amerických štátov, niekoľko tisíc
kilometrov, odspievali 16 koncertov za 10 dní
a videli dokonca Niagarské vodopády. To bolo
skvelé. Ale aj dva domáce koncerty - vianočný a
jarný - so spevokolom boli jedinečným zážitkom.
Nikdy predtým som nespieval v tak dobrom
spevokole s takými dobrými spevákmi, toto bola
skvelá skúsenosť. Posledná voľnočasová aktivita,
ktorú spomeniem, bolo divadlo. Áno, hral som
aj v divadle, bol som jediný neamerický herec a
hranie som si užíval. Bolo to síce náročné, ale
každodenné nácviky nás počas dva a pol mesačnej
prípravy pripravili odohrať skvelé predstavenie.
A keď som nemal na programe žiadne plánované
aktivity, aj vtedy bolo stále o zábavu postarané.
Vždy budem s ohromením spomínať na to, že
so mnou bývali chlapci z celého sveta, z krajín
ako Kambodža, Etiópia, Nórsko či Nikaragua.
Môj domov bol medzi asi päťdesiatimi
rovesníkmi z celého sveta. To znamená, že vždy
tam bol niekto, s kým som mohol tráviť čas.

8. Pred pár rokmi boli v našom zbore dve
dobrovoľníčky z USA – Ashley a Sarah.
Podarilo sa Ti s nimi stretnúť?
Počas môjho pobytu som mal veru
možnosť navštíviť aj naše hybské Američanky.
Všetci sme boli veľmi šťastní, že sme sa videli
po tak dlhom čase. Sarah som navštívil cez
Thanksgiving break – voľno počas sviatkov
vďakyvzdania - a strávil som s ňou a s jej rodinou
približne 10 dní. Návštívil som Charleston, mesto
kde Sarah býva (síce bol november, ale stále
bolo počasie na tričko), videl som toto krásne
mesto, spolu sme varili halušky a rezne, bol som
v ich zbore, videl som Atlantik zo západného
pobrežia a takisto som sa zúčastnil behu v jej
meste. Cestou do Ameriky som celkovo prvýkrát
sedel v lietadle, a o pár mesiacov som už sám
letel ku Sáre. Lietania som sa vôbec nebál, je to
rýchle a komfortné. Let naspäť od Sáry do školy
bol zaujímavý. V štáte mojej školy bola akurát
velikánska atypická snehová víchrica. Lety sa
rušili a meškali. Môj našťastie nezrušili, iba
meškal. Musel som prestupovať, čo som stihol.
No keď som prišiel do finálnej destinácie Kansas
City, bolo tam veľmi veľa snehu a na hodinkách

1 hodina ráno. Oznámili nám, že po nás nemôžu
prísť zo školy kvôli snehu, povedali, že prídu ráno.
Takže z teplúčka pri Sáre som išiel do zimy a ešte
som aj strávil celú noc na letisku. Aj to bol zážitok.
Ashley som navštívil počas Veľkej noci. Strávil
som zopár dní s jej manželom Mattom a vtedy
štvor-mesačným synčekom Wallym. Boli veľmi
zlatí. Ukázali mi Twin Cities, dve najväčšie mestá
v štáte Minnesota, pri ktorých oni žijú. Bol som
v Mall of America, teda v jednom z najväčších
obchodných centier na svete. Takisto som navštívil
aj ich zbor, v ktorom Matt pracuje. Pri návšteve
Ashley aj Sarah sme veľa spomínali na Hybe, na
ich čas u nás. Veľmi sa teším, že Sarah toto leto
príde na Slovensko, a aj Ashley sľúbila, že príde
čoskoro, keďže povedala, že teraz je rad na nej.
9. Na záver Ťa Samko poprosím o stručnú
rekapituláciu.
Ako som spomenul, pre mňa bolo štúdium
v zahraničí sen. Vôbec to neľutujem, som
Pánu Bohu nesmierne vďačný za to množstvo
skúseností, zážitkov a priateľstiev, ktoré som
získal. Milujem cestovanie a za posledných 10
mesiacov som navštívil 16 amerických štátov, o
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čom som nikdy ani nesníval. Splnilo sa mi mnoho
tajných snov. Videl som zápas NHL, Sochu
Slobody, Niagarské vodopády alebo Gateway
Arch v Saint Louis. Pán Boh je veľmi dobrý a
aj mňa veľmi požehnal. Veľa som sa počas času
v USA naučil o svete, ale aj o sebe. Bol to čas
spoznávania, robenia vlastných rozhodnutí,
učenia sa byť zodpovedným. Každému, kto má
príležitosť, odporúčam cestovať. Zrazu som
zistil, že ani lietať nie je také náročné, že svet
nie je až taký veľký, že dobrí ľudia sa nájdu
všade. Aj keď to bolo iba 9 mesiacov, vytvorili
sa medzi nami silné vzťahy. Lúčenie bolo veľmi
náročné, bolo ťažké opustiť miesto, ktoré bolo
mojím domovom. Ale som vďačný, Pán Boh
nás veľmi požehnával. Do USA sa chcem vrátiť,
zrejme nie natrvalo, ale určite túžim ísť naspäť k
mojim priateľom. Božia milosť, láska a vedenie
boli zreteľné celý rok. Bez toho by to nešlo.
Zuzana Žišková
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KONFIRMÁCIA
Zo začiatku sme si mysleli, že to bude
ľahké, ale nebolo. Každá jedna téma, ktorú sme
mali, sa nám zdala ťažká. Keď sme zvládli celý
prvý polrok, bola pred nami skúška, pri ktorej
sme mali stres, že to pokazíme. Skúšku sme
s Božou pomocou “prežili”. Druhý polrok našej
konfirmačnej prípravy sme si mysleli, že to bude
ľahšie, ale pre mňa nebolo. Druhý rok musel
byť pán farár prísnejší. Mali sme problém sa to
všetko naučiť, ale nakoniec sa nám to podarilo
a potom už ku koncu konfirmačného vyučovania
bola snaha všetko si neustále opakovať.
Mali sme nácvik,
ako nastúpime počas
konfirmačnej slávnosti, ako budeme sedieť a kto
bude odpovedať ako prvý. Mali sme aj Večeru
Pánovu, počas ktorej nás pomocou oblátky a
čistej vody učil pán farár, aby sme vedeli, ako
máme v budúcnosti spolupracovať pri podávaní
skutočnej oblátky a vína. Pri konfirmácii sme sa
skoro obliali, ale zvládli sme to. Dva dni pred
konfirmáciou sme pomáhali s výzdobou kostola.

Keď prišla nedeľa, tak  prišli aj odpýtanky, ktoré
bolo potrebné vedieť naspamäť. Už pri nich som
mal veľké stresy. Záležalo nám na tom, aby to
dopadlo čo najlepšie. Ešte väčšie stresy prišli
na fare v zborovej miestnosti, sa nás snažila
ukľudniť a povzbudiť pani kaplánka. Potom
sme sa pomodlili a išli do kostola. Keď prišli
konfirmačné otázky, tak sa nám úplne rozbúchali
srdcia, potom po otázkach sa nám uľavilo a
ten pocit, keď sme mohli po prvý krát prijať
Večeru Pánovu, bol neopísateľný. Keď bolo po
konfirmácii, tak prišla tá najväčšia úľava, pocit,
ktorý sme prežili a mali po ukončení slávnosti,
bol vynikajúci. Prišlo uvedomenie si toho,
že sme sa stali dospelými členmi našej cirkvi
a čakajú nás teda aj povinnosti. Po slávnostných
službách Božích sme sa pobrali s našimi rodinami
osláviť tú sviatočnú udalosť. Sviatočnou bola
nie len pre nás, ale pre celý cirkevný zbor.
Radovan Budinský
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PRE KONFIRMANDOV
Dnešný deň je pre vás skutočne
výnimočný. Dnes po prvýkrát vo svojom živote
budete pristupovať ku Večeri Pánovej. Ochutnáte
to, čo ste ešte nikdy nejedli a pocítite to, čo ste
ešte nikdy nezažili. Pod spôsobom posväteného
chleba a pod spôsobom posväteného vína prijmete
telo a krv nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista a vo
svojom vnútri zažijete, čo je to odpustenie. Spolu
budeme pri jednom stole ako bratia a sestry
všetci rovní, všetci hriešni a predsa všetci vítaní
a očakávaní. Po prvýkrát to bude zaiste veľmi
zvláštny pocit, pretože mladý človek vidí pred
svojimi očami nejaké víno v kalichu a nejakú
bielu oblátku. Čo to je, čo to pre mňa znamená?
Naším ľudským rozumom je veľmi ťažké,
ba až nemožné reálne pochopiť to, čo sa pri
Večeri Pánovej deje. Teológovia na to majú
rôzne poučky, rôzne odpovede, ale myslím
si, že dôležitejšie ako definície je vnútorné
precítenie. Je to precítenie Božej blízkosti
a Božej milosti, keď sa sám veľký Boh
Stvoriteľ neba a zeme skláňa ku mne biednemu
a hriešnemu človeku, aby mi podal pomocnú
ruku, aby ma očistil, aby ma obmyl. Z Jeho
veľkej lásky sa uskutočnilo dielo vykúpenie
cez nášho Pána Ježiša Krista, ktorý sa obetoval
na golgotskom kríži, aby za nás zaplatil naše
dlhy, aby nás zmieril s naším nebeským Otcom.
Pre mnohých ľudí dnes je veľmi ťažké prijať
a pochopiť, že takýmto spôsobom sa môžeme
zbaviť svojich vín, že práve takto môžeme

získať vnútorný pokoj a čisté svedomie. Keď
však chcem ako človek pocítiť Božiu milosť,
teda fakt, že aj mňa Pán Boh miluje a chce mi
odpustiť je potrebné zamyslieť sa nad tým, prečo
potrebujem, aby mi niekto odpustil. Čo také
zlé robím vo svojom živote? Priznať si chyby,
prijať zodpovednosť za omyly, ospravedlniť
sa ,zmieriť sa s protivníkmi to vôbec nie je
jednoduchá záležitosť. My ľudia máme tendenciu
ospravedlňovať sa, vykrúcať, nevidieť, zatĺkať,
porovnávať sa s inými, kde vo svetle ich chýb nie
sme na tom až tak zle . Dar pokánia však dáva
Duch svätý, Božie slovo formuje naše svedomie,
aby sme to vnímali, aby sme sa v mysli vrátili
aj dnes k svojim mnohým neuváženým slovám
smerom k rodičom, súrodencom, učiteľom,
spolužiakom. Aby sme si aj my prešli svoje
reakcie, svoje nálady, spomenuli si na mnohé
situácie, keď úradovala mladícka nerozvážnosť,
nervozita, hnev, či netolerancia. Božie prikázania
svedčia proti každému z nás a je to jedno,
či máme 40 alebo 14, Pán Boh všetko vidí.
Dnešok je pre vás milí konfirmandi
príležitosťou otvoriť svoje srdcia, vyznať
pred vševedúcim a milostivým Pánom
Bohom svoje previnenia a prosiť Ho o milosť.
Nech je k vám náš nebeský Otec milostivý
a prijme vás ako svoje milované deti. Amen.
Mgr. Erika Stančeková

1 Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov
nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, 2 ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o
Jeho zákone rozjíma dňom-nocou. 3 Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch,
čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí. 4 Nie tak
bezbožníci; ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. 5 A preto neobstoja bezbožníci
na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. 6 Lebo vie Hospodin o ceste
spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.
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Žalm 1

PRIJÍMANIE VEČERE
PÁNOVEJ PRED
KONFIRMÁCIOU V
POĽSKU

V ECAV na Slovensku je konfirmačná
prax pomerne dlho ustálená. U našich susedov
v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
v Poľsku však majú postupovať podľa nových
pravidiel. Na jesennom rokovaní synody v Lodži,
ktoré sa začalo 13. októbra 2018, bola na druhý deň
prerokovávaná téma: Úloha a miesto konfirmácie
v cirkvi. Synodáli okrem iného reagovali na
zmeny v systéme školského vzdelávania, aby
zosúladili vek konfirmandov pri slávnosti.
Zároveň nadviazali na niekoľko teologických
konferencií konaných od roku 2015. Uznesením
prijali, že mládež má byť konfirmovaná vo veku
13 až 16 rokov. Jednotlivé diecézy (senioráty)
majú za úlohu na svojom území konkretizovať
zjednotený vek pre cirkevné zbory. Na základe
teologických odôvodnení umožnili synodáli
svojim uznesením prijímať sviatosť Večere
Pánovej aj pre deti pred slávnosťou konfirmácie.
Jediným obmedzením je to, aby dieťa rozoznávalo
dary Večere Pánovej od ostatného jedla. Tento
limit bol stanovený na základe prvého listu
Korintským, 11. kapitoly a 29. verša. Takému
prijímaniu však predchádza rozhovor farára
cirkevného zboru s dieťaťom a jeho rodičmi.
Tento proces sa má zároveň vnímať ako pomoc
pri „kresťanskom rozvoji“ dieťaťa. Poučenie
o význame prijímania je podľa uznesenia na
zodpovednosti rodičov. Tým sa otvorila aj
otázka významu konfirmácie, ktorá nemá byť
zavŕšením katechézy, ale len ukončením vstupnej
etapy celoživotného vzdelávania a uvedenia
mladých ľudí do zodpovednej účasti na živote
cirkvi. Postupne budú pripravené informačné

a katechetické materiály pre deti i rodičov.
Dopad rozhodnutí sa nezaobíde bez zmeny
v náuke pre konfirmandov a revízie liturgie.
Rozhodnutie synody vyvolalo mnoho otázok
a nová prax sa zatiaľ celoplošne neuplatňuje.
Mgr. Rastislav Stanček
Predsedajúci zborový evanjelický a. v. farár
v Dolnom Kubíne
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KOLOS
BEH O CENU. Touto témou sa niesol
tohtoročný seniorálny konfirmačný tábor
KOLOS, ktorého sme sa tiež zúčastnili. Konal sa
v dňoch 8.5.- 12.5. 2019 a tak ako minulý rok,
aj tento sme zavítali do nám už známej Juskovej
Vole. Počasie nám tento krát moc nevyšlo,
keďže bolo chladno a trochu nám aj spŕchlo,
ale my sme to zvládli, veď predsa nie sme
z cukru. Zamýšľali sme sa nad veršami z Biblie:
Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia
síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak
bežte, aby ste ju dosiahli! A každý, kto závodí,
zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dostali
porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto
ja tak bežím, nie ako na neisto; tak zápasím,
nie akoby som vzduch rozrážal, ale ukázňujem
si telo a službe ho podrobujem, aby som sám
nebol nehodný, keď iným kážem. ( 1K 9,24-27)
Prvý večer sme počúvali o TRÉNINGU Sláva
Slávika, potom ďalší večer o TRÉNEROVI
Mareka Ivana. Nasledujúcim rečníkom bol náš
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pán senior Stanislav Grega , ktorý rozprával
a TÍME, po ňom na ďalší večer prišiel pán farár
Marek Cingeľ, ktorý rozprával o FANÚŠIKOCH.
A v posledný deň v nedeľu na službách Božích sme
počuli o CIELI kázať pani farárku Aničku Belanji.
Témy, ktoré sme preberali, boli poprepletané
skupinkami a rôznymi hrami, workshopmi,
pri ktorých sme sa mohli spoločne zabaviť
a spoznať. Tento rok bol tiež niečím špeciálnym
a to kresťanským „rapovým“ koncertom. Bol to
požehnaný čas a sme vďační Bohu za ochranu
a požehnanie počas celého KOLOSU a tiež
za to, že dáva silu tým ľudom, ktorí to všetko
pripravujú a organizujú. Myslím, že tento tábor
dal každému niečo a veľmi si prajem, aby sme
mohli aj počas nasledujúcich rokov spoločne
aj takýmto spôsobom prinášať evanjelium
mladým ľudom v celom našom senioráte.
Kristína Žišková

KOLOS
Pre každého športovca je dôležitý
pravidelný tréning a ako aj dobrý tréner. Práve tieto
dve veci mu môžu dopomôcť k úspechu a víťazstvu.
Téma o športovaní, trénovaní a cieli bola
hlavnou témou na tábore pre konfirmandov
Liptovsko – oravského seniorátu KoLOS 2019,
ktorý sa uskutočnil v dňoch 8. – 12. mája
2019 v Juskovej Voli pri Vranove nad Topľou.
Konfirmandi a mládežníci si mohli vypočuť
skvelých rečníkov, ktorí im priblížili témy dňa:
tréning, tréner, tím, fanúšikovia, cieľ. Obraz
športu bol prenesený do obrazu o kresťanskom
behu do cieľa, teda večného života. Vo veľkých
hrách počas 5 dní si mohli mladí vyskúšať
tímovú prácu po skupinkách, napr. keď museli
preniesť vajíčko cez strastiplnú cestu pri rôznych
úlohách a tak dôjsť do cieľa v hre Išlo vajce na
vandrovku. Zábavné bolo hrať „golf“ palicou na
určenej trase, najmä do kopca po rozmočenej
tráve, ako aj vrátiť sa do „školy“, kde účastníci
získavali body na vysvedčenie. Súčasťou

táborových dní boli aj zaujímavé semináre, kde
okrem získania vedomostí bolo možné klásť
otázky. Pre tvorivých boli pripravené workshopy
a pre športuchtivých rôzne športy, ako napr.
futbal a volejbal. Každý deň bolo možné spoznať
nových ľudí nielen v skupinách, do ktorých boli
mladí rozdelení, ale aj pri jedle, vo voľnom
čase, či večernom sledovaní Majstrovstiev sveta
v hokeji. Juskova Voľa, resp. Gréckokatolícke
centrum Bárka, bolo na 5 dní našim domovom,
odkiaľ sme sa v nedeľu večer vrátili v nadšení
z nových vecí, ale aj s vedomím, že opäť
vhupneme do bežného života a vrátime sa do
každodenných povinností. Kiež ostaneme pri
dobrom trénerovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, aby
nás raz mohol priviesť do cieľa, večného života.
Mgr. Alena Ďurčíková,
zborová farárka v CZ Istebné
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KNIHA ORAVY 2018
Ku koncu apríla 2019 došlo k oficiálnemu
vyhláseniu súťaže Kniha Oravy 2018, ktorú
vyhlásil Žilinský samosprávny kraj a Oravská
knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
za prítomnosti televízie TV DK – Infoštúdio mesta
Dolný Kubín. V kategórii Odborná literatúra sa
na prvom mieste umiestnila kniha Cesty Juraja
Tranovského / Śladami Jerzego Trzanowskiego,
ktorú vydal Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Dolný Kubín. Autormi publikácie, ktorá
všeobecne získala najväčší počet hlasov, sú Mgr.
Marcin Gabryś – riaditeľ Múzea protestantizmu
v Cieszyne, Mgr. Matúš Chren - učiteľ dejepisu na
Gymnáziu v Tvrdošíne a Mgr. Rastislav Stanček
– predsedajúci zborový ev. a. v. farár v Dolnom
Kubíne, ktorý je zároveň aj jej editorom.
Na podujatí farár Stanček predstavil netradičnú
publikáciu, ktorú taktiež editoval, navrhol
koncept a je jej spoluautorom s názvom Od
reformácie po dnešok Tešínskym Sliezskom
a Oravou / Od Reformacji do dziś na Ślasku
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Cieszyńskim i Orawie. Jedná sa o knižného
turistického
sprievodcu,
ktorý
obrazom
a slovom sprevádza po kultúrnych pamiatkach
a pamätných miestach regiónov uvedených
v názve. Bedeker ponúka oboznámenie sa so
spoločnou históriou reformácie v cezhraničných
regiónoch Slovenska a Poľska. Čitateľa aktívne
pozýva na miesta spojené nielen s dejinami,
ale aj súčasnosťou evanjelikov augsburského
vyznania. Sakrálne objekty, pamätné tabule,
sochy či historické budovy môžete navštíviť
vďaka uvedeným súradniciam GPS. Informácie
o ubytovaní sú poskytnuté len pre budovy vo
vlastníctve, či prevádzke ECAV. Publikácie
boli jedným z výstupov projektu Spoločne
putujeme
už
500
rokov
Cirkevného
zboru ECAV na Slovensku Dolný Kubín,
financovaného z programu Interreg PL-SK.

OKIENKO VÝROČÍ
► 11. mája 1859 sa v Liptovskom
Mikuláši narodil evanjelik Dr. Ing. Aurel Stodola,
univerzitný profesor, konštruktér a celosvetovo
uznávaný vedec, najväčšie úspechy dosiahol
v odbore parných turbín, reagoval na biedu
zranených počas I. svetovej vojny - vyvinul
vlastnú koncepciou protézy a s chirurgom
Ferdinandom Sauerbruchom skonštruovali
v roku 1915 pohyblivú umelú ruku; napriek
tomu, že zomrel v roku 1942 v Zürichu je od
roku pochovaný v Liptovskom Mikuláši
► 17. mája 1959 vo Važci zomrel Jan Hála,
maliar, ilustrátor, dokumentarista folklóru,
písal eseje uverejňované v Lidových novinách,
pochovaný je v Blatnej (ČR); okrem iného je
autorom návrhov interiérovej maľby kostolov;
napríklad v minulom roku bola odborne
zrekonštruovaná jeho výnimočná maľba
v evanjelickom a. v. kostole v Dolnom Kubíne
► 16. júna 1914 zomrel Ján Miloslav Hroboň,
evanjelický farár, etnológ, jazykovedec a
historik; narodil sa v Liptovskej Sielnici 13.
augusta 1859, od roku 1885 pôsobil v cirkevnom
zbore Istebné. Bol podpredsedom Slovenskej
muzeálnej spoločnosti, zachránil archeologické
nálezy z hradiska Istebné-Hrádok, ktoré bolo
takmer úplne zničené pri stavbe železnice na
konci 19. storočia
►
20.
júla
1649
v
Liptovskom
Mikuláši zomrel evanjelický senior Melchior
Smrtník, učiteľ, kázal na pohrebe Juraja
Tranovského, kde využil symbol kalicha vo vzťahu
k jeho životu; kázeň vyšla tlačou v Trenčíne roku
1637 v zbierke Vale Tranoscianum

začiatok básne Slovopieseň: Vzhoru Syn Slova!
vozhoruj, Na prapúť Ducha sa vzmoruj. —
Skrze Pána Jezu Krista Premretjeho Bohobysta
Premaruj sa, vozkresuj sa, Na prapúť Slávy
shotuj sa!
► 11. augusta 1849 v Liptovskej Sielnici sa
narodil evanjelický farár Karol Salva, učiteľ,
kníhtlačiar, najvplyvnejší vydavateľ slovenskej
literatúry, spisovateľ a národný pracovník;
v roku 1887 bol suspendovaný pre „panslávske
aktivity“, v roku 1909 emigroval do USA,
kde redigoval Amerikánsko-slovenských
novín, Raráška a Slovenského denníka, zomrel
v meste Cleveland
► 9. augusta 1929 v Liptovskom Mikuláši zomrel
básnik, redaktor Andrej Guoth, liečil sa
v Novom Smokovci, pred smrťou napísal báseň
Vedel som ...
úryvok: Vedel som, život je ako letiace oblaky
v búrke. — Vieme to všetci — mlčíme o tom a
klopíme oči… U jeho cesty s žobrákmi stojíme pre
trochu lásky. Zahrmí časom — pred zrakom mihnú
sa pohádok krásky: — boli sme — a už nás niet.
► 18. augusta 1909 v Liptovskom
Mikuláši zomrel učiteľ, rodák z Magurky Karol
Ruppeldt, zberateľ ľudových piesní a hudobný
skladateľ, oživil a viedol Spevokol meštianskej
besedy pod názvom Tatran; okrem iného vydal
Venček slovenských národných piesní, ktorá
obsahuje piesne pre školské potreby
Spracoval: Mgr. Rastislav Stanček, predsedajúci
zborový ev. a. v. farár v Dolnom Kubíne

►
30.
júla
1894
v
Liptovskej
Sielnici zomrel tunajší rodák Samo Bohdan
Hroboň, básnik, jazykovedec a folklorista, bol
predstaviteľ mesianistickej línie slovenského
romantizmu
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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.

