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Čaká nás historicky
jedinečná skúsenosť
Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

B

ratia a sestry, v jeseni 2019 prijal parlament zákon o podpore činnosti cirkví.
Zároveň vláda prijala opatrenie na automatické zvyšovanie minimálnej mzdy. Výška
štátneho transferu nedokáže pokryť nároky
na zvyšovanie miezd farárov a na pokrytie
celej spoločnej služby cirkvi; teda náklady
na naše spoločné projekty, programy, podujatia, činnosť výborov a orgánov cirkvi, réžiu
biskupských úradov, platy zamestnancov ústredia a náklady na stravné lístky duchovných.
Zodpovednosť za pokrytie celých nákladov
na svoju činnosť nesú cirkvi samy.
K tomu je tu minimálne tridsať rokov oprávnene znejúci hlas duchovných, že si zaslúžia
slušné platy a dôchodky. Zistili sme, že ak by
sme mali vyplatiť kaplánovi zvyšujúcu sa minimálnu mzdu a ostatným duchovným mzdu
primerane navýšiť, potrebovali by sme
približne 1,5 milióna eur navyše. Čo bolo
v možnostiach cirkvi urobiť, urobili sme
už pre rok 2020. Potrebujeme však viac
našich vlastných peňazí na dofinancovanie nákladov na činnosť cirkvi. Českobratskí evanjelici takéto dofinancovanie poznajú už 27 rokov. Rovnako

evanjelici na Sliezsku, v Poľsku a Maďarsku. My
sme zmeškali.
Pripraviť v rámci jedného roka riešenie, diskutovať ho, vysvetľovať a motivovať k pridaniu
sa, je jedna vec. Pripraviť ho v atmosfére malej
občianskej vojny, ktorú máme v cirkvi, a byť
komunikačne obmedzení koronou, je téma
sama osebe.
Prišli však obavy, ako cirkevné zbory unesú
nároky na odvody do spoločného fondu. V celej nahote sa nám odkrýva fakt, že obrovské
množstvo našich členov obmedzilo kontakt
s cirkvou na zaplatenie cirkevného príspevku päť eur ročne. Mnohí ho neuhradia vôbec.
Zbory zápasia s permanentným nedostatkom
prostriedkov. Je to sprievodný znak hlbokej
krízy, ktorou je zasiahnutá naša cirkev. Netrvá
rok ani desať rokov. Jeme trpké ovocie toho,
na čo upozorňovali už naši otcovia. O to väčšia
vďaka patrí tým, ktorí pochopili a s úplnou samozrejmosťou finančne podporujú svoju
milovanú cirkev.
Súvislosti sú teda veľmi komplikované. Zostáva tu však naša cirkev, ktorá koná svoje misijné, katechetické
a diakonické poslanie. Neskladá
porazenecky ruky, naopak, chce ich
dvíhať k väčšej aktivite! Potrebuje
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však viac peňazí pre svojich duchovných. Jej
orgány pracovali a pripravovali riešenie. Synoda uprednostnila návrh Združenia evanjelických duchovných, ktorý sa javí ako solidárny
ku slabším. Začne platiť v roku 2021 a ak sa
Fond finančného zabezpečenia ECAV začne
korektne plniť, farári a celá cirkev pocítia jeho
efekt.
Áno, chápeme, že v našej cirkvi žije množstvo ľudí, ktorí nemajú nazvyš. Takí sú však aj
v iných cirkvách a mnohokrát nás prekvapujú
svojou dobročinnosťou. Každý môžeme premýšľať nad tým, koľko peňazí sme si dlhodobo
zvykli vyčleňovať na svoj cirkevný zbor a svoju
cirkev. Koľko pre seba, na svoj voľný čas a záľuby. A kto asi boli tí, ktorí náklady na činnosť
cirkvi vždy nejako ‚zatiahli‘ za nás.
Milí moji, keby išlo o zázraky. Ale ide možno

o desať eur pre svoju milovanú cirkev navyše.
Naši predkovia, na ktorých sa odvolávame,
mali neporovnateľne menej ako my. Čo by
asi povedali na našu diskusiu a obavy? Dovoľujem si vás požiadať o vašu trpezlivosť, pochopenie a vernosť. Bude to spočiatku možno
bolieť, ale verím, že sa časom presvedčíme, že
spoločný fond prináša dobré ovocie. Dokonca, že cez väčšiu finančnú zainteresovanosť
aj viac osobne oceníme, čo naša cirkev žije
a robí dnes.
Čaká nás teda historicky jedinečná, nová
skúsenosť. Nevzdajme to, dokážme sa. Myslím
na vás všetkých a na tie miesta a príležitosti,
kde sme sa v tomto roku mohli stretnúť. Mám
vás rád a mám rád našu cirkev. Milosť Pána
Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov
Ducha Svätého, so všetkými nami!

Lebo Bohu nič nebude nemožné
bude synom Najvyššieho.“ (L 1,31). Ona zarazená rozmýšľa, čo to má byť? Pýta sa anjela: „Ako
sa to stane?“
Cítite ten rozdiel? V čom je odpoveď Zachariáša iná, ako Máriina? Áno, je to v postoji srdca,
vo viere.
Zachariáš sa pýta – po čom to poznám? Táto
otázka vyjadruje pochybnosť – stane sa to vôbec? Mária sa nepýta, či sa to stane, ale ako. To
je ten zásadný rozdiel. V jej postoji je odpoveď
veriaceho srdca.
Možno si aj dnes hovoríme: situácia v spoločnosti, cirkvi, alebo moja osobná či rodinná
je taká, že nám pomôže už iba zázrak. Ten zázrak sa naozaj stal a prišiel v Ježišovi Kristovi.
Odpoveďou na túžbu po záchrane izraelského národa bolo Kristovo narodenie, On je
Záchranca, Spasiteľ, v Ňom máme život.
A On každému z nás ponúka zázrak
nového života. Čaká na postoj nášho
srdca, na našu odpoveď. Skúsme sa pýtať nie s pochybnosťou, či sa tak stane,
ale s vierou: „Ako sa to stane?“

Ján Hroboň, biskup ZD ECAV
Bratia a sestry, „nálada prvého adventu“ nebola vôbec radostná, naopak očakávania boli
pochmúrne a pesimistické. Budúcnosť izraelského národa – pod nadvládou Rimanov, poznamenaná duchovným úpadkom a vnútornými spormi – sa javila v temných farbách. Tí, čo
úprimne očakávali zmenu, si zrejme hovorili: „Tu
nám pomôže iba zázrak.“
A ten sa stal. Najprv pri kňazovi Zachariášovi. Najväčšou túžbou jeho života bolo mať
potomka. Ale on aj jeho manželka boli už starí.
Napriek tomu neprestávali prosiť. A zrazu dostáva v chráme posolstvo priamo od anjela: „Neboj sa Zachariáš, lebo vypočutá bola tvoja
modlitba; manželka Alžbeta ti porodí syna
a dáš mu meno Ján.“ (L 1,13). A Zachariáš,
šokovaný touto udalosťou, sa pýta: „Po
čom to poznám?“
Rovnako neuveriteľná udalosť sa
odohráva pri Márii. Anjel jej zvestuje:
„Narodí sa ti syn a dáš mu meno Ježiš,
2

Vianoce

Vianočné sčítanie „1 + 1“
Počas skutočných Vianoc sa totiž svet má
zastaviť a vnímať pohyb Božieho sveta. Tento
svet sa dal do pohybu, lebo Boh neprestal
počítať s ľudským pokolením. Vianoce – to
je sviatok Božieho sčítania ľudstva, keď nám
Boh jasne dokazuje, že s nami počíta, že naše
životy i rodiny majú v jeho očiach hodnotu
jeho Syna. Vianoce sú o poznaní, že Stvoriteľova ruka má spočítané nielen naše vlasy
na hlave, ale tá istá ruka v nás chce tvoriť
a zrodiť nový život. Tento pohyb napĺňa Vianoce niečím pravým a skutočným. Vianoce
sú preto svätou a tichou nocou, lebo v Betleheme sa svätý Boh oddelil pre nás ľudí. Vzdal
sa svojej slávy a čistoty, aby zostúpil do našej
nečistoty a špiny, do maštale, do skromnosti,
aby nás obdaril hojnosťou pravých hodnôt.
Toto vianočné obdarovanie neprežili spiace rodiny, ale pastieri, ktorí v noci bdeli. Ľudia
na okraji spoločnosti, s ktorými nik nerátal.
Ich nočné bdenie sa stalo mostom, ktorým
vstúpila vianočná zvesť do ich života, zarezonovala v ich duši a zrodila z nich prvých
vianočných ľudí. Narodený Kristus sa stal súčasťou ich života, a tak o nich začalo platiť: 1
+ 1. Už neboli sami, nepatrili len sami sebe,
nemysleli len na seba, ich svet sa prestal točiť okolo nich samých. Na Vianoce našiel človek pravého Človeka splodeného z pravého
Boha. Vianoce sú rovnica 1 + 1, ty a Boh, tvoje
srdce a Božie srdce, Božie narodenie a tvoje
prijatie, poznanie Boha a tvoja viera, slovo
a telo – alebo – slovo, ktoré sa stalo telom, aby
prebývalo medzi nami a v každom z nás. Túto
rovnicu ohlasuje cirkev už tisícročia.
Vianočné riziko však spočíva v tom,
že si zameníme znamienka, a že v mnohých rodinách je vnímané Božie plus
ako veľké mínus. Potom platí: 1 - 1 =
0. Bez Boha sa totiž stávam prázdny.
Boh počíta s nami, len či my počítame s ním? A to každodenne. Som

Peter Mihoč, biskup VD ECAV
(L 2,1 –7) Milé sestry a bratia! Peniaze vraj
hýbu svetom a práve kvôli nim Augustus
uviedol na prvé Vianoce do pohybu celú ríšu.
Sčítanie ľudu, ktoré prikázal a ktoré sa konalo
raz za desať rokov, bolo impulzom k pohybu
mnohých rodín. Augustus, ako cisár, potreboval mať presný prehľad o počte daňovníkov
a takto prognózovať finančné príjmy pre ďalšie obdobie. Pretože sa sčítanie odohrávalo
v rodisku ľudí, na prvé vianočné sviatky boli
mnohé rodiny spolu.
V koľkých súvislostiach je tento obraz podobný dnešnej predvianočnej dobe a bude
podobný aj v roku 2021, keď sa v našej krajine, taktiež po desiatich rokoch, uskutoční
nové sčítanie obyvateľstva.
Dnešný predvianočný moderný cisár uvádza do pohybu mysle ľudí. Peniaze aj dnes
hýbu svetom a predvianočný čas je pre mnohých obchodníkov zlatá etapa roka. Už od októbra sa nás snažia re – klamne a marketingovo presvedčiť o dôležitosti rôznych vecí, ktoré
vraj neodbytne patria ku skutočným Vianociam. Dnešný mediálny cisár diktuje, kam treba
ísť, čo kúpiť, čo ponúknuť, a v akej zľave, aby
to ľudí zdvihlo zo stoličiek a jeho pokladnica
sa naplnila. Ak je tvoja pokladnica prázdna,
stačí sa zaúverovať a prežiť skutočné Vianoce.
Pred Vianocami sa hýbe celý svet aj z iného
dôvodu. Členovia rodín, roztúlaní do rôznych
kútov sveta, hľadajú svoje rodisko, aby v kruhu svojich najbližších prežili čas Vianoc ako
sviatky rodiny. Určite, rodina je vzácny
Boží dar, a byť v jej kruhu počas Vianoc,
je vzácna chvíľa. Zvlášť na Vianoce si
uvedomujeme hodnotu rodiny. Ale
prvé a skutočné Vianoce sa odohrali
mimo pozornosti betlehemských rodín. Za ich dverami sa diali sväté veci,
ktoré im unikli.
3
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vďačný Bohu, že život našej cirkvi je v mnohých oblastiach svedectvom, že Kristus sa
stal súčasťou rodiny našich cirkevných zborov, kde sa pracuje so všetkými generáciami.
Evanjelické školstvo sa procesom vzdelávania snaží nenásilne prinášať rôzne možnosti
stretnutia s Kristom mladej generácii. Som
vďačný aj za množstvo diakonickej práce
a sociálnej pomoci tej generácii, s ktorou sa
v dnešnej dobe už málo počíta. Službou lásky
a konkrétnej pomoci je Kristova láska vnášaná
do prostredia samoty, ťažkých životných zápasov o telesné, či duševné zdravie. Prajem si
však, aby sme s Kristom počítali aj v našich rodinách a manželstvách, aby sa, cez pôsobenie
jeho Ducha, uzdravovali vzťahy, nachádzala
sa cesta odpustenia, zmierenia, prinášania
obetí a takto sme Ho, ako vianočný dar, prinášali do odľahlých kútov dnešného sveta.
V priebehu februára 2021 sa v našej spoločnosti uskutoční sčítanie ľudí. Táto udalosť
sa aj u nás opakuje pravidelne každých desať
rokov. Súčasťou sčítacích formulárov bude aj
otázka vierovyznania. Aj tu sa ukáže, či v živote počítame s Bohom, či vianočné dieťa má
alebo nemá miesto aj v našich rodinách. Budeme stáť pred rozhodnutím, ktoré sa môže
stať svedectvom okolitému svetu: vyznanie

alebo bez vyznania. Vianoce bez vyznania sú
Vianocami bez Boha. Ak platí 1 - 1, potom centrom pozornosti a meradlom všetkých vecí je
človek. Svet sa odvíja od jeho predstáv a túžob, ktoré v živote uznáva. Predstavy a túžby
sa rodia z jeho ega. Lenže na tomto svete nie
sme sami a náš život je denným stretom rôznych predstáv, záujmov a túžob. Preto sa náš
svet stáva priestorom boja o prežitie. Vianoce
sú však iná cesta, ktorú nám ukazuje Boh. Sú
svedectvom, že pozemské nie je cieľom, ale
cieľom je nebeské. A to nebeské chce prebývať už tu na zemi cez Božiu prítomnosť v nás.
Nech aj budúcoročné sčítanie je pre nás
príležitosťou ukázať okoliu, s kým v živote
rátame. Tu nejde len o štatistické dáta a čísla,
či o nový štátny zákon o financovaní cirkví,
zmyslom nie je ani vytvoriť dojem kvantitatívnej väčšiny, s ktorou sa musí v spoločnosti
rátať. V Božích očiach nie sme suché čísla ani
štatistické dáta, máme oveľa väčšiu hodnotu – hodnotu vianočného príbehu, ktorý sa
udial aj pre nás. Boh s nami ráta, tak vyznajme
s bdelosťou v srdci, že rátame aj my s Ním.
Nech nám betlehemské dieťa neustále pripomína skutočnosť, že Boh s nami počíta
v časnosti, aj vo večnosti.

Modlitba Eliáša Mlynárových
radostne posielame do celého sveta: ‚Sláva na výsostiach Bohu!‘ Bola noc, keď znel spev anjelov. Aj
teraz je noc, noc v našom srdci, noc vôkol nás, noc
vo svete. Osvieť nás svojím svetlom! Rozptýľ tmu
nevery! Premeň naše kamenné srdce na mäsité,
aby sme dokázali milovať nielen našich blízkych,
ale aj tých, ktorí nás nemajú v láske.
Prosíme Ťa, daj, aby sme sa dokázali tešiť
z Ježiša Krista, ktorý v tú betlehemskú noc vzal
na seba podobu pokorného služobníka. On, ktorý
bol bohatý, sa pre nás stal chudobný, aby sme sa
my Jeho chudobou obohatili.
Amen.

Modlitby Pánových svedkov
Otče náš nebeský! K Tebe prichádzame v tomto
radostnom vianočnom čase, aby sme oslavovali
Tvoje sväté meno – veď sklonil si sa k biednemu
ľudskému pokoleniu, ktoré sa zmietalo v okovách
hriechu. Ďakujeme Ti, že si v plnosti času poslal
svojho Syna Ježiša Krista, aby sa tým, ktorí v Neho
veria, stal svetlom, ktoré osvecuje cestu touto
časnosťou.
Pane, anjeli z nebeských výšin priniesli radostnú zvesť pastierom a spievali pieseň chvál na Tvoju oslavu. Aj nám znie tento chválospev a my ho
4
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Slovo na úzku cestu
je veľavravná do našej dnešnej životnej situácie. Význam slova milosrdný je mať milé
srdce. A mať milé srdce je práve v tejto
koronavírusovej dobe dosť ťažké.
Človek má rád slobodu konať
to čo on chce, chodiť kam
chce, a to bez obmedzení
a príkazov. Posolstvo Vianoc má naše srdcia naplniť
odpustením, láskou a pokojnou radosťou, vyplývajúcou
z poznania Božej prítomnosti.
Práve texty Písma svätého, so zamysleniami na každý deň, nás budú viesť
tak, aby sa naše srdcia stávali a napokon aj stali
Bohu milé. Boží Syn Pán Ježiš povedal, že prvé
a najdôležitejšie prikázanie je: Milovať svojho
Boha... a svojho blížneho ako seba samého.
Tesnou bránou odporúčame do každej domácnosti. Ak sa stane každodenným čítaním,
určite nás zmení k lepšiemu. Brat farár Beňo
uzaviera: Nech je táto pomôcka skutočne dobrou pomocou v našom pravidelnom živote viery.
Všetkých nás k tomu povzbudzujem.
Nech sa milosrdný Pán nad nami v tejto ťažkej dobe zľutuje. Prosme ho o to v každodenných modlitbách, ale nezabudnime za pomoc
a každý prežitý deň aj poďakovať.
Brožúru Tesnou bránou si môžete kúpiť
pri východe z kostola i vo farskom úrade.

Zuzana Hybenová
Slovo na úzku cestu je nadpis nad úvodníkom brožúry
Tesnou bránou, postupné čítanie z Biblie so zamysleniami
na každý deň roka 2021.
Na úzku cestu nás orientuje aj ilustrácia na prebale
tejto knižky, aby sme pred tesnou
bránou, za ktorou je tá úzka cesta, zložili
ťarchu svojich hriechov. Dá sa to tak, že
poprosíme Pána o ich odpustenie, aby náš
život mohol byť žitý na Božiu chválu.
Brožúra Tesnou bránou prináša aj heslo roka,
pre ktorý je vydaná. Pre rok 2020 to bol text:
Verím, pomôž mojej neviere! (Mk 9,24b) Netušili sme, že pomoc od Pána Boha budeme tak
veľmi potrebovať. Pandémia vírusu Covid-19
sa už v marci rozšírila veľmi rýchlo do celého
sveta. Nevyhla sa jej ani naša republika a v súčasnosti, v druhej vlne, sa prejavuje ešte agresívnejšie. Neustále sme v modlitbách vyznávali,
a vyznávame, že prosíme o pomoc a veríme, že
nám Pán Boh pomôže... a my sa musíme chrániť
dodržiavaním opatrení vyhlasovaných vládou.
Brat farár Ľuboslav Beňo, hospodár MoS
ECAV, sa v úvodníku zamýšľa nad heslom roka
2021. Ježiš Kristus hovorí: Buďte milosrdní ako je
milosrdný aj váš Otec! (L 6,36) Táto Ježišova výzva

Čistá radosť
byť tam najbližšia, kde je najväčší nepokoj svedomia, kde prežíva človek strach a zdesenie?
Najmä tam má prísť taká nádherná a sladká
radosť! Takže ju ľudské srdce môže ťažko pochopiť a prijať.
To si však veľmi dobre povšimni a uchop to
pevne a iste, že anjel hovorí: „Kristus narodený
v Betleheme nie je strašný smútok, ale veľká potešiteľná radosť, ktorú prestrašené srdce môže

Martin Luther, Výber zo spisov
Čo je to za radosť? Počúvaj, čo anjel hovorí:
„Ajhľa, zvestujem Vám veľkú radosť, ktorá bude
všetkému ľudu.“ To akoby chcel povedať, že táto
radosť sa bude ponúkať iste všetkým ľuďom.
Predsa však, tejto radosti sú jedine tí schopní,
ktorí sú prestrašeného svedomia a skľúčeného srdca. Nie je to veľký div, že táto radosť má
5
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prijať a po nej túžiť. On neprišiel preto na zem
a nestal sa preto človekom, aby vás sotil do pekla. Tým menej bol preto za vás ukrižovaný, ale
preto prišiel, aby ste mali v ňom veľkú radosť“.
To je pravá definícia a rozhodnutie. Chceš
Krista správne definovať a opísať kto On je? Tak
si všimni, ako ho anjel definuje a opisuje, totiž,
že On je a volá sa ‚Veľká radosť‘. Ľudské srdce
nemôže samo od seba zistiť, že Kristus sa svojím
pravým menom volá ‚Veľká radosť‘. Tí, ktorí môžu

túto definíciu tak pochopiť, že vo svojom srdci
nevedia Krista opísať inak ako čistú radosť, sú
preto jeho praví, skutoční žiaci.
Keď títo aj počujú, že prvý svet zničila potopa, že Sodoma a Gomora boli zničené sírou
a ohňom – a máme mnoho podobných takýchto rôznych príkladov Božieho hnevu a súdu –
potom hovoria: To všetko nech ide svojou cestou, ale ja sa dívam tam, kde je Kristus a verím,
že jeho pravé meno je ‚Veľká radosť‘.

Lutherove Vianoce
EPST 1/1915-1916
Nikdy a nikde sa Luther necítil taký šťastný
a blažený ako na Vianoce v kruhu svojich milých.
Vtedy okolo vianočného stromčeka zhromaždil
svoje deti a spolu s milou manželkou oslavovali
Hospodina, ako nám to zvestuje jeho nábožná
pieseň: Sláva Bohu na výsosti, že nám dal Syna
z milosti; v čom sa anjeli radujú, nám šťastné roky
vinšujú.
Aký je to inakší obraz než ten, čo za svojho
detstva musel Luther prežívať. Jedny takéto Vianoce z detstva sám opísal. „Cez vianočné hody
chodili sme po dedinách, štvorhlasne spievajúc
predo dvermi, aby sme čo-to nazbierali pre každodenný život. Raz sme prišli na koniec dediny
k osamelému domu a začali sme spievať. Domáci hospodár si vypočul náš spev až dokonca,
a potom, držiac v ruke niekoľko klobás, hrubým

hlasom zvolal: ‚Odkiaľ ste, deti?‘ Počujúc jeho
hrubý hlas, zľakli sme sa – a hybaj v nohy, rozutekali sme sa na všetky strany sveta. Ustavičný
krik a surovosť, akú sme od učiteľov každodenne pocítili, tak nás zostrašili, že sme sa báli
každého silnejšieho hlasu. Mal dosť práce ten
domáci pán, kým nás horko-ťažko pozvolával
a svojimi darmi obdaroval.“
Čo mu nebolo dopriate v mladosti, to mu
hojným spôsobom Hospodin vynahradil neskoršie, uprostred jeho šťastnej rodiny. Tam
zažil vždy Vianoce krásne, ľúbezné, plné radosti.

Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa
pri vás v Kristovi Ježišovi (1Tes 5,18)
trápenia. Po chvíli sa začala rozhliadať po miestnosti. Tu k nej zo steny, kde visel nejaký biblický verš, zažiarilo veľkými písmenami: ‚Skús to
s ďakovaním!‘ S nevôľou sa odvrátila. Ďakovať?
Za čo asi ďakovať? Ona, so všetkým svojím trápením! Veď sem prišla, aby sa dala potešiť. Ale

Pán je blízko, brožúrka
Veľmi utrápená žena išla k svojmu pastorovi,
aby mu vyliala svoje srdce. Ten práve mal niečo súrne na vybavenie a prosil ju, aby chvíľku
počkala. Sedela tam úplne ponorená do svojho
6
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života ďakovať. Kedy vlastne poďakovala Bohu
za spasenie v Pánovi Ježišovi a za Jeho lásku?
A čo všetko ostatné?
Zrazu sa úplne stíšila. Teraz vedela, čo má
robiť. Keď pastor po nejakom čase chcel pozvať
návštevníčku k sebe, miestnosť bola prázdna.
Hoci figovník nekvitne, ovocia niet na viničoch
a sklame úroda olív, polia nedodajú potravu, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nieto v stajniach.
Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu
mojej spásy. Hospodin, Pán, je moja sila, On jeleními robí moje kroky a vyvedie ma na moje výšiny.
(Ab 3,17-19)

tieto slová ju už neopustili a vnútorný hlas sa
stále znovu pýtal: ‚Skutočne nemáš nič, za čo
by si ďakovala?‘
A teraz si spomenula na predchádzajúce
časy. Áno, vtedy sa učila za všetky veci denného

Tichá noc a autor jej melódie
predchodcovi, a mali spolu dve deti. V Arnsdorfe
pôsobil dvadsať rokov ako organista, kostolník
a učiteľ. Školský inšpektor ho hodnotil ako najlepšieho zo všetkých učiteľov v kraji. V tomto
dvadsaťročnom období skomponoval rad hudobných diel s cirkevnou tematikou a patrila
k nim aj Tichá noc (Stille Nacht), ktorú napísal
počas Štedrého dňa v roku 1818 pre kostol
v neďalekom Oberndorfe, v ktorom pôsobil ako
pomocný organista. Joseph Mohr, farár v Oberndorfe, priniesol Gruberovi svoju báseň (ktorú napísal ešte v roku 1816, počas svojho pôsobenia
v Mariapfarre v salzburskom Lungau), a požiadal
ho o jej zhudobnenie. Bolo to súrne, lebo bol
Štedrý deň a vo farskom kostole nefungoval organ. Preto Mohr prosil Grubera o vhodnú melódiu pre svoju báseň, a to pre dva sólové hlasy,
zbor a gitarový sprievod. Gruber skomponoval
pieseň za dve hodiny a v tú istú noc, počas vianočnej omše 24. decembra 1818, zaznela Tichá noc prvý raz vo farskom kostole
svätého Mikuláša v Oberndorfe. Všetci
prítomní ju prijali veľmi dobre.
O celosvetové rozšírenie piesne sa
postaral staviteľ organov Mauracher.
Najskôr si ju vzal so sebou do tirolského
Zillertalu. Odtiaľ sa rozšírila po Európe

Z nemeckej verzie Wikipedie
Franz Xaver Gruber (25.11.1787 – 7.6.1863)
bol rakúsky skladateľ a aj autor melódie svetoznámej vianočnej koledy Tichá noc.
Narodil sa ako piate zo šiestich detí v dedinke Steinpointsölde pri Hochburgu severne
od Salzburgu. Jeho rodičia Jozef a Anna pracovali ako tkáči. Pre zabezpečenie obživy rodiny
však museli pracovať aj deti.
Do životnej dráhy Franza Xavera zasiahol učiteľ Andreas Peterlechner, ktorý si všimol jeho
talent pre hudbu a začal ho učiť hrať na organe.
Gruberov otec však trval na tom, že do osemnástich rokov musí aj Franz Xaver pracovať ako
tkáč. Avšak, keď učiteľ ochorel, na jeho miesto
za organom si sadol dvanásťročný Franz a na
jeho hru bol hrdý aj otec Jozef. Prezieravý učiteľ
sprostredkoval Gruberovi štúdium hry na organe a pripravil ho na učiteľské skúšky,
ktoré úspešne absolvoval v roku 1806.
Keď v neďalekom Arnsdorfe zomrel
učiteľ a kostolník Engelsberger, Gruber
získal aj jeho miesto. Pozoruhodné je,
že dvadsaťročný Gruber si vzal za manželku Mariu Elisabeth Engelsbergerovú, o 13 rokov staršiu vdovu po svojom
7
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organ s napisom

Hrob F. X. Grubera pred jeho domom

a nakoniec, v roku 1839, prvýkrát zaznela v zámorí v New Yorku. Na prelome storočí sa najslávnejšia vianočná koleda sveta spievala už na všetkých
kontinentoch. Tichá noc bola doteraz preložená
do viac ako 330 rôznych jazykov a dialektov.
Taká je história vzniku vianočnej koledy Tichá
noc. Slávna sa však stala až o mnoho rokov neskôr, takže autori Mohr a Gruber sa o jej úspechu
nemohli dozvedieť.
Pre Franza Grubera bol zrejme najúspešnejší
rok 1820, keď sa oslavovalo 300 rokov od posvätenia mariánskeho pútnického kostola v Arnsdorfe. Na oslavy prišlo viac než dvadsať tisíc
pútnikov, medzi ktorými boli aj biskupi a opáti
z benediktínskeho opátstva v Salzburgu a Michaelbeuerne. Pri slávnostnej omši potom prvýkrát
zaznela Gruberom zložená omša. Tak sa z dedinského organistu stal uznávaný skladateľ.
Prvá Gruberova manželka zomrela pred päťdesiatym rokom svojho života a po krátkom období, keď žil s deťmi sám, sa znova oženil. Vzal
si svoju bývalú žiačku, o dvadsať rokov mladšiu
Mariu Breitfussovú s ktorou mal desať detí. Avšak
aj táto žena po čase zomrela a Gruber sa oženil tretíkrát, tentoraz so staršou ženou, vdovou
Katharinou Wimmerovou. Z dvanástich Gruberových detí sa dospelosti dožili len štyri.

V roku 1829 Gruber odišiel z Arnsdorfu
do Berndorfu, kde pôsobil ako učiteľ sto tridsiatich detí a zároveň tu bol aj organistom. Po niekoľkých rokoch získal miesto organistu a dirigenta chóru v Halleine, kde pôsobil až do svojej
smrti v roku 1863. Pochovaný bol oproti kostolu,
v ktorom organoval a zároveň pred domom kde
býval.
Okrem hudobného, mal aj výtvarný talent
a v miestnom múzeu sa zachovalo niekoľko jeho
zaujímavých obrazov. Hoci Franz Xaver Gruber
napísal okolo 90 hudobných diel, najviac ho preslávila melódia koledy Tichá noc.
Poznámka redakcie: Pri tejto spomienke na F.
X. Grubera ďakujeme za neho Bohu. Nášmu
Pánovi však vďačíme za organistov-kantorov
aj v našich cirkevných zboroch. Oceňujeme aj
ich umenie, ďakujúc za vernú službu, keď nás
– neškolených spevákov na službách Božích
(i pri ďalších príležitostiach) – hudobne sprevádzajú s trpezlivosťou a láskou. Oddanosť Bohu
i ľuďom prostredníctvom tejto dôležitej služby
dokazuje i vyznanie organistu, ktoré sám dal
napísať na svoj milovaný nástroj: K sláve Hospodinovej som konal, abych ozdobil Chrám Jeho. Neb
kdo spívá a modlí se, zbaven býva všeho zlého. Juraj
Adamovič, ev. organista 1897.

Flámsky zázrak
a nemeckých vojakov delil od seba len pás zeme.
Namiesto slávenia Božieho narodenia vo svojich
domovoch, všetci čelili bezprostrednej hrozbe
smrti. Pole bolo posiate mŕtvolami. Zvečerilo
sa. Vtedy sa to stalo. Na nemeckej strane sa

Dagmar Fassingerová, Cestou svetla
Bol 24 december 1914. Muži, z ktorých Prvá
svetová vojna urobila nepriateľov, sa krčili chladom v zákopoch na Západnom fronte. Britských
8
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objavili slabé svetielka sviečok a zaznelo tiché
„Stille Nacht, heilige Nacht“. Z britských zákopov sa ako ozvena následne pridávala rovnaká
melódia „Silent night, holy night“. Vojaci znepriatelených národov, každý vo svojom jazyku,
spoločne spievali pieseň o betlehemskom dieťati, vyšli zo zákopov, odhodili prilby a objímali
sa. Na chvíľu zažili vianočné prímerie, o ktorom
sa neskôr písalo ako o flámskom zázraku.
O vzniku piesne ‚Tichá noc, svätá noc‘ sa uvádza, že organista F. X. Gruber mal len pár hodín,
aby zhudobnil text kaplána Josepfa Mohra.
Pieseň vzápätí na Vianoce 1818 spoločne zaspievali len so sprievodom gitary v rámci polnočnej omše, keďže myši poškodili časť organa
v miestnom kostole. Nemali ambície ani tušenie,
že táto pieseň obletí celý svet a tak prekoná sen
mnohých autorov hitov. Oveľa častejšie sa však
stáva, že trvá dlhé roky, kým sa ľudia dopracujú
k výsledku a vytvoria dielo pre dobro iných, či
pre slávu svojho mena. Možno aj my chceme
zanechať po sebe dobrú stopu a možno nás
prach na obuvi usvedčuje, že sme niekedy šliapli
vedľa. Záleží na tom?
„Zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa
o to, čo je predo mnou“, hovorí apoštol Pavol
a pridáva: „cieľ mám vždy pred očami“ (F 3,3-14).

Na prahu nového roka sa aktuálne vynára otázka: A čo ja? Rozpoznávam pred sebou cieľ? Je
ním pre mňa odmena večnej slávy v nebi? Sledujem stopy pred sebou, ktoré vedú k nemu,
alebo sa častejšie pozerám do spätného zrkadla? „Bežím za odmenou“, pokračuje apoštol.
A čo ja? Kam sa rozbehnem ja, keď je mobilita
obmedzená a cestovanie nahradilo testovanie?
Paradoxne, práve doma je ‚bod nula‘, kde ma čakajú nové veci. V komôrke nachádzam, čo som
stratila vo svete: pokoj Boží a miesto stretnutí,
aké zažil Tomáš, keď sa stretol so vzkrieseným
Ježišom, hoci dvere boli zatvorené, a on vyznal
svoju vieru: „Pán môj a Boh môj!“
Práve v modlitbe na kolenách je ideálna
štartovacia pozícia ako začať svoj beh a v Ježišových stopách smerovať tam, kde sa nebo
skláňa k zemi... ten nekončiaci flámsky zázrak,
kde môžeme vyjsť zo zákopov, odhodiť úzkosti
a strach, kde už nerinčia zbrane, nehrozí smrť. Je
len bezpečné objatie Narodeného, Ukrižovaného, a Vzkrieseného. Ako vyznáva žalmista: „Kto
v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni
Všemohúceho, ten vraví Hospodinovi: Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!“ (Ž
91,1-2) V dňoch, ktoré prídu, majme tento cieľ
stále pred očami!

Radostná zvesť

Oznamy a pozvania

Ján Závody

Rozhlasový prenos Rádio Regina o 16.04
h: Štedrý večer z Martina 24.12. Liturgovia:
Milan Kubík, Paulína Šofranková; kantorka:
Slávka Danielová. Piesne z ES: 19, A 10, 5, 14,
A 11, 60
Televízny prenos Dvojka o 10.00 h: Prvý
sviatok vianočný z Obišoviec 25.12. Kazateľ:
Jaroslav Petro; kantorka: Zuzana Martonová.
Piesne z ES: 42, 34, A 13, 54, 35, A 14, 592
Rozhlasový prenos Rádio Regina o 9.05
h: Nedeľa po Vianociach z Dudiniec 27.12.
Kazateľ: Michal Tekely; kantor: Michal Cmarko.
Piesne z ES: 37, 55, 36, 53 a A16
Pozývame na ekumenickú pobožnosť
v nedeľu 24.1.2021 o 15.00 h v konkatedrále

Dnes Spasiteľa si poslal nám,
by z Tvojej cesty sme nezišli.
Veľká radosť prišla k nám
a Teba máme na mysli.
Na Teba myslíme,
Teba vyzývame,
radosť si vlial do duší
a preto spievame.
Požehnaj ľud svoj, Pane,
zažeň chmáry, búrok čas,
my navždy zostaneme Tvoji,
Ty v živote a v srdciach nás.
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Sedembolestnej Panny Márie. Uskutoční sa
tam stretnutie všetkých kresťanských cirkví
v Poprade, a to v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (18.1.-25.1.). Téma je: Zostaňte

v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia,
s odkazom na biblický odsek J 15,5-9. Materiál
pripravili sestry z protestantskej ekumenickej
komunity Grandchamp zo Švajčiarska.

Vianočná osemsmerovka
Belo Húska
Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo... (tajnička má 18 písmen).
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Legenda: AKCIA, ALTÁNY, ANJELI, APRÍL, ARMÉN, DIELO, EPEDA, HODINA, HREBEŇ, HRIECHY,
HROMADA, INVÁZIA, ISKRA, KAMEŇ, KÁZEŇ, KŇAZI, KNIHA KNÍH, KOBRA, KOLOBEH, KÚKOĽ,
LAGAN, MAĎARI, MÁRIA, MENDÍK, NÁVNADA, NOMÁDI, OFERA, OSVETA, PANNA, PEČAŤ, POKUS, PÔROD, PREDOK, PREDSEDA, PROSO, RAZIA, REMENE, ROKLE, SAVANA, SKUTOK, SKYVA,
SPÁNOK, SPÁSA, SPOVEĎ, STARENA, SUDBA, SVIATOK, VOLGA, VÝROK, ZÁVET, ZDRAVIE
10

Vianoce

Domáce služby Božie pri štedrovečernom stole 2020
(Pred večerou, pred rozbaľovaním darčekov, pri vianočnom stromčeku – vedie hlava rodiny.)
V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Milá moja rodinka, tak prišli Vianoce. Celý tento rok nám priniesol chvíle, o akých sme predtým
ani nesnívali. Veľa vecí bolo inak, v mnohom sme museli svoj život zmeniť. A ani o týchto Vianociach
sme dlho nevedeli, ako ich vlastne budeme prežívať. No ony prišli a prišli by aj vtedy, ak by bolo
všetko zatvorené a každý bol úplne izolovaný vo svojom dome. Vianoce totiž nie sú o veľkých slávnostiach ani o tradíciách. Sú o príchode Božieho Syna na svet. A táto správa by nám znela za každých
okolností. Príchod Božieho Syna nemôže predsa žiadna komisia zakázať, ani obmedziť. Pán Ježiš
Kristus teda prichádza aj do tohto dnešného zneisteného sveta a prináša istotu, o ktorú sa možno
oprieť, prináša lásku, prináša pokoj. Čo viac si môžeme priať? Jeho dary robia Vianoce Vianocami
a tak, keď On k nám prichádza, Vianoce sú tu a my môžeme aj teraz začať s ich slávením a radovať sa.
Pieseň ES 41 Čas radosti, veselosti
Evanjelium podľa Lukáša 2. kapitola, verše 2-14:
Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze
vieru, vyznajme ju spoločne slovami Apoštolského vierovyznania: Verím v Boha Otca všemohúceho, ...
Deti môžu predniesť básničku alebo modlitbičku.
Napr.:
Otvorte brány dokorán, prichádza požehnaný Pán,
Kráľ nad kráľov najslávnejší a Spasiteľ najmocnejší,
prináša radosť, spasenie, nech znejú piesne oslavné:
Požehnaný Boh náš, Stvoriteľ všetkých nás!
Je dobre ľudu vernému, čo ide v ústrety Jemu,
ó, dobre, dobre, všetkým tým, čo svoje srdce spoja s Ním,
On, Slnko spravodlivosti, je darcom pravej radosti:
Požehnaný Boh náš, Stvoriteľ všetkých nás!
Otvorte brány dokorán, by mohol Kristus vojsť i k vám,
cestu Jemu pripravujte a s láskou Ho privítajte;
nech vojde večnej slávy Kráľ, Boh, ktorý človekom sa stal:
Požehnaný Boh náš, Stvoriteľ všetkých nás!
Príď ku nám, Pane Ježiši, príď, náš Baránok najtichší;
osvecuj svojou milosťou a obdar dobrotivosťou.
Ty Duchom svojím sám nás veď a vysloboď zo všetkých bied,
len Tebe, náš Pane, chválospev spievame.
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Skloňme sa
a takto sa pomodlime:
Láskavý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za to, že si aj v tomto
zvláštnom roku stál verne pri nás.
Aj keď nás postretlo mnoho skúšok
a navštívení, Ty si nám ukázal aj
svoju lásku a milosť a dokázal nám,
že hoci na nás kadečo dopustíš, nikdy nás neopustíš. Dával si nám
mnoho darov – vieru, silu, nádej –
a dávaš nám aj dnes ten najvzácnejší dar – svojho Syna. Vidíme tak,
že Tvoja milosť stále trvá. Preto sa
radujeme, ďakujeme Ti a oslavujeme Tvoje meno. Veď v Tvojom Synovi prichádza dnes na svet Tvoje nebeské kráľovstvo. Kiež to tento svet
spozná, vidí a radostne Tvojho Syna
víta a Tebe na slávu spieva. Amen.

Otče náš, ...

Na záver si ešte spoločne zaspievajme pieseň Tichá noc ES 60
A teraz už: Milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia
a spoločenstvo Ducha Svätého
so všetkými nami! Amen.

Rozpis služieb Božích a ďalších cirkevno-zborových aktivít
December

20. NED
24. ŠTV
25. PIA
26. SOB
27. NED
31. ŠTV

9.00
14.30
16.00
17.30
9.00
10.30
9.00
10.00
9.00
15.30
17.30

4. adventná nedeľa
Štedrovečerné služby Božie
Štedrovečerné Služby Božie pre seniorov
Štedrovečerné služby Božie
Prvá slávnosť vianočná
Prvá slávnosť vianočná
Druhá slávnosť vianočná
Sviatosť Večere Pánovej
Nedeľa po Vianociach
Závierka občianskeho roka
Závierka občianskeho roka

Poprad, kostol
Spišská Sobota, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Stráže, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Spišská Sobota, kostol
Poprad, kostol

Január
1. PIA
3. NED
6. STR
10. NED
14. ŠTV
17. NED

9.00
10.30
9.00
11.00
9.00
9.00
10.00
17.30
9.00

Nový rok, Obrezanie Krista Pána
Nový rok, Obrezanie Krista Pána
Nedeľa po Novom roku
Nedeľa po Novom roku
Zjavenie Krista Pána mudrcom
Prvá nedeľa po Zjavení
Sviatosť Večere Pánovej
Biblická hodina
Druhá nedeľa po Zjavení

Podľa usmernia vlády
Slovenskej republiky
na Službách Božích dodržujeme tieto opatrenia:

nosíme rúško

Poprad, kostol
Stráže, kostol
Poprad, kostol
Stráže, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, zbor. miestnosť
Poprad, kostol

dezinfikujeme si ruky

vetráme kostol

Na našej web stránke www.ecavpp.sk alebo v podcastoch si môžete vypočuť záznam
zo služieb Božích cca o 6 hodín po ich konaní.
Možnosť konania služieb Božích bude podľa usmernenia vlády SR.
Zmeny oproti tomuto rozpisu sledujte na web stránke cirkevného zboru.
Prajeme vám požehnané dni Vianoc, plné pokoja
a pohody. Prajeme vám, aby ste mocne cítili
Božiu prítomnosť nielen vo sviatočných chvíľach,
ale aj v každý deň nového roka 2021.
Nech radosť z narodenia Spasiteľa sveta prežiari vaše
domovy a prinesie novú nádej.
Nebojte sa a nestrachujte! Boh je s nami!


Redakcia

