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T
ohto roku sme s rodinou viac pracovali 
v záhrade, a to s túžbou niečo dopes-
tovať a potešiť sa z vlastnej úrody. Veľ-

mi sme si uvedomovali, ako je všetko závislé 
od Pána Boha či nám požehná, lebo veľa vecí 
nevieme zmeniť. Ešte 1. júna bol prízemný 
mráz. Potom prišlo teplo, bolo potrebné veľa 
zavlažovať. Koncom augusta sa ochladilo. Po-
pri počasí sme vnímali aj trápenie s burinou 
a škodcami – najmä slimákmi a húsenicami. 
Netreba ďalej opisovať prácu v záhradke a jej 
úskalia, lebo mnohí to poz-
najú lepšie ako my. Ale čo je 
podstatné a stojí za námahu, 
je radosť z úrody. Aj my sa teší-
me z každého úspechu a sme 
vďační za Božie požehnanie, 
keď môžeme niečo pozbierať.

Slová Dávidovho chvá-
lospevu nás učia, aby sme 
pri úrode upreli oči na Hospodina. Bez Jeho 
milosti by sme tu neboli, nemali by sme čo 
jesť a nemali by sme čo piť. Však On, náš Otec 
nebeský, je Stvoriteľ všetkého okolo nás, aby 
naša zem mala podmienky a prinášala úro-
du. Nádherne stvoril celý vesmír, aby mohla 
existovať slnečná sústava a v nej planéta Zem, 

kde je všetko tak vyladené, aby bola ideálna 
teplota pre život, aby bol dostatok vody, aby 
bola zem so živinami, aby bolo svetlo, ktoré 
umožňuje fotosyntézu, ... Vždy, keď užívame 
Božie dary pre náš každodenný život, môžeme 
i máme nášmu trojjedinému Bohu ďakovať 
za nádherne stvorenú zem i vesmír.

Nádherné je Dávidovo poznanie o Božom 
charaktere, keď nám predstavuje nášho Pána 
Boha ako ochotného nasýtiť a postarať sa 
o nás. Pán Ježiš nám svojím životom ukázal, 

že Boh je láska. A Božia láska sa 
prejavuje v tom, že nám chce 
ochotne dopriať. Doprial nám aj 
toho roku, že zem priniesla úro-
du a my sa z nej môžeme tešiť.

Ochota nášho Pána Boha nás 
nabáda, aby sme sa zamysleli 
sami nad sebou: Ako sa v nás 
odráža obraz ochotného Pána 

Ježiša? Ako vieme byť požehnaním pre blíž-
nych, keď pre nich otvárame ruky s darmi, 
ktoré nám boli darované?

Prajem každému, aby zažíval Božiu blíz-
kosť v Jeho požehnaní z úrody zeme a aby sa 
ochotne podelil s ostatnými.

Michal Findra, zborový farár

DEO

Všetko živé sýtiš s OCHOTOU

 (Ž 145,15-16)

Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im dávaš pokrm  
v pravý čas. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš s ochotou
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Modlitba v čase pandémie,  
za ochranu a zdravie

  Pavel Jakobei, Duchovný  
poklad kresťanských modlitieb

Všemohúci a všetkej milosti plný Pane Bože 
náš, ďakujeme Ti za všetky Tvoje dobrodenia, 
zvlášť za to, že si nás svojou božskou mocou 
stvoril na svoj obraz a až do tejto hodiny si 
nás ráčil opatrovať. Keďže však sme boli dia-
bolskou ľsťou olúpení o Tvoj obraz, prichá-
dza k tomu, že sme poddaní mnohým biedam 
a pokutám za hriech, spoznávame i strach 
zo smrti, ktorú v ktorýkoľvek deň a hodinu 
musíme očakávať, zvlášť však v týchto smut-
ných dňoch, v ktorých si pandémiu koronaví-
rusu v našej vlasti i na celom svete dopustil.

Preto Ti, milý náš Bože, viny vyznávame, 
k naším hriechom sa priznávame a v mene 
Tvojho milého Syna, Pána Ježiša Krista Ťa po-
korne prosíme, ráč sa nad nami zmilovať, všet-
ky naše viny a hriechy nám milostivo odpusť 
a odvráť od nás metlu Tvojho trestajúceho 
a spravodlivého hnevu. Netrestaj nás vo svo-
jom hneve a zachovaj pred touto pandémiou. 
Ty si darca života, Tebou žijeme, hýbeme sa 
a sme, v Tvojich rukách sú naše časy i všetky 
naše dni a dych života. Prosíme Ťa, zachovaj 
nás pri živote a spasení, aby sme Teba ešte tu 
chválili, vyvyšovali Tvoje meno a pokiaľ nám 
popraješ života na tomto svete, aby sme svoj 
život polepšili.

Ak je Tvoja vôľa, milý Pane, i nás takouto 
epidemickou ranou pre naše hriechy, alebo 
pre iné Tebe známe príčiny navštíviť, buď nám 
prítomný svojou milosťou a očisť naše duše 
od hriechov, v čase ochorenia a bolesti nás po-
tešuj a posilňuj, aby sme Tvoje napomenutie 
rozumne, trpezlivo a pokorne znášali, príliš sa 
nekormútili ako tí, ktorí nemajú nádej, ale v dô-
vere sa Ti porúčali, veriac tomu, že sme Tvoji či 
žijeme a či umierame. V plnej dôvere porúčame 
naše duše Tebe, lebo Ty si nás, Bože, vykúpil.

Prosíme Ťa tiež, milostivý náš Otče nebes-
ký, i za všetkých chorých a touto pandémiou 
postihnutých, buď im so svojou milosťou prí-
tomný a svojou anjelskou ochranou ich duše 
zachovaj k spáse. Tých, ktorých si sa rozho-
dol podľa svojej vôle povolať k sebe z tohto 
údolia plaču a tieňov smrti, popraj im šťastné 
skonanie a priveď ich do svojho potešenia 
a večného života.

Tých, ktorých tu chceš zachovať, či už 
k pokániu alebo pre užitočné práce pre Tvoj 
ľud, zvlášť pobožnú a zodpovednú vládu, ale 
i služobníkov cirkvi, zachovaj v zdraví pre ich 
potrebnú prácu k Tvojej cti a sláve. Ty buď 
so všetkými nami po všetky dni nášho pomi-
nuteľného života, chráň nás od večnej smrti 
pre smrť a zásluhy svojho Syna Ježiša Krista, 
nášho Pána. Amen.

Udalosti v cirkevnom zbore
Prvá nedeľa po Svätej Trojici bola 6. júna 

a mala tému ‚Medzi láskou a bohatstvom‘. 
Zborový farár Michal Findra si pre kázeň vybral 
text L 16,19-22, hovoriaci o boháčovi a Lazáro-
vi po ich smrti. Pán Ježiš bol v spore predsta-
venými židovského národa a chcel ich poučiť, 
keďže si zakladali na tom, že sú bohatí. Lazár 
sa dostal do neba, lebo si veľa vytrpel na zemi 
a bola tak ocenená jeho viera a odovzdanosť 

do Božej vôle – nie je to o tom, že by chudobní 
dostali za odmenu život v nebi! Boháč v nebi 
trpel, lebo si užíval bohatstvo len pre seba – 
nepreukázal ani štipku lásky. Láska má byť ak-
tívna v skutkoch k Bohu a blížnym. Bohatstvo 
mnohých odvádza od Boha. V príbehu vidíme, 
že je priepasť medzi nebom a peklom, cez kto-
rú sa nedá prechádzať. Od Ježiša dostávame 
tiež usmernenie, že je veľmi dôležité veriť 
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Božiemu slovu a spoľahnúť sa na jeho pravdi-
vosť. Inšpirujme sa aj apoštolom Pavlom, ktorý 
povedal: ‚veď ja sa nehanbím za evanjelium 
Kristovo‘, čo v konečnom dôsledku vyústilo 
až do reformácie cirkvi, ktorej pokračovatelia, 
vďaka Bohu, sme aj my. Dnešná nedeľa nás 
vyzýva prijať pravdy Písma, veriť im a podľa 
toho aj konať. Študujme ho denne doma i po 
nedeliach v chrámovom spoločenstve, verme 
mu a dosvedčujme svoju vieru aj životom.

V Druhú nedeľu po Svätej Trojici 13. 
júna, ktorej témou bolo ‚Vážne pozvanie‘, bola 
v rámci služieb Božích prisluhovaná aj sviatosť 
Večere Pánovej. Kázeň brata farára M. Findru 
mala za základ biblický text L 9,57-62. Hovorí 
sa v ňom ako ľudia chceli nasledovať Pána Je-
žiša. Aj my by sme mali mať chuť nasledovať 
nášho Pána, ale On sám vysvetľoval, že to nie 
je jednoduché. Prvého nadšeného nasledova-
teľa upozornil, že to bude v nepohodlí, lebo 
On sám nemá ani kde hlavu skloniť. My sme 
tiež v minulom roku zažili značné nepohodlie 
pre pandémiu a aj keď to nebolo jednodu-
ché – stále totiž ešte nie je koniec – nezúfa-
li sme si a spoľahli sme sa na Božiu pomoc 
a ochranu. Ďalej Ježiš hovorí, že zvestovanie 
evanjelia má v sebe naliehavosť a neznesie 
odklad ani pre osobné záležitosti. Naše Augs-
burské vyznanie hovorí o zvestovaní evanjelia 
ako o ‚top‘ záležitosti. Po nástupe pandémie 
sme si mysleli, že nebudeme môcť počuť ani 
evanjelium, ale našla sa náhrada vo vysielaní 
služieb Božích v ‚on-line‘ priestore... napriek 

tomu, nepúšťajme služby Božie na svätom 
mieste nášho chrámu v bratsko-sesterskom 
spoločenstve. Napokon Pán Ježiš vyžaduje 
rozhodnosť – neobzerať sa späť, to bola Jeho 
reakcia na tretieho nasledovateľa. Nemož-
no vajatať, váhať, či dať sa odkloniť od cesty 
za správnym cieľom. Pandémia nás tiež urči-
tým spôsobom odklonila, ale teraz môžeme 
byť pevní. Na Ježišovu výzvu nasledovať Ho 
nám pomôže Duch Svätý, aby sme boli roz-
hodní, verní a obetaví. V rámci týchto služieb 
Božích bola prislúžená aj sviatosť Večere Pá-
novej. Potom o 10.00 h nasledoval zborový 
konvent.

Tretia nedeľa po Svätej Trojici 20. júna 
mala tému ‚Nájdenie strateného‘ a v našom 
zbore sme mali Slávnosť konfirmácie. Brat 
farár M. Findra mal príhovor na základe bib-
lického textu Mt 6,1-4 a povedal, že všetci 
konfirmandi majú na ‚rozpomienke‘ veršík 
z Matúšovho evanjelia, ktoré intenzívne štu-
dovali a majú k nemu dobrý osobný vzťah. 
Boh je ten, ktorý skúma a pozná, ľudské srd-
cia a konfirmandi budú vyznávať, že sa pri-
znávajú ku viere v trojjediného Boha, ale len 
Boh vidí či to nie je len hrané kresťanstvo. Aj 
v živote máme často na tvári masky, aby sme 
neboli zraňovaní či nezraňovali iných. Pred 
Ježišom Kristom môžeme a máme byť auten-
tickí, nehrať falošnú nábožnosť. V prečítanom 
evanjeliu Pán Ježiš odsúdil predvádzanie sa 
ľudí pri obetovaní peňazí v chráme, ale po-
dobne aj pri pôstoch a modlitbách. Ježiš to 
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videl, odsúdil a napomenul učeníkov. To platí 
aj pre nás – On chce autentické kresťanstvo, 
nepokrivené predvádzaním sa. Všetko máme 
robiť v láske k nášmu trojjedinému Bohu. 
Autentické kresťanstvo je spojené s Božím 
požehnaním, tak to sľubuje Boží Syn, keď sa 
úprimne v skrytosti a v úzkom vzťahu s naším 
Bohom postíme, modlíme sa a dávame dary 
na Božie dielo s nami. Tešíme sa, že dospe-
lými členmi našej cirkvi sa stalo 14 mladých 
sestier a bratov, ktorí pred cirkevným zborom 
potvrdili svoju vieru v trojjediného Boha – 
Otca, Syna a Ducha Svätého – a želáme im 
zažívať Božie požehnanie v každom dni ich 
života viery.

27. júna bola Štvrtá nedeľa po Svätej 
Trojici a mala tému ‚Milosrdenstvo a odpus-
tenie/Prinášať dobré ovocie‘ a bol to i Koniec 
školského roka. Brat farár M. Findra kázal 
na text L 6,36-37. Povedal, že náš Boh je mi-
losrdný, On sám je láska. Ako si môžeme byť 
istí Božou láskou, keď vo svete je toľko zla 
a nešťastia? Pán Ježiš cez cirkev predstavuje 
svojho Otca a volá nás, aby aj my sme boli mi-
losrdní. Nemáme súdiť blížnych, lebo súd patrí 
Bohu a Jeho súd bude spravodlivý – preto už 
deti učíme a učme neposudzovať a neodsu-
dzovať iných. Nemáme ani potupovať iných. 
Boh je k nám priamy, cez Ducha Svätého nám 
ukazuje akí sme hriešni a nemožní, preto ani 
my iných nesúďme, buďme prví pri ospra-
vedlnení, nečakajme ho od iných a toto tiež 
vštepujme aj deťom. Napokon, buďme prajní 
voči blížnym ak im niečo dávame alebo niečím 
slúžime. Nebuďme skúpi či falošní, dajme viac 
ako sa očakáva, dávajme radi a s láskou, buď-
me ochotní dať i poslúžiť a učme sa to stále 
– deti i dospelí. Pán Ježiš použil pre výstrahu 
aj pripodobnenia: nebuďme slepí, lebo ‚ak 
slepý vedie slepého, spadnú do jamy‘; nie je 
dobré, keď sa žiak vyvyšuje nad učiteľa, preto 
sa učme byť milosrdní ako bol Pán Ježiš; tiež si 
‚vyberme brvno z oka‘, aby sme seba nestavali 
nad blížnych, ktorých vidíme len v zlom svet-
le. Na záver brat farár povedal, že sa tešíme 

z ukončenia tohto zvláštneho školského roka, 
poznačeného pandémiou a ďakujeme, že sme 
ho z Božej milosti mohli prežiť.

V utorok 29. júna boli večerné služby Bo-
žie na Sviatok apoštolov Petra a Pavla, kto-
rého téma bola ‚Vyznávači‘. Základ kázne brata 
farára M. Findru bol text L 9,43-50. Pán Ježiš 
upozornil učeníkov, aby si zapamätali, že bude 
trpieť a zomrie pre naše spasenie. Traja učeníci 
– Peter, Jakub, Ján – si zapamätali blízkosť Bo-
žej slávy na hore premenenia. Pán Ježiš robil 
veľa zázrakov, ale učeníci si to nevedeli pospá-
jať, že je to všetko pre nás, aby sme vedeli, že 
je Boží Syn. Ježiš sa prihovára učeníkom, ale 
oni riešia, kto bude medzi nimi prvý(!). Pán 
Ježiš nám ukazuje aký je pravý kresťanský ži-
vot a čo je prvoradé. S láskou vysvetľuje aké 
má byť Božie kráľovstvo a dáva do pozornosti 
dieťa. Vtedy boli deti na okraji spoločnosti, ne-
mali takú dôležitosť ako dnes a boli úplne zá-
vislé na svojich rodičoch či dobrodincoch. Ak 
chceš byť v cirkvi slávny, pokor sa a buď ako 
dieťa, teda poslušný a závislý na Pánovi Ježi-
šovi, našom záchrancovi pre večnosť. Stáva sa 
nám, že aj my si niekedy ‚ideme to svoje‘, často 
aj celkom nekresťansky? Ako Ježiš nezavrhol 
učeníkov a nehľadal iných, tak má trpezlivosť 
aj s nami, lebo On je zachraňujúci Boh. Slúžme 
verne v ohlasovaní evanjelia v domácnosti, 
vo svojom okolí i v cirkevnom zbore. Učeníci 
to pochopili a stali sa verní v službe Pánovi 
Ježišovi Kristovi až do smrti.

Piata nedeľa po Svätej Trojici 4. júla mala 
tému ‚Nasledovanie a učeníctvo‘. Brat farár M. 
Findra kázal na biblický text L 5,8-11. Po bo-
hatom ulovení rýb Pán Ježiš prvý raz vysielal 
učeníkov a k učeníctvu sme povolaní aj my 
Duchom Svätým. Preto je dobré vedieť o čom 
je učeníctvo. Je to povolanie z hriechu: Peter 
spoznal, že je hriešny, že stojí pred Bohom 
a bol zo svojej hriešnosti zhrozený a zúfalý. 
Cez Ducha Svätého aj nám Pán Ježiš ukazu-
je našu hriešnosť, z ktorej si sami nepomô-
žeme a pred Bohom neobstojíme. Stretnutie 
s Bohom je pre hriešnika strašné – možno aj 
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preto sú kostoly prázdne – ale, ako Petrovi, aj 
nám znie Ježišovo ‚Neboj sa!‘, lebo On zomrel 
za naše hriechy. Povoláva nás do svojej služby 
byť nositeľmi evanjelia. V zmysle všeobecné-
ho kňazstva je toto pozvanie pre všetkých. 
Dajme si však otázku, či na nás vidieť že sme 
Boží a či je naša služba efektívna, aby bolo viac 
ľudí v cirkvi. Ak sa nám to nedarí, skúmajme 
či to nerobíme bez vedenia Ducha Svätého, 
len z ľudskej sily a vôle. Koľko sa za niekoho 
modlím, aby pri ňom konal Duch Svätý? Aj nás 
Pán Ježiš volá zatiahnuť na hlbinu, poslúchať 
Jeho slovo a aj konať podľa neho, aby sme boli 
ten príťažlivý príklad pre iných. Modlime sa aj 
za mladých ľudí, konfirmandov a pokrstené 
deti, aby sa aj oni otvorili Duchu Svätému.

V utorok 6. júla boli večerné služby Božie 
na Sviatok Cyrila a Metoda a Sviatok Maj-
stra Jana Husa a mali tému ‚Pravda vyslobo-
dzuje‘. Biblický text Mt 22,34-40 – o zdvojenom 
prikázaní milovať Boha a blížneho – si brat 
farár M. Findra vybral 
za základ kázne. Po-
vedal, že my ľudia ho 
nedokážeme naplniť 
bez pomoci Pána Ježi-
ša. Najskôr musí prísť 
Božia láska – Boh nás 
‚prv miloval, keď sme 
boli ešte hriešni‘. Ježiš-Boží Syn nás vyslobodí 
z hriechov a sebalásky, to z Božieho slova po-
znali vierozvestovia Cyril a Metod i Majster Jan 
Hus. Ako odpoveď na nesmiernu lásku Boha, 
človek tiež odpovedá láskou k Bohu a blížnym.

Majster Jan Hus aj vo väzení písal teologic-
ké spisy, ktorými všetkých – aj svojich väznite-
ľov – chcel povzbudiť a usmerniť ako milovať 
trojjediného Boha. Hus sa vyjadril, že bez viery 
sa nedajú plniť Božie prikázania. Na prvom 
mieste je milovať Boha a lásku mu dokazovať 
službou a milovať tiež blížneho, lebo cez mi-
lovanie blížneho slúžime Bohu.

Šiesta nedeľa po Svätej Trojici 11. júla 
mala tému ‚Život v Kristovi‘. Brat farár M. Findra 
si pre kázeň vybral text L 6,43-49, v ktorom 

Pán Ježiš na dvoch podobenstvách ukázal 
akí majú byť kresťania. Dobré srdce prirovnal 
k dobrému stromu, zlé k zlému. Pán Ježiš Du-
chom Svätým mení zlé srdce na dobré. Veľký 
dar je sviatosť krstu, je to voda spasenia na zá-
chranu z hriechu, keď dostávame nové dobré 
srdce. Touto vodou spasenia, spolu s pôso-
bením Ducha Svätého, sa zlý človek mení 
na dobrého, aby sme mohli milovať Boha a aj 
blížnych. Oslavujme nášho Pána za takú veľkú 
milosť aj ústami v duchovných piesňach (ES 
446). Nové srdce prináša aj nové správanie, 
o čom Ježiš hovorí v dvoch prečítaných po-
dobenstvách: o stromoch (dobrom a zlom) aj 
o domoch (na piesku a na skale postavených). 
Pán Ježiš je pre nás skala, s Ním obstojíme aj 
v búrkach života, milujúc a slúžiac Bohu aj 
blížnym. Slúžme s radosťou viery a prosme 
o silu konať tak vo všetkých životných si-
tuáciách, aby sme sa páčili Bohu. Brat farár 
na najbližšiu nedeľu vyhlásil zbierku – oferu 
pre postihnutých tornádom na Morave.

18. júla bola Siedma nedeľa po Svätej 
Trojici a mala tému ‚Božie požehnanie zachra-
ňuje‘. Text L 11,1-4 vybral brat farár M. Findra 
pre svoju kázeň. Učeníci prosili Pána Ježiša 
aby ich naučil modliť sa a On – im i nám – 
zanechal známy ‚Otčenáš.‘ Modlitba je nevy-
hnutná pre život viery kresťana a mnohí ju 
prirovnávajú k dýchaniu duše. Keď učeníci 
videli Pána Ježiša modliť sa k svojmu Otco-
vi, boli motivovaní a chceli sa aj oni správne 
modliť. Uvedomujeme si hĺbku Otčenáša, že 
sa ňou blížime k samotnému Bohu, ktorý stvo-
ril svet i nás, dáva nám životnú silu aj zdravie. 
Boh je úžasný a pred Ním nie je nič skryté. 
Máme sa modliť za Božiu vôľu aj tu na zemi 
a uvedomovať si, ako nás vedie aj cez zlé či 
zúfalé situácie. Každodenný chlieb je denné 
zaopatrenie, jedenie, pitie i všetko, čo máme 
pre každodenný život a aj za to nám treba 
ďakovať. Na záver sme smerovaní k pokániu 
a prosbe o odpustenie našich vín voči Bohu aj 
blížnym. Sme skazení a krehkí, potrebujeme 
Božie vedenie, aby sme odolávali pokušeniu 
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a pokúšaniu. Náš život nie je o našej sile, ale 
o Ježišovi Kristovi a Jeho víťazstve nad hrie-
chom, smrťou a satanom. Pán Ježiš vyhovel 
prosbe učeníkov a naučil nás modliť sa, preto 
nezanedbávajme tento vzácny dar v súkromí 
či pri spoločných modlitbách sestier a bratov 
vo viere. Modlime sa aj za naše deti, ktoré sa 
v cirkevno-zborovom dennom tábore tiež 
učili ako sa modliť (Otčenáš aj vo viacerých 
jazykoch) a robiť misiu (ako misionári uči-
li Indiánov), čo nám ukázali po prvej piesni 
v úvode dnešných služieb Božích.

Ôsma nedeľa po Svätej Trojici bola 25. 
júla s témou ‚Výstraha pred zvodmi‘. Kázeň 
brata farára M. Findru mala za základ biblický 
text L 11,37-47. Jeden z farizejov urobil milé 
gesto voči Pánovi Ježišovi a pozval Ho k sebe 
na obed. Pri tejto udalosti neboli len nezá-
väzné rozhovory, Pán Ježiš aj tu riešil otázku 
hriechu, lebo Mu záleží, aby ľudia boli spasení 
– aj my! Farizej, ako strážca náboženských prí-
kazov, sa začudoval, keď sa Pán Ježiš posadil 
za stôl bez toho aby si umyl ruky. Ježiš mu však 
dal najavo, že ide o formálnosť, lebo dôležité 
je vnútro človeka. Nestačí čistý zovňajšok, keď 
‚vnútro je plné lúpeže a zloby‘. Dajme si aj my 
pozor, aby sme nedbali len o pekne a dobre 
pripravené cirkevné aktivity, lebo podstatné 
je to, čo je v našom vnútri – či sme našli očiste-
nie v pokání alebo sme len formálni kresťania. 
Ďalšie, čo Pán Ježiš vytkol farizejom, bola aj 
ich okato povrchná dobročinnosť v málo pod-
statných veciach, pri ktorej plnili predpisy, ale 
zanedbávali spravodlivosť a lásku k núdznym 
ľuďom. Ľudí odkázaných na pomoc majme 
v srdci aj my a s láskou im poskytnime finanč-
nú či inú pomoc, hoci aj anonymne... a podob-
ne aj cirkevnému zboru, kde sa nám ponúka 
duchovná starostlivosť a zaopatrenie ‚vnútor-
ného človeka‘. Brat farár ocenil, že členovia 
zboru oferovali pre tornádom postihnutých 
na Morave 890 eur. Tiež ďakoval za podpo-
ru členov zboru počas kritického času pan-
démie, keď sestry a bratia prinášali alebo 
posielali milodary a ďalší to vyriešili formou 

trvalých príkazov z účtu na podporu zboru. 
Tretie, čo mal Pán Ježiš proti farizejom bolo, 
že stavajú náhrobky Božím prorokom, ktorých 
zavraždili ich otcovia. Aj keď sa to farizejom 
nepáčilo, bola to pravda a Ježiš im to hovoril 
ako napomenutie v láske. Nakoniec ukrižovali 
aj Pána Ježiša. Tu je priestor na reflektovanie 
našich reakcií na upozornenia kazateľov (cez 
Božie slovo, kázne,... ) lebo niekedy sa stáva, 
že musia odísť pre odsudzovanie ľudí. Tiež 
nie je dobré, keď sa ľudia dlhé roky hnevajú 
a potom neskoro hľadajú zmierenie pri hrobe 
hnevníka, nosiac mu kvety na hrob. Vezmime 
si tento text akoby Pán Ježiš prišiel a prichá-
dzal k nám na obed – a snažme sa byť dobrí, 
žime navzájom v láske a pokoji. V túto nedeľu 
bola v našom zbore aj voľba na uprázdnené 
miesto generálneho dozorcu ECAV – výsledok 
hlasovania: brat Marián Damankoš 30 hlasov 
a brat Ivan Trepáč 46 hlasov.

Deviata nedeľa po Svätej Trojici bola 1. 
augusta s témou ‚Prezieravá múdrosť‘. Brat 
farár M. Findra, na základe kázňového textu 
L 12,41-48 povedal, že Pán Ježiš nám chce 
darovať múdrosť. Pamätáme si, že nás učili 
o raji na zemi, ale bez Boha. Treba povedať, 
že každá generácia je múdrejšia ako tá pred-
chádzajúca, ale pokrok neznamená múdrosť! 
Život bez Boha je beznádejný, aj mladí ľudia si 
siahajú na život. Podstatné je či rátame v živo-
te s Pánom Ježišom. Čo je prezieravá múdrosť? 
Múdre pred Bohom je očakávať druhý príchod 
Pána Ježiša aj keď Ho očakávame už dlho. Sám 
Pán Ježiš nám v podobenstve hovorí, že sluho-
via, očakávajúci svojho pána, budú odmenení 
tým, že on sám im poslúži. Prezieravo múdra je 
viera v Pána Ježiša – ľudský pokrok, ani konzu-
mizmus nezaručia šťastný život. Každý kresťan 
dostal mnoho darov a nimi máme stále slúžiť 
Bohu cez službu blížnym, lebo to je Božia vôľa. 
Pokoriť sa pred Bohom a potom prosiť Ducha 
Svätého, aby nám cez Božie slovo, služby Bo-
žie a kázne ukázal, kde môžeme poslúžiť naši-
mi obdarovaniami (starať sa o osamelých, nú-
dznych, pozývať do spoločenstva cirkevného 
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zboru, zapájať sa do jeho aktivít,...), teda žiť 
život podľa Božej vôle a očakávať príchod 
Pána Ježiša. Ak sme spoznali, ako nás Boh 
miloval vo svojom Synovi, robme podobne 
v láske podľa Jeho príkladu, buďme blaho-
slavene múdri, aby sme mali život vo večnosti 
v Božom kráľovstve.

Desiata nedeľa po Svätej Trojici bola 
8. augusta a jej téma bola ‚Neprijatá milosť 
Božia‘. O páde mesta Jeruzalem hovorí text 
L 19,41-48, ktorý bol základom kázne brata 
farára M. Findru. Pán Ježiš plakal nad krás-
nym mestom do ktorého išiel a my vníma-
me, že plače aj nad dnešným svetom. Ježiš 
plakal, že mesto oplýva len svetským bohat-
stvom a nevníma, že žije bez Boha... a tak je 
to i v dnešnom svete. Pán Ježiš nás cez svoj 
plač volá ku pokániu – a dnes zvlášť, keď 
nám bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej. 
Nechajme sa aj v spovedi viesť ku pravému 
pokániu a vyznajme Bohu svoje hriechy. Vní-
majme aj Boží súd v tom, že Jeruzalem bol 
v r. 70 zničený, lebo ľudia nepočúvali Božie 
ani prorocké výzvy kajať sa. To nám pripomí-
na, že aj my budeme súdení pre hriechy a na 
súde pred Bohom nik neobstojí. Záchrana je 
vo viere v Pána Ježiša Krista, pre obeť ktoré-
ho je nám Boh milosrdný. Pán Ježiš plakal aj 
nad znevážením jeruzalemského chrámu, 
kde mnohí mali svoj ‚biznis‘. Aj my si dajme si 
pozor z akých pohnútok prichádzame pred 
Boha: vedie nás odovzdaná viera alebo zvyk 
a konanie náboženských výkonov? Na záver 
vidíme, že veľkňazi a zákonníci sa pevne roz-
hodli zahubiť Ježiša za rúhanie, marenie ich 
biznisu a ďalších záujmov. Varujme sa svoj-
hlavosti a samoľúbosti, nebuďme s týmto 
svetom proti Bohu a neodmietajme Jeho 
dielo spasenia pre veriacich v Neho. Buďme 
v tom zástupe, ktorý nadšene nasledoval Je-
žiša a miloval Ho.

15. augusta bola Jedenásta nedeľa 
po Svätej Trojici s témou ‚Pýcha a pokánie‘. 
Na túto nedeľu si brat farár M. Findra zvolil 
biblický text L 18,9-14, známe podobenstvo 

o farizejovi a publikánovi v chráme. V ňom 
Pán Ježiš odhaľuje dva rozdielne postoje ľud-
ského srdca. Pred Bohom sa nedá hrať diva-
dielko ako pred ľuďmi. Farizeji boli v spoloč-
nosti ctení pre znalosť zákona a náboženských 
predpisov i pre hojnosť majetku a mnohí sa 
chceli dostať na ich úroveň. Ale Pán Ježiš fa-
rizeja v chráme hodnotí inak. Odhaľuje jeho 
hriešne povyšovanie a chvastanie sa svojimi 
zásluhami – to Ježiš odsúdil. Aj my sme pyš-
ní, nielen volení predstavitelia národa. Ľahko 
upadneme do porovnávania sa, čo vedie k vy-
statovaniu, a dokonca aj v cirkvi sa pomeria-
vame a zbierame ‚lajky‘ na internete. Toto však 
nevedie k Bohu, ale naopak od Neho! Opačný 
spôsob modlenia vidíme u publikána: klopí 
zrak pre svoju hriešnosť a ľutuje svoje hriechy 
a prestúpenia. Aj my niektorých ľudí pova-
žujeme za prestupujúcich Božie prikázania, 
ale aj pri nich sa môže stať, že spoznajú svoje 
hriechy a oľutujú ich. Boh skúma srdcia a chce 
ľudí viesť ku pokániu. Pýcha je veľmi nákazlivý 
hriech a aj my kresťania sme náchylní jej pod-
ľahnúť – pýcha peklom dýcha, tak si dávajme 
veľký pozor! Pán Ježiš nás v Duchu Svätom 
vedie ku pokore a ľútosti, aby sme získali od-
pustenie hriechov a raz aj Božie kráľovstvo. 
Ďakujeme za dar pokánia, ktoré môžeme nájsť 
v cirkvi, ustanovenej Pánom Ježišom Kristom.

Dvanásta nedeľa po Svätej Trojici bola 
22. augusta a jej téma bola ‚Boží dar reči‘. Brat 
farár M. Findra vybral biblický text L 13,10-17 
za základ svojej kázne. Veľký Boží dar je dar 
reči. Pán Ježiš ho používa, aby vyučoval, že 
treba žiť a pomáhať biednym, kým sme živí. Aj 
my, nielen farári, mame vyučovať a používať 
dar reči, a to z pohľadu všeobecného kňazstva 
ako o tom hovorí Augsburské vyznanie. Tak, 
ako si Ježiš zavolal k sebe chorobne pokrive-
nú ženu, podobne aj Boh nás volá k sebe už 
od raja. Pán Ježiš tak robí nielen pre uzdrave-
nie tela, ale najmä ducha. Majme na pamäti, 
že aj keď už Pán Ježiš nie je fyzicky na zemi, 
naďalej pozýva ľudí k sebe aj cez nás a my 
máme mnoho možností láskavo ich pozývať 
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do spoločenstva s Ním. Keď predstavený syna-
gógy namietal, aby Pán Ježiš aj prítomní ľudia 
uzdravovaním neznesväcovali sviatočný so-
botný deň a robili tak počas ostaných dní, Pán 
Ježiš odmietol také pokrytecké konanie – veď, 
keď dobytok môže byť opatrený aj vo sviatoč-
nom dni, oveľa dôležitejšie je, aby bol človek 
uzdravený z dlhoročnej choroby. Prosme náš-
ho Boha, aby nám dal blahoslavene používať 
dar reči podľa Jeho vôle.

Trinásta nedeľa po Svätej Trojici bola 29. 
augusta a jej téma bola ‚Môj blížny‘. Brat farár 
M. Findra kázal na text L 19,30-37, čo je po-
dobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Pán 
Ježiš komunikoval so svojimi oponentmi – aj 
tento príbeh rozprával znalcovi zákona levíto-
vi. Levíti mali dôležité pomocné úlohy pri bo-
hoslužbe v chráme, takže by mali vedieť ako 
sa treba správať k blížnym, ale nebolo to tak. 
Môžeme kňaza i levítu odsudzovať za nevhod-
né správanie voči zranenému – ale, nekonali 
sme niekedy aj my podobne nevhodne a zle? 
Dobrý príklad máme v Samaritánovi, ktorý 
ide ihneď pomáhať – ošetrí zranenia, prevezie 
trpiaceho do hostinca a ďalej sa oňho stará; 
a keď musí odísť, ponúkne peniaze, aby bol 
doopatrovaný a ešte je ochotný aj doplatiť, 

ak by bolo potrebné dlhšie liečenie. Podobne 
máme konať aj my – aj keď nevieme vyriešiť 
veľký problém, môžeme poskytnúť pomoc, 
starostlivosť a lásku tým, ktorí ju potrebujú. 
Pán Ježiš nám zanechal tento príbeh ako po-
zvanie pomáhať. Na Ježišovu otázku kto bol 
blížny zranenému, levíta správne odpovedal, 
že Samaritán, ktorý prejavil lásku. Božia láska 
miluje bez rozdielu a nečaká protihodnotu. 
Avšak človek bez viery v Boha vždy rozmýšľa 
ako sa mu to vráti či oplatí. Matka Tereza sa 
vyjadrila, že za žiadne peniaze by núdznym 
nepomáhala, ale len pre vieru v nášho Spa-
siteľa Pána Ježiša. Modlime sa, aby sme mali 
v srdciach takú lásku, akú nám preukázal Pán 
Ježiš na golgotskom kríži.

Detský denný tábor 2021
 Alena Findrová

V týždni od 12. do 16. júla pre-
biehal u nás v zbore detský denný 
tábor. Mal názov Veľký indiánsky 
poklad a jeho cieľ bol tlmočiť 
deťom posolstvo, že najväčší 
poklad Indiánov nebola truhlica 
s diamantmi, ukrytá niekde v jas-
kyni na brehu jazera. Ten najväčší 
poklad bol Pán Ježiš Kristus – sám 
Boží Syn, ktorý sa stal pokladom 
pre mnohých Indiánov z viacerých 
indiánskych kmeňov.
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Príbehy o tom, ako sa dostalo evanjelium 
k jednotlivým indiánskym kmeňom, sú fasci-
nujúce. Sú to dobrodružné rozprávania o mi-
lostivom Božom konaní, o odvahe a obeta-
vosti mužov i žien, ktorí Indiánom priniesli 
evanjelium – dobrú správu o Božej moci. Táto 
správa radikálne menila životy Indiánov a uro-
bila z nich Božích mužov a Božie ženy.

Tábor bol ladený misijne. Naša túžba bola, 
aby chlapci a dievčatá pri počúvaní jednotli-
vých lekcií premýšľali o misii, o potrebe modliť 
sa za misiu, podporovať ju, a ak ich Pán Boh 
povolá, tak aj ísť do misie.

Samy deti si vyrobili batikované tričká 
a indiánske čelenky, na ktoré si pripevnili zís-
kané perá. Vyrobili si aj bubny, aby sa mohli 
sprevádzať pri speve piesní na oslavu Pána 
Boha. Pomocou tajných znakov a symbolov 
tiež šifrovali tajné správy. Nielen po slovensky, 
ale aj v iných jazykoch sme spievali veľa piesní 
a modlitbu Pánovu sme sa tiež pokúšali naučiť 
po anglicky.

Jedna z piesní v slovenčine, maďarčine, 
češtine, nemčine a angličtine je aj vyznanie 
táborových detí: Áno, Boh je dobrý, je dobrý 
ku mne...

Čas sa minul
 Michal Findra, zborový farár

V lete sme cestovali na rodinné stretnutie 
a bol s nami aj môj krstný otec. Počas cestova-
nia autom sme debatovali o rôznych témach 
a medzi iným sme sa zhovárali aj o ľudskom 
živote a večnosti. Môj krstný o svojom živote 
povedal, že vníma ako sa čas minul. Myslel 
tým, že už je starší, nevládze toľko ako ke-
dysi a jeho čas na zemi sa pomaly kráti. Život 
nás kresťanov tak speje k večnosti, čo si viac 
a viac uvedomuje. Vtedy sme si to uvedomo-
vali všetci sediaci v aute. Iste, pravda je, že nik 
tu nebude na veky a tak je pre každého z nás 
dôležitá otázka, či je pripravený na večnosť.

O niekoľko dní sme zostali zaskočení, ako 
náhle sa minul čas pre brata Ľubomíra, manže-
la našej milej Alenky, ktorá pracuje vo farskom 
úrade. Manžel ju ešte ráno priviezol do práce 
a napoludnie som ju odvážal domov, keď pra-
covníci záchranky bojovali o jeho život. Žiaľ, 

nebolo preňho pomoci. Naozaj, nevieme dňa 
ani hodiny, v ktorej budeme odvolaní z tejto 
časnosti. A opäť je pred nami otázka: Ako je 
človek pripravený na večnosť?

V našom zborovom spoločenstve bola toho 
roku aj pandémia na príčine viacerých nečaka-
ných odchodov do večnosti. V zbore slúžim už 
niekoľko rokov a, čím ďalej, je pre mňa ťažšie 
konať pohrebné rozlúčky, ktorých je v posled-
nom čase naozaj veľa. Aj rozlúčka s bratom Ľu-
bomírom bola ťažká. Po jeho životopise som 
pridal i moje vyznanie: Aj ja osobne som mal 
veľmi rád naše stretnutia, poväčšine vo farskom 
úrade, keď často prišiel poslúžiť, pomôcť, či len 
v tichosti byť s nami. Stále si všímal čo a kde by 
bolo potrebné opraviť, vylepšiť. Vo svojej ochote 
nám bol veľmi vzácny.

Prajem nám všetkým, aby sme vytrvali 
v Božom dare pravej viery a keď sa nám minie 
čas na tejto zemi, aby sme s radosťou a náde-
jou vošli do blahoslavenej večnosti.

Odišiel brat František odložilík
 Redakcia

Pán života a smrti 16. augusta odvolal náš-
ho spolubrata Ing. Františka Odložilíka z tejto 

časnosti tak, ako hovorí text zo Ž 91 – v nasý-
tení dlhým životom. Z Božej milosti sa dožil 
požehnaných 95 rokov.
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Po štúdiu na Vysokej škole eko-
nomickej v Bratislave sa celý život 
venoval hotelierstvu a cestovnému 
ruchu vo Vysokých Tatrách, s dobrý-
mi výsledkami aj úspechmi. Mal rád 
hory a preto sa stal aj dobrovoľným 
členom horskej služby.

Sestra Anna Wielandová, dlho-
ročná spolupracovníčka zosnulého 
a aj priateľka rodiny Odložilíkovcov 
sa vyznala takto: Keď odchádza blízky človek, 
vynárajú sa spomienky na spoločne prežité 
chvíle či rozhovory. Brat František Odložilík rád 
spomínal na švajčiarsku hotelovú školu, známu 
v celej Európe, ktorá vychovala vedúce kádre 
pre prvotriedne hotely. Raz mi rozprával o za-
čiatkoch na tejto škole. Prvý týždeň dostal každý 
žiak vedro zemiakov a tie museli škrabať. Museli 
sa najskôr naučiť všetky manuálne práce a až 
potom všetko ostatné a dôležitejšie. Na praco-
visku vedel čo kto robí a či to robí dobre. Vážil si 
každú prácu a preto bol taký dobrý šéf, ako to 
odznelo aj od spolupracovníkov na pohrebnej 
rozlúčke. Okrem toho bol milý, zdvorilý a mal 

fantastickú pamäť.
Bol horlivý návštevník služieb 

Božích v popradskom Kostole Svä-
tej Trojice pokiaľ mu to zdravotný 
stav a pandemická situácia dovo-
ľovali. Vždy sedával na chóre vedľa 
organa. Keď sa ho sestra Wielando-
vá pýtala, prečo chodí hore na chór 
aj po 90-tke, jeho odpoveď bola: Ja, 
ako chlapec, som šliapal na mechy 

organa, takže vždy som tam sedával. Tam je 
moje miesto.

Miesto brata Odložilíka v kostolnej lavici 
už zostalo prázdne, ale má už lepšie tam hore 
pri svojom Pánovi. Na parte mal text: Ďakujem 
Ti, Pane, za čas, ktorý si mi dal, teraz Ti ho vra-
ciam tak, ako si si to prial. Všetkých nás, ktorí 
sme sa s ním v kostole stretávali, vždy obdaro-
val milým úsmevom a pozdravom. Bude nám 
dlho chýbať, ale sme vďační Pánu Bohu, že 
sme ho mali v našom zbore, že sme sa s ním 
mohli stretávať a učiť sa dobrote, ktorá z neho 
vyžarovala. Česť jeho pamiatke!

Janko Bakalár

 Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

Trvalo to dlhé roky, už ani neviem odkedy, 
a mohol som si podľa toho nastavovať hodin-
ky. Každý pondelok o ôsmej ráno mi zazvonil 
telefón. Na druhej strane bol o päť rokov starší 
farár, ale, už od začiatku osemdesiatych rokov, 
môj priateľ a verný druh – Janko Ba-
kalár z Prešova.

Po úvodnom pozdrave vždy pri-
šlo to, na čo ‚očakávala moja duša‘: 
čítanie úryvku z Božieho slova aj 
s malým výkladom, alebo čítanie 
dôležitého úryvku z nejakej práve 
rozčítanej kresťanskej knihy, alebo 
líčenie toho, čo sa udialo v službe 
cez sobotu a nedeľu.

Potom prišla láskavá otázka na môj stav 
a kondíciu. Napokon záverečné posolstvo 
s povzbudením. Niekedy sa to všetko vtes-
nalo do natlačenej a natrasenej, sýtej a vý-
datnej dvojminúty. Niekedy telefonát trval 
dlhšie, ale nikdy to nebolo iba také plané 
‚zakecanie sa‘. Niektoré povedané veci 

bolo hodno zapísať, uchovať ich 
pre pamäť. Boli nesmierne múdre 
a vzácne.

Viem, že som nebol sám, komu 
sa Janko takto ozýval. Viem tiež 
napríklad, ako v časových okien-
kach medzi jednotlivými vyučova-
cími hodinami náboženstva prišiel 
na Biskupský úrad Východného 
dištriktu, aby pozdravil pracovníkov, 
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pomodlil sa, povedal povzbudzujúce slovo.
V jeden večer, pol roka pred jeho smrťou, 

sme dostali správu, že sa Jankovi priťažilo 
a musel do nemocnice. Ráno sme okamžite 
vycestovali do Prešova. Cestou sme si predsta-
vovali temné scenáre, kde asi a v akom stave 
ho nájdeme. Keď sme parkovali auto pri far-
skom úrade a chceli sme sa opýtať kam za Jan-
kom máme ísť, sestra z farskej kancelárie nám 
povedala, že „pán farár sa už vrátil a bol nás tu 
pozdraviť a potešiť“. Typické!

Ani v rokoch, keď Janko ochorel, sa na dra-
maturgii a intenzite telefonátov nič nezme-
nilo. Niekedy, keď som zložil, zostal som ešte 
dlho sedieť s údivom nad tým ako je to mož-
né, že ťažko chorý onkologický pacient, ktorý 
mi volá z lôžka a spod hadičiek, potešuje a po-
vzbudzuje mňa, zdravého, ktorý si bez obme-
dzení plánujem svoj život v kalendári.

Keď Janko zomrel, intuitívne som ešte nie-
koľko pondelkov čakal na telefonáty. Veľmi mi 

chýbali. Janko zohral v mojom živote, i v ži-
vote obrovského množstva iných ľudí, úlohu 
potešovateľa a povzbudzovateľa, ktorého 
limity akoby neboli ničím obmedzené. Je to 
stále predmet môjho údivu a zároveň niečo, 
čím sa človek hlboko zapíše do povedomia 
iných: s akou obrovskou dávkou nehranej lás-
ky a s akou neutíchajúcou energiou sa o nás 
zaujímal!

Je vzácne takéhoto človeka v živote mať. 
Niekedy ho stratíme, ale Boh nám dá namiesto 
neho niekoho iného. Niekedy zostane strata 
bez náhrady a v živote zavládne citeľné prázd-
no. Niekedy takého človeka za celý dlhý život 
nenájdeme a z hľadiska nášho duchovného 
formovania a rastu je to veľká škoda.

Sestry a bratia, máte takéhoto človeka – 
potešovateľa a povzbudzovateľa – vo svojom 
živote? Ak áno, buďte zaňho Bohu vďační ako 
ja za Janka Bakalára (16.9.1959 – 22.7.2020).

14. valné zhromaždenie  
Spoločenstva evanjelických žien

 Zuzana Hybenová, vedúca SEŽ ECAV Poprad

V evanjelickom kostole v Toporci (okres 
Kežmarok) sa 31. júla konalo 14. valné zhro-
maždenie SEŽ. Evanjelický chrám v Toporci si 
v tomto roku pripomína 250. výročie posvä-
tenia. Valné zhromaždenie sa konalo vo veľmi 
pekne zrekonštruovanom kostolíku. Služby 
Božie sa v ňom konajú len raz do roka, lebo 
v Toporci žije iba jedna evanjelička.

Po privítaní sestrou farárkou Ľubicou So-
banskou nasledoval výklad Božieho slova 
od sestry farárky Denisy Vargovej z Pozdišo-
viec na text Buďte milosrdní, ako je milosrdný 
aj váš Otec (L 6,36).

Predsedníčka SEŽ sestra farárka Eva Oslí-
ková predložila Správu o činnosti SEŽ za roky 
2019 – 2020. Konštatovala, že SEŽ je dobrovoľ-
né združenie evanjelických žien, nemá členské 

príspevky, financie získava len z milodarov 
a z pomoci zo zahraničia. K 500. výročiu refor-
mácie členky SEŽ pripravili vyšívanú históriu 
našej cirkvi. Počas pandémie sa konali biblic-
ké hodiny žien on-line a pracoval aj čitateľský 
klub – čítali sa zaujímavé knihy. Zvolenská ses-
tra farárka Lívia Mojzsisová predložila správu 
o hospodárení za roky 2019 a 2020. Obe sprá-
vy prítomné sestry schválili.

Potom predsedníčka predložila Plán akti-
vít SEŽ na roky 2021 – 2022. Budú to semináre 
starostlivosti o ženy po rozvode a starostli-
vosti o ženy, ktoré stratili blízkych; spolupráca 
so Spolkom Gustav Adolf Werk, spolupráca 
so Svetovým luteránskym zväzom (v ňom je 
zastúpená aj koordinátorka SEŽ); príprava 
‚čiernych štvrtkov‘ pre vyjadrenie solidarity 
s trpiacimi ženami v zahraničí. V nasledujú-
com období chce SEŽ realizovať evidenciu 
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členiek v cirkevných zboroch. Predsedníč-
ka však konštatovala, že sestry sú v službe 
pre zbory rôznorodo aktívne a nie je jed-
noduché oddeliť službu v cirkevnom zbore 
od samotnej práce SEŽ.

Popoludní sa sestry stretli v kostole na služ-
bách Božích. Kázeň mal brat biskup VD ECAV 
Peter Mihoč. Do služby uviedli tri nové senio-
rátne koordinátorky a akt uvedenia vykonal 
brat biskup. Nakoniec bola účastníčkam pri-
slúžená sviatosť Večere Pánovej. Služby Božie 
i rokovanie valného zhromaždenia sa končilo 

poďakovaním Pánu Bohu za požehnaný deň, 
za priaznivé pandemické podmienky, možnosť 
konania tohto zhromaždenia a s prosbou o Bo-
žie požehnanie činnosti SEŽ v ďalšom období.

Veľkú vďaku a prianie Božej pomoci si za-
slúži sestra farárka Ľubica Sobanská, koordi-
nátorka Tatranského seniorátu, a tiež sestry 
z CZ Slovenská Ves za milé prijatie, prípravu 
pohostenia a celkovú starostlivosť o účastníč-
ky zhromaždenia.

Z nášho zboru sa tohto rokovania zúčastnili 
tri sestry.

Telefonát
 Michal Findra, zborový farár

Veľmi potešený som zostal z jedného tele-
fonátu. Počas prázdninových dní mi zavolala 
jedna sestra z Liptova a pekne sa poďakovala 
za dobré duchovné čítanie v našom Zborovom 
liste. Vysvetlila mi, že jedna z našich milých 
sestier v zbore jej každý Zborový list posiela 
poštou a že je to pre ňu veľmi vzácna služba.

Iste mi dáte za pravdu, že v dnešnej dobe 
internetov a mobilov je veľmi nezvyčajné, keď 
dostaneme poštou list. Považujem za niečo 
veľmi osobné, keď spolusestra z nášho zboru 
má v láske niekoho vzdialeného a poslúži mu 
zaslaním nášho zborového časopisu. Takýto 
skutok je výzva aj pre nás, urobiť z Božej lásky 
niečo osobné pre blížneho. Je veľmi dôležité, 
aby sa medzi ľudí okolo nás dostalo Božie slo-
vo, modlitba, povzbudenie či požehnanie. Aj 
myšlienky uverejnené v našom Zborovom lis-
te môžu byť veľmi nápomocné. Stačí tak málo! 

Ak už mám prečítané najnovšie číslo, môžem 
ho podať ďalej a nemusí skončiť v zbere pa-
piera. Podobne tak môžeme urobiť aj s inou 
evanjelickou tlačou – Evanjelický posol, Evan-
jelický východ, a iné.

Zo spomenutého tohto telefonátu je vzác-
ny aj moment ochoty a vynaloženie určitej 
námahy. Samozrejme, že skutkami lásky si 
nekupujeme nebo, ale Pán Ježiš nás pozýva 
konať Božie skutky, a to nás niečo stojí. Jed-
na spolusestra pošle list – musí ísť na poštu, 
musí zaplatiť poštovné. Druhá dvihne telefón 
a zavolá farský úrad, aby sa poďakovala. Tak 
sme postavení pred výzvu aj my. Buďme tiež 
ochotní niečo láskavé urobiť aj keby nás to 
malo niečo stáť – či už čas, peniaze alebo te-
lesnú námahu. S radosťou to urobme, len aby 
bol oslávený náš trojjediný Pán Boh.

Každému z nás prajem kreatívne vedenie 
Ducha Svätého keď sprostredkujeme Božie 
požehnanie medzi blížnymi.

Darina Bancíková – prvá evanjelická farárka
  EPST 29-30/2021, M. Hroboňová,  
ev. farárka v Lučenci

Uplynulo 70 rokov od ordinácie prvej 
ženy – evanjelickej farárky Dariny Bancíkovej 

v Tisovci 15. júla 1951. Jej vysviacke predchá-
dzala dlhá a ťažká diskusia mužov v cirkvi. Išlo 
o to ako rozumieť slovám apoštola Pavla, že 
v Kristu nie je ani muž ani žena, teda, že Kristus 
nerobí rozdiely medzi mužmi a ženami. Jeho 
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dielo ospravedlnenia a spasenia platí 
obom pohlaviam bez uprednost-
ňovania a bez rozdielu. Otázka 
bola, či toto možno vztiahnuť aj 
na kazateľský úrad a rovnocennú 
farársku službu žien v cirkvi.

Darina Bancíková bola v pora-
dí štvrtá žena, ktorá ukončila štú-
dium na Slovenskej evanjelickej 
bohosloveckej fakulte v roku 1945. 
S titulom ‚ThB‘ (bakalár teológie) učila 
náboženstvo v Banskej Bystrici, nábožen-
stvo v Liptovskom Mikuláši a pracovala ako 
lektorka vo vydavateľstve Tranoscius po boku 
takých osobností, akými boli senior a riaditeľ 
Tranoscia Ľudovít Šenšel, dištriktuálny farár 
VD Jozef Juráš a predovšetkým generálny bis-
kup Dr. Vladimír Pavel Čobrda. Práve pre jej 
nadanie, pracovitosť a organizačné schopnos-
ti si získala u generálneho biskupa takú dôve-
ru, že ten v roku 1951 vykonal prvú ordináciu 
ženy s ôsmimi spolužiakmi. Nie všetci mali 
podobný názor ohľadne ordinácie žien. Preto 
sa v tom istom roku, pred ordináciou v Tisovci 
s Bancíkovou, konala aj ordinácia v Bratislave 
vo Veľkom kostole tých spolužiakov, ktorí s or-
dináciou žien nesúhlasili.

Na cestu kňazskej služby nastúpila ako 
kaplánka na viacerých miestach. Ako námest-
ná farárka slúžila v náročnom dvojrečovom 
zbore v Dolných Salibách, potom v Drienove 
v Honte. Všade misijne pracovala s mládežou, 
angažovala sa v celocirkevnom dianí, vnútro-
misijných aktivitách, vypracovala prípravky 
pre nedeľnú besiedku, prekladala náboženskú 
literatúru z Nemecka, USA a Švédska, sprevá-
dzala zahraničné návštevy.

V Drienove v roku 1962 ju zaistila Štátna 
bezpečnosť (ŠtB) a vo vykonštruovanej sku-
pinke pod názvom ‚Čobrda a spol.‘ bola súde-
ná s emeritnými biskupmi Čobrdom a Ruppel-
dtom a s farármi Struhárikom, Vajdičkom 
a Víznerom. Obvinili ju z trestného činu pod-
vracania republiky, za čo bola odsúdená na 12 
mesiacov odňatia slobody nepodmienečne 

a dostala zákaz vykonávať povolanie 
duchovného na päť rokov. Na slo-

bodu ju prepustili 26.7.1963, avšak 
s povinnosťou zaplatiť 3 800 Kčs 
za pobyt vo väzbe.

Keďže jej nedali štátny súhlas 
na výkon farárskej služby, uchá-
dzala sa v 32 podnikoch o civilné 

zamestnanie, ale nikde ju nech-
celi prijať. Bez práce však nemoh-

la zostať, lebo by bola súdená ako 
príživníčka. Potrebovala peniaze na ži-

vobytie i na splatenie dlhu za pobyt vo väz-
be. Napokon, po jej sťažnosti na ÚV KSČ, ju 
pod patronát prijal OV KSS vo Zvolene a našli 
jej prácu na ‚Dopravnom inšpektoráte Štátnej 
poisťovne vo Zvolene‘. Tam pracovala do roku 
1968 a bývala na uprázdnenej fare v Babinej. 
Od 1.10.1968 dostala štátny súhlas do odľah-
lého zboru Veľký Lom v Novohrade. Po pia-
tich rokoch sa mohla dať zvoliť za zborovú 
farárku a slúžila tam do roku 1996. V roku 
1990 ju rehabilitovali. Zomrela v roku 1999.

Mnohí známi, ktorí ju poznali z jej pôso-
benia, sa vyjadrovali o nej len pochvalne 
a s uznaním. Aj neskorší generálny biskup 
ECAV Pavel Uhorskai v knihe Cirkev v útlaku I. 
poznamenáva: Neviem o nikom, nepoznám ani 
muža, ani ženu, kto by bol tak pohotovo regis-
troval udalosti a o nich tak presne informoval. 
Bola mimoriadny zjav v Slovenskej evanjelic-
kej a. v. cirkvi, preto nemohla byť vynechaná 
pri prenasledovaní evanjelických farárov.

V CL 7-8/2021 doc. ThDr. Sidónia Horňa-
nová, PhD. uvádza: ‚Životným krédom Dari-
ny Bancíkovej bolo vyznanie apoštola Pavla: 
Z milosti Božej som, čo som (1K 15,10). Nik-
dy si nezakladala na sebe a na tom, čo ona 
dokázala, ale oslavovala Božiu milosť, ktorá 
v nej nezaslúžene pôsobila. Osobne vyznala: 
Nenastúpila som službu v cirkvi pre zisk alebo 
slávu. Nemôžem počítať, a ani nepočítam, s ni-
jakými výhodami. Vedela som, že musím rátať 
s ťažkosťami.‘
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Kríž čo to vlastne znamená
Kríž je najznámejší symbol kresťanstva, a aj 

dnes keď sa veľmi nedbá o náboženstvo, sa 
s ním stretávame A to nielen na chrámových 
stavbách a na cintorínoch, ale aj 
na významných miestach v bu-
dovách, pri cestách, v poliach, 
domácnostiach, na pracoviskách, 
na šperkoch aj na lekárňach, v zá-
chranných vozidlách. Čo vlastne 
kríž znamená?

Kríž predstavuje stretnutie 
dvoch smerov – vertikály a hori-
zontály, odjakživa spájaných s di-
menziou ducha a tela. Jeho stred 
bol bod, od ktorého sa budovalo 
pochopenie priestoru – všetko sa 
opisovalo ako nad, pod, vľavo alebo vpravo. 
Podstatné na tvare kríža bolo práve to spoje-
nie. Veď bežne hovoríme, že na križovatkách 
ciest sa stretávajú ľudské osudy a tiež stojíme 
pred rozhodnutím, ktorým smerom ísť ďalej. 
Nie náhodou, ale s intuitívnou istotou, bolo 
písmeno x vybraté na označenie neznámej 
v matematických rovniciach. Rovnako priro-
dzene si krížikom označíme zaujímavé miesto 
v knihe. Všimli ste si ako viažeme balík? Tiež 
v tvare kríža – len tak sa nerozsype. A každý 
sadár a lekár vie, že očistný rez musí viesť len 
v tvare kríža...

Kríž ako symbol bol známy a používal sa 
oveľa skôr, ako bol posvätený tajomstvom 
smrti Božieho syna. Význam kríža je dnes daný 
nepochopiteľnou veľkopiatkovou udalosťou 
Kristovej smrti. Pri golgotskom kríži stojíme 
pred tým bodom, do ktorého akoby všetko 
smerovalo a odkiaľ možno odvodiť všetok 
zmysel a pochopenie života. Pohľad na kríž 
zachraňuje vo chvíľach, keď nás pokrivenosť 
tohto sveta drví a tlačí až k zemi. Všetci sa, sa-
mozrejme a pochopiteľne, obávame a desíme 
smrti. Milujeme život. A smrť nám ho berie. 
Kristov kríž však znamená život.

Aj sám tvar kríža obsahuje veľké pouče-
nie. Je to tvar vyvážený, nie však symetrický 
z každej strany. Pozemská horizontála presne 

vymedzená a zreteľne kratšia, ako-
by bola duchovnou silou vynášaná 
do výšky po neobmedzenej verti-
kále, zakorenenej v zemi a týčiacej 
sa k nebu. Pre vznik kríža je však 
potrebná, lebo čistá vertikála je 
len kôl. V určitom bode tá duchov-
ná sila vytryskne v otvorenú náruč 
horizontály – znamenie lásky.

Toto veľké, všetko ovládajúce 
tajomstvo kríža sa zjavuje, až keď 
sa kríž použije ako miera človeka – 
keď ho priložili ako skúšku životnej 

pravosti k údom Syna Božieho. Keď sa Kris-
tus dokázal pravdivým až po smrť, stal sa kríž 
mierou Božieho súdu. Ním sme a budeme aj 
pre večnosť súdení v každom svojom skutku.

Kristov kríž ukazuje, že centrum tajomstva 
neleží v geometricky danom strede kríža, ale 
je vysunuté von, do srdca Ježišovho. Nesta-
čí byť bezcitný dobrák a len zlepiť z dobrých 
skutkov geometricky presný obraz života. Je 
nevyhnutné úprimne milovať, mať súcit, ne-
chať sa strhnúť láskou k pravému životu. Po-
loženie Kristovho srdca na kríži je tak navždy 
obraz pevnosti zákona a víťazstva lásky.

V našich domovoch by mal byť kríž tak-
tiež centrálnym bodom, od ktorého sa po-
číta priestor, hlavne priestor sociálny. Nikto 
z členov rodiny nestojí v jej strede, všetci tu 
stoja v rodinnom kruhu okolo Krista. Kresťan-
ská rodina je tak v radikálnom slova zmysle 
demokratická, a to nielen v rovnosti pred 
zákonom ľudským, ale práve a hlavne pred 
zákonom Božím. Keď budeme s úctou pristu-
povať vo svojich domovoch ku krížu, nebu-
deme v hodine smrti stáť pred neznámym 
sudcom, ale náš nebeský Otec nám otvorí 
svoju milujúcu náruč.
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Za ruku veď ma, Pane

 Zdroj: wikipedia

Za ruku veď ma, Pane (So nimm 
denn meine Hände) je kresťan-
ský chorál, ktorý sa často spieva 
pri pohreboch. Text napísala Ju-
lie Hausmannová a prvýkrát bol 
vytlačený v roku 1862. Melódia 
Friedricha Silchera sa objavila už 
v roku 1843, avšak s iným textom 
detskej modlitby. A pieseň je zná-
ma aj mimo cirkvi. Bola preložená do angličti-
ny a potom do mnohých ďalších jazykov.

Julie Hausmannová (1826 – 1901) bola 
baltská Nemka, narodila sa v lotyšskej Rige 
a zomrela počas letného pobytu vo Vösu v Es-
tónsku. Bola dcéra učiteľa, krátko pracovala 
ako guvernantka. Pre zlé zdravie žila so svo-
jím otcom, ktorý oslepol, a musela sa oňho 
postarať. Po otcovej smrti v roku 1864 žila 
so svojimi sestrami v Nemecku, južnom Fran-
cúzsku a ruskom Petrohrade. Bola ovplyvnená 
pietizmom. Písala básne len pre seba, neskôr 
súhlasila s ich anonymným publikovaním.

Presný dôvod ani dátum vzniku básne 
Za ruku veď ma, Pane nie sú známe. Vyjad-
ruje však vieru vo vedenie Pánom Ježišom 
v zmysle biblického textu Budem Ťa nasledo-
vať, kamkoľvek pôjdeš (L 9,56-57), Toto povedal 
odhodlaný Ježišov nasledovník ako sľub, že 

ho bude bezpodmienečne nasle-
dovať. Ďalší biblický odkaz môže 
byť v príbehu Marty a Márie (L 
10,38-42), kde Mária počúva Ježiša 
pri Jeho nohách, ako to popisuje 
druhá strofa slovenského prekladu 
(ES 484). Legenda hovorí, že Julie 
sa chcela stať manželkou misioná-
ra v Afrike, ale keď za ním prišla, 
našla ho mŕtveho.

V prvej publikácii mala báseň 
šesť strof so štyrmi riadkami, pričom záve-
rečná strofa opakovala prvú ako potvrdenie. 
Friedrich Silcher napísal melódiu publikovanú 
v roku 1843 pre detskú modlitbu, ale nie je 
známe, kedy bol Hausmannovej text skom-
binovaný so Silcherovou melódiou. V roku 
1870 sa však pieseň spievala na Silcherovu 
melódiu. Aj keď sa pieseň čoskoro stala popu-
lárna, do oficiálnych spevníkov bola zaradená 
iba s váhaním. Nemecký evanjelický spevník 
z roku 1915 ju zahrnul medzi populárne pies-
ne, ktoré neboli určené na použitie pri boho-
službách. Podobne to bolo aj pri spevníku 
z roku 1950. Protestanti v 80. rokoch minulého 
storočia uvádzali túto pieseň ako tretiu naj-
známejšiu po Hrad prepevný a Chvála Pánovi.

Pieseň bola preložená do mnohých jazykov 
a spievajú ju kresťania v celom svete.

Reformačná cesta sa začala v Ríme
 EPST 42-43/2000

Cesta, ktorá priviedla Dr. Martina Luthera 
k dielu reformácie, mala svoj začiatok v Ríme, 
kde v zime na prelome rokov 1511 a 1512 
prežil asi osem týždňov.

Luther veľmi túžil putovať do Ríma, aby 
tam vykonal generálnu spoveď a získal 

bohaté odpustky. Jeho túžba sa splnila, keď 
bol vyslaný do Ríma, aby tam vybavil neja-
ké kláštorné záležitosti. Keď prišiel do Ríma, 
padol na kolená a povedal: ‚Buď pozdravený, 
svätý Rím!‘ Ponavštevoval všetky pamätihod-
nosti, hlavne tie miesta, kde sa udeľovali 
odpustky. Kolenačky prešiel 28 schodmi Pi-
látových schodov, ktoré vraj anjeli preniesli 
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z Jeruzalema do Ríma. Navští-
vil katakomby, kde boli ulože-
né kosti martýrov, zúčastňo-
val sa na veľkých procesiách, 
kde videl kľačať mnohotisíco-
vé zástupy.

Ale videl aj to, že v Ríme, 
popri pokryteckom svätuškár-
stve, zavládla veľká nemrav-
nosť. Ako zbožného a sta-
točného mnícha ho zarazili 
nevera a ľahkomyseľný život 
kňazov. Rím opustil sklamaný. 
V pápežovi už nevidel svätého 
otca, ale človeka zaťaženého 
veľkými neresťami. Pápežom 
bol vtedy Lev X., ktorý sa roz-
hodol pokračovať vo výstavbe 
chrámu svätého Petra. Nemal 
však dostatok finančných 
prostriedkov, a tak výdatný 
zdroj našiel v predávaní od-
pustkov. Pápež zveril v Ne-
mecku predávanie odpustkov 
do kompetencie arcibiskupa 
Albrechta. Ten vydal pre predavačov odpust-
kov zvláštne inštrukcie, ktoré mali 94 bodov.

Luther otvorene a stále ostrejšie kázal 
proti odpustkom, lebo v nich videl vážnu 
prekážku na ceste viery a nasledovania Ježi-
ša Krista. Hovoril, že odpustky nabádajú ľudí 
k bezstarostnému a ľahkomyseľnému hreše-
niu. Luther napísal arcibiskupovi Albrechto-
vi a ďalším cirkevným hodnostárom a prosil 
ich, aby toto kupčenie s odpustkami zakázali. 
Jedni sa mu vysmiali, iní nereagovali.

Luther už ďalej nemohol čakať, lebo mu 
to nedovoľovalo svedomie. Rozhodol sa, že 
verejne vystúpi. Napísal 95 výpovedí proti 
odpustkom a na ich uverejnenie si vybral 
vhodnú príležitosť: 1. novembra 1517 mala 
byť pamiatka posvätenia zámockého chrá-
mu vo Wittenbergu, a tak predpokladal, že 
sa tejto slávnosti zúčastnia aj mnohí kňazi 
a teológovia. Preto 31. októbra 1517 pribil 

95 výpovedí na severnú bránu 
zámockého chrámu. Výpove-
de boli napísané po latinsky. 
Luther napísal 95 téz preto, 
aby ich bolo viac ako 94 bo-
dov Albrechtových inštrukcií 
pre predavačov odpustkov.

Uverejnenie 95 téz sa ozna-
čuje za začiatok reformácie. 
Aj Luther to tak chápal. Napí-
sal: ‚Spor, ktorý medzi mnou 
a pápežom vznikol, začal sa 
s palliom – s poplatkom za ar-
cibiskupský plášť. Arcibiskup 
nemohol toto pallium zaplatiť, 
a preto rozposlal s odpustka-
mi niekoľkých vydriduchov, 
aby ľuďom odňali peniaze, 
ktoré mu – totiž arcibiskupovi 
– nepatrili. A robili to tak hru-
bo, že som bol prinútený proti 
tomu kázať a písať.‘

Uverejnenie výpovedí proti 
odpustkom bol odvážny čin. 
Jedni mu odkázali, aby robil 

pokánie, ale zas ďalší hovorili: ‚Luther je 
ten, na ktorého sme tak dlho čakali.‘ Správa 
o jeho čine sa rýchlo rozšírila, takže už o dva 
týždne o jeho výpovediach vedeli v celom 
Nemecku a do mesiaca v celom kresťanskom 
svete.

Luther seba a dielo reformácie stredove-
kej cirkvi, ktorá sa všeličím veľmi vzdialila 
od hlavy cirkvi Ježiša Krista, zveril do Božích 
rúk. Mníchom v kláštore, ktorí boli zdesení 
jeho odvážnym počínaním, povedal: ‚Milí ot-
covia, ak som nezačal túto vec Božom mene, 
čoskoro padne, ale ak som ju začal v Božom 
mene, dajte mi pokoj, aby som ju dokončil.‘

A Luther to urobil, lebo sa ukázalo, že on 
bol Boží nástroj.

Preto môžeme úprimne ďakovať Pánu 
Bohu, že sme dedičia reformácie.
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Keby si dnes,  
otče Luther

Daniel Michal Fakla

Keby si dnes, otče Luther, s nami žil,
vzal by si zas výzbroj Božiu na seba...
Knihu kníh od prachu mnohým oprášil
a hladným ponúkol večný dar neba.

Keby si dnes na katedru vystúpil,
vyhnal by si z duší pochybnosť a strach,
svedčil o Tom, ktorý kalich smrti pil
a pohrozil všetkým, čo na Neho hádžu prach.

Keby si dnes pod chrámové klenby zavítal,
srdcia by si viedol do slnečných dní,
mečom Ducha do tmy hriechov by si ťal,
s nami jasal, že sieť zmizla, my sme slobodní!

Keby si dnes vošiel pod náš rodný krov,
volal by si odcudzených ku stolu,
k hodom Lásky, kde niet prázdnych klamných slov,
len Duch, ktorý spája všetkých pospolu.

Keby si dnes vkročil tam, kde svetský regiment,
nezastavil by si dejín hviezdne hodiny,
pred jadrovou zimou radšej bránil kontinent,
stromy mieru sadil pre budúce rodiny.

Vďaka ti dnes, otče Luther, za tvoj vzácny vklad,
čo si vložil do trezoru všetkých storočí.
V oceáne tvojho diela skrytý je poklad,
čo Pán – ten najvyšší správca – večne zúročí.
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Modlitba piatich prstov
 Z nemčiny preložila Anna Chábová

Predovšetkým napomínam, aby sa konali 
prosby, modlitby... (1Tim 2,1) Tento biblický 
text poukazuje na dôležitosť modlitby. Kres-
ťania sa v ťažkých situáciách obracajú s mod-
litbou k Bohu. V prosbách často prosíme nie-
len o pomoc pre seba ale aj pre iných. Denne 
máme Pánu ďakovať za Jeho mnohé dary.

Medzi podnetmi na modlitby je užitočný 
tento. Keď zopneš ruky k modlitbe, palec je 
k tebe najbližšie, tak sa modli za tých, ktorí sú 
ti najbližší: za deti, manžela, rodičov.

Ďalší je ukazovák, ten je symbol pre po-
učovanie. Modli sa za tých, ktorí Božie slovo 
šíria a učia.

Prostredník je najväčší. On ti pripomína, 
aby si sa modlil za tých, ktorí stoja nad tebou: 
učitelia, nadriadení v práci, či vedenie štátu.

Štvrtý prst je často najslabší. Modli sa 
za tých, ktorí sú chorí a slabí. Nezabudni ani 
na tých, ktorí potrebujú podporu posilnenie 
vo viere.

Nakoniec je malíček. On ti pripomenie, aký 
si malý pred všemohúcim Bohom. Pros Ho, 
aby sa o teba staral, pomáhal ti a chránil.

Hojnosť a núdza
 Dobrá sejba

V každej veci a vo všetkých veciach som 
poučený: sýty byť aj hladovať, hojnosť mať 
aj núdzu trpieť (F 4,12).

Apoštol Pavol zažil vo svojom pohnutom 
živote oboje: mať nadbytok aj trpieť nedo-
statok. Aby sa človek v obidvoch situáciách 
správne zachoval – to sa musí naučiť!

Trpieť nedostatkom nie je jednoduché. 
Pritom sme v nebezpečenstve, že zahorkne-
me, pretože sa nám darí zle. Alebo žiarlime 
na takých, ktorým sa darí lepšie ako nám. Len 
s pomocou Pána Ježiša môžeme tieto nega-
tívne pocity odložiť a uspokojiť sa s tým, čo 
je k dispozícii.

Mať nadbytok – to sa musíme učiť? 

Na blahobyt si predsa človek zvykne sám 
od seba! To áno, ale predsa sa máme v tejto 
životnej situácii niečo naučiť: je potrebné prijí-
mať nadbytok vďačne z Božej ruky a spravovať 
ho na Jeho česť.

Pán sa nás pýta: Čo robíte s blahobytom, kto-
rý som vám zveril? Využívame ho len pre svoje 
sebecké záujmy? Alebo ho využívame pre bla-
ho Božieho ľudu? Dávame Pánovi s radostným 
srdcom podiel, ktorý Mu prináleží?

Tieto otázky sú aktuálne. Z Božej dobroti-
vosti sa nám v našej krajine materiálne dobre 
darí. Preto dbajme na napomínajúce slová 
Pána Ježiša: Dajte si pozor a vyvarujte sa všetkej 
chamtivosti, lebo aj keď má človek hojnosť, jeho 
život nie je z jeho majetku (L 12,15).

Z webstránky ECAV
Výťažok verejnej zbierky (ukončená 31. 

augusta) pre našich bratov a sestry na Mo-
rave, ktorú vyhlásila ECAV po ničivom tornáde, 
predstavuje sumu 54 261,30 €. Partner, kto-
rému finančné prostriedky posielame na účet, 
je ‚Diakonie Českobratrské církve evangelické‘. 
Srdečne ďakujeme všetkým štedrým darcom 

– jednotlivcom, cirkevným zborom či iným or-
ganizáciám. Ďakujeme aj mnohým z vás, ktorí 
priamo na mieste pomáhali pri odstraňovaní 
škôd a prispeli tak prácou vlastných rúk.

Pri príležitosti 120. výročia narodenia 
evanjelického farára Pavla Tomka sa 28. 
- 29. augusta konali v Štrbe a vo Východnej 
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spomienkové podujatia. Zúčastni-
li sa na nich členovia rodiny brata 
farára (pozn.: najstarší syn Pavel je 
člen nášho zboru) a takisto bratia 
a sestry z cirkevných zborov a oboch 
obcí. Pavel Tomko sa narodil 26. au-
gusta 1901 v Štrbe. Ako evanjelický 
farár pôsobil v Liptovskom Mikulá-
ši, vo Východnej a v Švábovciach. 
Patril k popredným predstaviteľom 
verejného života prvej polovice 20. 
storočia, ako publicista, politik a or-
ganizátor evanjelickej a. v. mládeže 
na Slovensku. Bol člen a funkcionár 
Matice slovenskej a tiež organizátor a účast-
ník občianskeho protifašistického odboja 
vo Východnej počas 2. svetovej vojny. Brat 
generálny biskup ECAV Ivan Eľko povedal, že 
naša najdôležitejšia identita pramení v uve-
domení si, že pochádzam od Boha a patrím 
Mu. Pavel Tomko sa ako 13-ročný chlapec stal 
živiteľom rodiny. Po úspešnom štúdiu v mno-
hých oblastiach sa stal evanjelickým farárom 
a horlivo sa venoval mládeži. Bol matiačiar, 
aktívny sociálne, literárne a novinársky. Bol aj 
politicky a spoločensky aktívny. Ako 42-ročný 
ovdovel, neskôr sa však oženil a mal sedem 
detí. Totalitný režim ho ako farára perzekvoval 
ako nezmieriteľného odporcu komunizmu. 

Ako starnúci muž bol odkázaný na starostli-
vosť iných. Všetko toto skončilo, aby zostalo 
to jediné, podstatné a základné – v Bohu a pre 
Boha naplnený život. Spomienka vyvrcholila 
v nedeľu dopoludnia, slávnostnými službami 
Božími v evanjelickom kostole vo Východ-
nej. Najdôležitejší odkaz, v ktorom sa zrkadlí 
aj život a dielo Pavla Tomka, je uistenie, že 
na Boha sa môžeme spoľahnúť v každom 
čase a nikdy nebudeme sklamaní. Emotívne 
posolstvo odovzdal aj Pavel Tomko, najstarší 
syn brata farára, ktorý si zaspomínal na detské 
roky a krásny život vo Východnej. Spomienky 
a zápisky z farárskych správ brata farára Pavla 
Tomka priblížil brat Viktor Sabo.

Tolerančný patent - 240. výročie
   Zdroj: Tranovský evanjelický kalendár 

na rok 2011, Miloslav Gdovin 

Pred 230 rokmi, 25. októbra 1781, vyšiel 
Tolerančný patent Jozefa II., ktorý podrob-
ne stanovil náboženské slobody nekatolíkov 
– evanjelikov augsburského a helvétskeho 
vyznania a pravoslávnych kresťanov.

„Jeho Jasnost Cýsařská a Královská, w 
tom přeswědčená, že každé Přinoucenj, 
které Swědomj lidskému Násylí přinássj, 
welice sskodné gest; Naproti pak tomu že 
z oprawdiwé také, gakou Křestanská Láska 

přikazuge Snásselivosti, mnoho užitku gak 
k Náboženstvj, tak též y k obecnému Stawu 
pocházý; Tuto Snásselivost, we wssech 
swých dědičných Kraginách Cýsařských 
a Královských, gistými Zákony upevniti 
sobě uložila.“

Týmito slovami sa začína rezolúcia cisára 
Jozefa II. z 25. októbra 1781, ktorá neskôr vo-
šla do dejín pod názvom Tolerančný patent.

Jozef II. bol katolícky panovník, ktorému 
išlo nielen o hmotné, ale aj o duchovné po-
vznesenie obyvateľstva. Nebol zástancom 
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dovtedajšieho výlučne rímskeho katoliciz-
mu, ale snažil sa o osvietené katolíctvo svo-
jej doby. Bol proti násiliu v náboženských 
veciach, vážil si vzdelanie, rozum a všetko, čo 
prispievalo k rozvoju štátu. Presadzoval kato-
licizmus nie v zmysle pápežskej zvrchovanos-
ti, ale duchovný katolicizmus. Chcel odstrániť 
fanatizmus a zaviesť náboženskú slobodu – 
nie plnú, ale v duchu znášanlivosti, tolerancie. 
Jeho snaženie sa nestretlo len s pozitívnym 
ohlasom – katolícky biskup zo Szombathely 
píše svojmu kolegovi do Jágra (Eger): „Tole-
rančný patent na nás pôsobí ako pohrebná 
kázeň; žijeme v smutnej dobe, ak sa Boh 
nad nami nezmiluje, čo z nás bude?“

Tolerančný patent znamenal zastavenie 
prenasledovania evanjelikov – či skrytého, 
alebo zjavného. Evanjelikom umožnil zno-
vu vstúpiť do spoločenského života. Stali sa 
z nich plnohodnotní občania štátu. Medzi vý-
znamné ustanovenia patentu patrila možnosť 

postaviť si vlastný chrám, faru a školu. Po sto 
rokoch prenasledovania tak opäť mohli vzni-
kať nové cirkevné zbory.

Zatiaľ čo v českých krajinách po bitke 
na Bielej hore (1620) boli evanjelikom zabra-
né všetky kostoly, v Uhorsku evanjelici tvorili 
na mnohých miestach väčšinu a platili zákony, 
ktoré im zabezpečovali náboženskú slobodu, 
aj keď značne obmedzenú. Vládnuca vrstva 
však málo dbala na tieto zákony a v mnohom 
ich okliešťovala. Pokračovalo prenasledova-
nie evanjelikov, zaberanie kostolov a vyháňa-
nie farárov. Od roku 1681 síce platili artikuly 
prijaté na šopronskom sneme, no nepodari-
lo sa ich celkom presadiť do praxe. Artikuly 
určovali, kde môžu mať evanjelici kostoly – 
na západnom a severnom Slovensku mohli 
byť len dva v každej stolici. Na zvyšnej časti 
nášho územia artikulárne miesta neboli pres-
ne špecifikované. Ešte v rokoch 1720 – 1722 
kráľovská náboženská komisia na základe vy-
šetrovania určovala, ktorej konfesii má patriť 
ktorý kostol.

Zaberanie kostolov pokračovalo až do vy-
dania Tolerančného patentu. Napriek ne-
priaznivému vývoju sa však evanjelici udr-
žali – v roku 1780 bolo na území dnešného 
Slovenska 122 evanjelických zborov. Mali 
svoje chrámy, fary a školy. Kostoly boli nielen 
z dreva, ale aj z kameňa – tie pochádzali ešte 
z predreformačnej doby –, mali však len štatút 
modlitební (oratórií). Územia súvislejšie obý-
vané evanjelikmi (Hont, Novohrad, Malohont, 
Gemer a čiastočne Šariš) sa po vydaní Tole-
rančného patentu stali zázemím, z ktorého 
vychádzalo množstvo vzdelancov a cirkev-
ných predstaviteľov.

Tolerančný patent má 16 bodov, ktoré 
podrobne stanovujú náboženské slobody 
nekatolíkov – evanjelikov augsburského 
a helvétskeho vyznania a pravoslávnych kres-
ťanov. Prvý bod povoľuje verejne vyznávať 
svoje náboženstvo; v bodoch 2 a 12 – 14 sa 
hovorí o kostoloch. V 2. bode sa udáva, kde 
a za akých podmienok si evanjelici môžu 
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zriadiť zbor a postaviť kostol, faru a školu. 
Podmienkou bolo, aby na takom mieste stá-
lo 100 domov obývaných evanjelikmi. Kostol 
mohol byť z dreva i z kameňa, nesmel však 
mať vchod z ulice a musel byť bez veže a zvo-
nov. Pri jeho stavbe sa malo dohliadať, aby 
ľud nebol príliš zaťažený a mohol platiť dane, 
ktoré požadoval štát. V 12. bode sa hovorí 
o kostoloch, ktoré evanjelici mali v rukách 
z predchádzajúceho obdobia – nemali sa 
im zaberať a mohli si ich opravovať, potre-
bovali však na to súhlas príslušnej vrchnosti. 
V 13. bode sa evanjelickým farárom povoľuje 
navštevovať filiálne kostoly a má sa zastaviť 

ich odoberanie. V 14. bode sa poddaným 
povoľuje navštevovať aj magnátske a zeme-
panské kostoly.

Všetky tieto úľavy oživili ducha evanjeli-
kov a umožnili nebývalý rozkvet evanjelickej 
cirkvi. V priebehu 27 rokov po Tolerančnom 
patente vzniklo vyše 150 nových cirkevných 
zborov, postavilo sa mnoho tolerančných 
kostolov a opravili sa staršie chrámy. Podľa 
prvého schematizmu, vydaného Bohuslavom 
Tablicom v roku 1808, na území dnešného 
Slovenska bolo vtedy vyše 270 evanjelických 
zborov.

Udržujte sa v Božej láske
 Oswald Chambers (1874– 1917)

Ale vy, milovaní, budujte sami seba svojou 
presvätou vierou a modlite  

sa v Duchu Svätom.   
Udržujte sa v Božej láske  

a očakávajte milosrdenstvo  
nášho Pána Ježiša Krista pre večný život.

List Júdov 1:20-21

Božia láska! Dnes sme ju stratili. Odvrátili 
sme zrak od oceánu a hľadíme na pustatinu, 
uprednostnili sme bezfarebné kopce pred 
sýtosťou oceánu. Musíme sa znovu obrátiť 
– uzrieť sýtosť oceánu, jeho šum a krásu vĺn 
prichádzajúcich z jeho nekonečnej hĺbky.

Sme príliš introspektívni. Raz smútime 
a žialime, potom povznesení na vlnách na-
šich pocitov sa radujeme a hovoríme, že 
milujeme Boha. Avšak naše pocity zase kle-
sajú a my opäť smútime. Ale kresťanstvo 
nie je postavené na ročných obdobiach, ale 
na viere v Boha. Napite sa plných dúškov 
Božej lásky a už nebudete žiadať nemož-
né od lásky z tohto sveta. Láska manželky, 
manžela, detí a priateľov bude zdravšia, jed-
noduchšia a svätejšia. 

Božia láska nie je niečo, čo môžeme ob-
javiť svojim intelektom. Je to duchovné zja-
venie. 

 „Ale vy, milovaní, budujte sami seba 
svojou presvätou vierou...“ Robíte to kaž-
dý deň? Uctievate Boha v rodine?  Modlíte 
sa doma spolu? Čítate si spolu Bibliu? Aká je 
vaša odpoveď na tieto otázky? Alebo vám 
je domáce uctievanie vzdialené? Možno si 
spomínate ako sa modlil váš otec a matka, 
ako rozprávali o hriechu, o spravodlivosti 
z viery a o poslednom súde, ale vás zaujíma-
li úplne iné veci a radšej ste čítali iné knihy, 
ktoré napádali základy vašej viery. 

Ak tieto veci sa nebadane vkradli do va-
šich sŕdc, vráťte sa v pokore k základu, 
na ktorom staviame našu vieru, k skutoč-
nosti: „Veď Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto 
verí v neho, nezahynul, ale mal večný ži-
vot.“ (Ján 3:16). Vráťme sa pod kríž, k zlo-
menému srdcu nášho Boha, k obeti, ktorou 
bolo zaplatené za naše hriechy. Odvráťme 
sa od kníh, ktoré nahlodávajú našu vieru, 
odvráťme sa od vzťahov a záujmov, ktoré ni-
čia naše životy. A potom, hľadiac na Ježiša, 
budujme sa vo viere.
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Vypísané z matrík za mesiace jún – august
Sviatosť Krstu svätého prijali: Peter Gallo, 

Eliáš Comba, Lívia Martinovičová-Husárová, 
Stela Skokanová, Nikolas Stašák

Konfirmovaní boli: 
Samuel Bendík, Kristína Bendíková, Natá-

lia Bendíková, Matúš Blážo, Michal Ceperko, 
Lukas Havlík, Matej Kic, Samuel Kubaš, Ana-
bela Lakomcová, Martin Maliniak, Daniela 

Michalková, Nina Amélia Sabaková, Ivana 
Šlampová a Martin Uličný.

Do večnosti v nádeji na vzkriesenie nás 
predišli: Margita Zacherová (73), Ing. Ján Da-
raboš (31), Margita Lumtzerová (93), Mária 
Janovová (83), Mgr. Eva Vitkovská (77), Mária 
Gažová (86), Ján Križan (85), Ľubomír Chle-
bovec (56), Ondrej Csisko (71), Ing. František 
Odložilík (95)

„Modliac sa v Duchu Svätom...“ To je 
ďalší krok v budovaní našej viery. Nie je 
nič tak ťažké, ako modliť sa úprimne. Mod-
líte sa za Božích služobníkov? Modlíte sa 
za vášho farára tak, že vám horí nad hla-
vou svätý oheň? Modlíte sa, aby sa nové 
duše obrátili k Bohu? „Modliac sa v Duchu 
Svätom“ – žiadali ste niekedy Boha o dar 
Ducha Svätého?

V Božej láske sa udržíme len tak, že sa bu-
deme budovať vo viere – modliac sa v Du-
chu Svätom a nijako inak. Ak sa budeme 
snažiť bojovať Božie boje iba s našimi zbra-
ňami, s našou morálnou silou, padneme 
a náš pád bude obrovský. Ale ak použijeme 
duchovné zbrane, vieru v Boha a osobný 
vzťah s Ježišom Kristom, nepadneme nikdy. 

„Udržujte sa v Božej láske.“ Vieme, ako si 
udržať zdravie, ako si udržať poznanie atď., 
ale udržiavať sa v Božej láske je veľké roz-
hodnutie. Udržiavať sa v Božej láske sa jasne 
vzťahuje na niečo výnimočné, čo bolo zja-
vené z Božej vôle. Toto úsilie potrebujeme 
vynaložiť s pomocou Ducha Svätého. 

Udržiavať sa znamená vynaložiť úsilie. 
Je to práca, nie leňošenie. Pracujte na tom, 
aby ste sa nevzdialili od Božej lásky. Začni-
te hľadať Jeho lásku aj v katastrofách, ktoré 
postihli tento svet, i v katastrofách, ktoré 
dopadli na vás. Snažte sa z celej sily udržať 
v Božej láske. Je múdre, radostné a je to 
naše bezpečie, zotrvávať v Božej láske.

Ako sa udržať v tejto sfére? Ak chcem zo-
trvať v duchovnej sfére Božej lásky, musím 
použiť ten najväčší duchovný nástroj, kto-
rým je viera. „Boh ma miluje“ – hovorte si 
to znova a znova. Nežite vzdialení od Boha, 
žite v Jeho blízkosti, radujúc sa z Jeho prí-
tomnosti. Ponorte sa do bezodnej Božej lás-
ky odstránením bariér sebectva a strachu.

„Udržujte sa v Božej láske.“ Biblia neho-
vorí „neprestajne milujte Boha“ – toto nik-
to nedokáže. Keď ste si už uvedomili, aké 
hriešne je vaše srdce, tak už nad tým nepre-
mýšľajte. Namiesto toho sa pozrite na veľ-
koleposť Božej lásky. Nechajte sa unášať jej 
plnosťou! A snažte sa, nech vás už nič od nej 
neodláka. 

„Kto nás odlúči od Kristovej lásky? 
Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie 
alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo 
alebo meč? Ako je napísané: Pre teba 
nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú 
nás za ovce na zabitie.  Toto všetko však 
víťazne prekonávame skrze toho, ktorý 
si nás zamiloval.  Som totiž presvedče-
ný, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani 
kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce 
veci, ani mocnosti,  ani výška, ani hĺbka, 
ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť 
odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi 
Kristovi, našom Pánovi.“ 

(Rim 8:35-39).
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Pozvania, informácie
»  Celoštátna spomienková tryzna ‚Neza-

budnutí susedia‘, bude vo štvrtok 9. sep-
tembra o 10.00 h aj v našom evanjelickom 
Kostole Svätej Trojice na Námestí sv. Egídia.

»  Zborový deň sa uskutoční v sobotu 11. 
septembra. Začne sa v našom evanjelic-
kom Kostole Svätej Trojice na Námestí sv. 
Egídia o 10.00 h prednáškou sestry Evy Oslí-
kovej farárky z CZ ECAV Modra, predsedníč-
ky SEŽ a bude pokračovať vo farskej záhrade 
obedom a ďalším programom. Pozvanie 
platí pre všetkých členov zboru.

»  V nedeľu 19. septembra bude Deň Vý-
chodného dištriktu ECAV v Mestskom 

amfiteátri v Giraltovciach (Park mieru) 
so začiatkom o 9.30 h.

»  V nedeľu 3. októbra o 9.00 h budú služby 
Božie so slávnosťou Poďakovanie za úrodu.

»  V nedeľu 24. októbra odpoludnia bude 
stretnutie jubilantov nášho zboru. Začne sa 
o 14.00 h v kostole prislúžením sviatosti 
Večere Pánovej.

»  Pozývame všetky deti vo veku do 11 rokov 
na detskú besiedku, ktorá sa bude konať 
každú nedeľu počas Služieb Božích v Popra-
de a v Strážach. V prípade uzavretia kostolov 
prejdeme do online priestoru. Prihlásiť sa 
môžete na maily poprad@ecav.sk.

Všetkým žiakom a študentom
Božiu ochranu a múdrosť v novom školskom roku,

rodičom veľa trpezlivosti a lásky k svojim deťom želá

redakčný kolektív
Zborového listu popradských evanjelikov

Zborový list popradských evanjelikov. Pre vnútornú potrebu Cirkevného zboru ECAV v Poprade. Adresa: Námestie sv. Egídia 
8/17. Tel. kontakt do farského úradu: 052/7895872. 

e-mail: poprad@ecav.sk, www: ecavpp.sk 
Zodpovedný redaktor: Mgr. Ing. Michal Findra, zborový farár (tel.: 0903/602902). 

Jazyková úprava: Mgr. Zuzana Valeková 
Spolupráca: Ing. Zuzana Hybenová, Alena Chlebovcová.

Vopred ďakujeme za vašu láskavosť, ak sa rozhodnete vydávanie časopisu podporiť finančným darom.



Prípadné zmeny oproti tomuto rozpisu (v dôsledku pandémie)  
sledujte na web stránke www.ecavpp.sk, kde nájdete  

aj záznamy zo služieb Božích (cca o 6 hodín po ich konaní).

Podľa nariadení vlády Slovenskej republiky dodržujeme tieto opatrenia:

SEPTEMBER

5. NED
9.00 14. nedeľa po Sv. Trojici, začiatok škol. roka Poprad, kostol

10.30 14. nedeľa po Sv. Trojici, začiatok škol. roka Stráže, kostol

9. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, kostol

11. SOB 10.00 Zborový deň Poprad, kostol, záhrada

12. NED
9.00 15. nedeľa po Svätej Trojici Poprad, kostol

10.00 Sviatosť Večere Pánovej Poprad, kostol

16. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, kostol

19. NED 9.00 16. nedeľa po Svätej Trojici Poprad, kostol

23. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, kostol

26. NED
9.00 17. nedeľa po Svätej Trojici Poprad, kostol

10.30 17. nedeľa po Svätej Trojici Spišská Sobota, kostol

30. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, kostol

OKTÓBER

3. NED
9.00 18. nedeľa po Svätej Trojici, Poďakovanie za úrodu Poprad, kostol

10.30 18. nedeľa po Svätej Trojici, Poďakovanie za úrodu Stráže, kostol

7. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, kostol

10. NED
9.00 19. nedeľa po Svätej Trojici Poprad, kostol

10.00 Sviatosť Večere Pánovej Poprad, kostol

14. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, kostol

17. NED 9.00 20. nedeľa po Svätej Trojici Poprad, kostol

21. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, kostol

24. NED 9.00 21. nedeľa po Svätej Trojici Poprad, kostol

28. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, kostol

31. NED

9.00
22. nedeľa po Svätej. Trojici, 
Pamiatka reformácie

Poprad, kostol

10.30
22. ned. po Sv. Trojici, 
Pam. reformácie a posv. chrámu

Spišská Sobota, kostol

Rozpis služieb Božích a ďalších cirkevno-zborových aktivít

nosíme rúško dezinfikujeme si ruky vetráme miestnosti


