
Dar nového začiatku

Vstúpili sme do nového školského roka. Pokojný a pohodový čas 
prázdnin sa pomaly zrýchľuje, až nás nakoniec stiahne do svojho ne-
úprosného tempa. Naše deti a vnúčatá majú opäť možnosť získavať nové 
vedomosti. Je to čas ich prípravy na svoju budúcnosť. Želáme si, aby 
nové učivo čo najlepšie zvládli. Veď dobré študijné výsledky sú predpo-
kladom pre ich úspešnú budúcnosť. A všetci túžime po tom, aby sa naše 
deti mali lepšie, ako sa máme my.

Ale získať iba vedomosti to by bolo málo. K vedomostiam patrí i múd-
rosť. Múdrosť dáva vedomostiam rozmer hĺbky, vie ich správne používať 
a dobre sa rozhodovať na zložitých križovatkách života. Múdrosť je Boží 
dar, ktorý Boh dáva tým, ktorý po nej túžia a o ňu prosia.

A preto nezabúdajme popri všetkom našom snažení a námahe pro-
siť Pána Boha o múdrosť. Otvárajme si denne Božie slovo a získavajme 
z jeho pokladov múdrosť. A najmä poznávajme Toho, v ktorom sú ukry-
té všetky poklady múdrosti a známosti – Pána Ježiša Krista. Od Neho sa 
môžeme naučiť múdro žiť, prinášať svojím životom ovocie viery, lásky 
a nádeje. Nedopusťme, aby sme s plynúcim časom iba zostarli, aby naše 
vlasy zosiveli a telo sa zhrbilo, ale predovšetkým, aby sme v nám darova-
nom čase duchovne vyrástli a dozreli pre večnosť.
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Vedieť odpočívať, premýšľať, nájsť si čas na štúdium Božieho slova, 
uvedomovať si to množstvo darov a možností, ktorými nás zahŕňa náš 
nebeský Otec, to všetko nás vedie ku vďačnému a radostnému životu. 
Vtedy naša povrchnosť a plytkosť naberá hĺbku, zmysel života i darova-
ný čas milosti, ktorý sa nám zjaví v inej, hlbšej, Božej perspektíve.

Dr. Libor Bednár, zborový farár

Gróf A eVANJelicKý KňAz

MoSt 1/2009 časopis MOS ECAV

Ježiši, Ty sám, kliesni cestu nám – 
a my váhať nebudeme, v šľapajach Ti 
kráčať chceme, za ruku nás veď, k Ot-
covi priveď (eS 456). 

Túto pieseň z nášho evanjelické-
ho spevníka veľmi radi spievame. Na-
písal ju Nicolaus ludvig von zinzen-
dorf, evanjelický kňaz. 

cesta von zinzendorfa k ordiná-
cii však bola ťažká, hoci sa Božie po-
volanie prejavovalo v jeho živote od 
detstva. Otec mu zomrel veľmi skoro 
a jeho poručník mal iné plány ako Pán 
stvorenia. Mladého von zinzendor-
fa poslal na svetskú školu a ešte mu 
dal za spoločníka muža, ktorý ho mal 
úplne odviesť od duchovných myšlie-
nok. lenže úprimná viera prekonala 
aj ťažkosti a zvody. Popri štúdiu prá-
va si von zinzendorf našiel čas aj na 
teológiu, ale spoločenský status mu 
nedovoľoval stať sa farárom. Napriek 
nepriazni vyvstala potreba, aby sa 
stal ordinovaným služobníkom a mo-
hol vysluhovať sviatosti. Prihlásil sa 

na skúšky pod iným zo svojich mien 
(ako bohatý šľachtic mal viac pan-
stiev a tak aj viac „von“). Jeho skúšajú-
ci bol po pár dňoch nadmieru spokoj-
ný. Vo voľnom čase mu počas rozho-
voru ukázal svoj nový spis, namierený 
proti .von zinzendorfovi. Vtedy náš 
gróf povedal: „Ale to je ďalšie z mo-
jich mien.“ Vtedy skúšajúci zbadal, že 
sa stal obeťou ohováračskej kampane 
a spis zničil. 

Na grófovom živote bolo zaujíma-
vé, že nemal problémy byť šľachti-
com, obliekať sa skvostne a rozprá-
vať sa s kráľmi, ale nemal problém 
ani pešo prechádzať po drsnom Bal-
tickom pobreží a zachraňovať ľuďom 
večný život. Dokonca ho na niekoľ-
ko dní zavreli v rusku, ale nič ho ne-
mohlo oddialiť od Krista. Najdôleži-
tejšou vecou bola pre neho vždy vyku-
piteľská smrť Pána Ježiša Krista. Tým 
sa vôbec nelíšil od luthera. Baránko-
vu krv a rany pripomínal veľmi často 
sebe aj iným. Aj my nezabúdajme na 
to, čo pre nás znamená krv preliata na 
kríži. Boli sme ňou draho kúpení. ■



(Neh 2,17b)
Autor: Zuzana Hybenová

Vo Východnom dištrikte ecAV sú 
nám mnohým známe dištriktuálne 
dni, ktoré bývali jednodňové a kona-
li sa v júli vždy v inom meste jednot-
livých seniorátov VD. Uskutočnilo sa 
ich spolu jedenásť. 

V tomto roku na prelome júla a au-
gusta sa konali trojdňové Dištriktuál-
ne dni v liptovskom Mikuláši. Hlav-
nou témou bol text z Nehemiáša: 
„Nože, postavme hradby Jeruzalema 
...“ a mnohé nadväzujúce texty z tej-
to historickej knihy Starej zmluvy. 
Tohtoročné Dištriktuálne dni sa líši-
li od predchádzajúcich nielen dĺžkou 
trvania, ale predovšetkým progra-
mom pre rôzne vekové skupiny účast-
níkov. Bol tam organizovaný program 
pre deti, program pre dorast a mládež 
a program pre dospelých, a to pred-
nášky a semináre. Okrem toho boli 
organizované aj športové turnaje: fut-
balový, volejbalový a stolnotenisový. 
Bolo pripravené filmové predstave-
nie Skúška ohňom, vystupovali kres-
ťanské hudobné skupiny, uskutočnili 

sa aj diskusné fóra „Pod lampou“ s ve-
dúcimi predstaviteľmi našej cirkvi, 
dištriktu a seniorátov. Vyvrchole-
ním boli nedeľné služby Božie v lip-
tov aréne s účasťou viac ako dvetisíc 
účastníkov.

Jednotlivé programy počas všetkých 
troch dní sa usilovali dať odpoveď na 
to, prečo potrebujeme hradby. Jeruza-
lemské hradby, ktoré opravoval Nehe-
miáš s obyvateľmi Jeruzalema, mali 
chrániť obyvateľov pred nepriate-
ľom. Aj naše duchovné hradby majú 
chrániť všetko sväté pred nepriate-
ľom, ktorým je diabol a všetko to zlé 
čo je svetské. Hradby musíme budo-
vať aj my, tak ako ich budovali izra-
elci, všetci jeden vedľa druhého. Ne-
všímali si výsmech, ktorý utŕžili, te-
šili sa zo spoločných úspechov. Keď 
boli unavení, čítali Božie slovo a to ich 
povzbudilo. ich konanie je aj pre nás 
povzbudením k duchovnému budo-
vaniu, a to v rodinách, v cirkevných 
zboroch i v celej cirkvi. Denne berme 
do ruky Božie slovo, čítajme, nechaj-
me sa aj my ním povzbudiť a v mod-
litbách za všetko ďakujme a prosme 
o pomoc a požehnanie. ■

„NOŽe, POSTAVMe HrADBy JerUzAleMA...“

 
 



Zuzana Valeková,
koordinátorka MoS ECAV Poprad

V dňoch 22. až 23. augusta v liptov-
skom Hrádku sa účastníci tohtoroč-
nej konferencie Modlitebného spolo-
čenstva (MoS) ecAV – na základe slov 
Pána Ježiša: „Vy ste soľ zeme!“ (Mt 
5:13) – zamýšľali , do akej miery „sú 
slaní“ vo svojej rodine, vo svojom cir-
kevnom zbore i pre blížnych vo svo-
jom bezprostrednom okolí. Požehna-
né chvíle na tejto konferencii prežíva-
li aj šesť sestier z nášho popradského 
MoS. Program konferencie bol boha-
tý. Katarína Hudáková, seniorka lip-
tovsko-oravského seniorátu úvodnou 
pobožnosťou otvorila konferenciu 
a veľmi srdečne privítala všetkých jej 
účastníkov. Potom prvý deň pokračo-
val rokovaním, na ktorom boli schvá-
lené: správa o činnosti  a správa o hos-
podárení za rok 2008, ktoré predložil 
vedúci MoS ecAV Ľuboslav Beňo i ná-
vrh rozpočtu na rok 2009. Po úvod-
nej pobožnosti seniorátneho kaplá-

na Mihala Belanjiho pokračoval druhý 
deň dvomi hodnotnými prednáškami 
a diskusiou k nim: prvú mal žilinský 
zborový farár Marián Kaňuch na tému 
„Kresťan soľou zeme“ a druhú býva-
lý vedúci MoS ecAV Michal Hreško 
na tému „Slanosť modlitebníka v ro-
dine a cirkevnom zbore“. Odpoludnia 
sa účastníci rozdelili do troch seminá-
rov (modlitebné skupinky, posvätenie 
rodiny a kroky k misii v ecAV) s po-
kračovaním v modlitebných skupin-
kách. Program dňa ukončil večerný 
spoločenský program s predstavením 
cirkevno-zborových MoS a osobnými 
svedectvami sestier a bratov.

záver a vyvrcholenie konferencie 
vždy býva – tak ako i teraz – v nedeľu, 
a to Večerou Pánovou a službami Bo-
žími v miestnom chráme. Na záver sa 
ešte žiada uviesť, že táto konferencia 
MoS ecAV bola jubilejná dvadsiata, 
a tiež i to, že budúca dvadsiata prvá, 
by sa mala konať v našom cirkevnom 
zbore v Poprade, a to už v marci 2010. 
■ 

Zdroj: internet

Mat 5:13 Vy ste soľ zeme. Ak však 
soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na 
nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby 
ju ľudia pošliapali. 

Kedysi som trochu hrával basket-
bal. Nepatril som k najrýchlejším - 
skôr naopak - ale aj tak ma každý tré-

ning stál asi dva litre potu. A bolo ich 
treba nahradiť. Jedného dňa mi odpo-
ručili „iónový nápoj“. Nebojte sa, ne-
šlo o doping, či steroidy. len minerál-
ne prvky, ktoré organizmus stráca v 
pote. Na vrecku som zbadal zaujíma-
vú informáciu, že telo zle prijíma sa-
motnú vodu, preto v nej musí byť čosi 
rozpustené.

SMe SOĽOU zeMe?

VODA SO SOĽOU



Kurz pre pracovníkov s deťmi a mlá-
dežou, Holandsko 2009

Autor: Lucia Rusnačková

Keď som od svojej priateľky chris-
tiny dostala pozvánku zúčastniť sa 
tréningového kurzu pre vedúcich pra-
covníkov s mládežou a deťmi, bola 
som veľmi rada, lebo kurz sa mal ko-
nať v Holandsku, kde som ešte nikdy 
predtým nebola, takže som zacíti-
la dobrodružstvo a túžbu po nových 
dojmoch a nových ľudských tvárach, 
ktorú mám odjakživa v krvi, a kto-
rá sa v určitých mojich životných ob-
dobiach prihlási k slovu. Som človek, 
ktorý nemá rád stereotyp a zaužívané 

vzorce, skôr dobrodruh, aj keď často 
spiaci, takže ma myšlienka na tento 
desaťdňový pobyt stále viac a viac pri-
ťahovala.

Okrem tejto subjektívnej túžby som 
veľmi chcela spoznať prácu s mláde-
žou a deťmi v iných kresťanských spo-
ločenstvách, porovnávať, naučiť sa 
niečo nové, teda najmä tvorivé, ino-
vačné techniky práce s deťmi, ktoré by 
sa dali použiť konkrétne v našom zbo-
re. Úžasné taktiež bolo, že som tento 
pobyt prežila spolu s mojou dobrou 
priateľkou Veronikou, ktorá podobne 
ešte potrebuje na svojom živote a vo 
svojom srdci hlbšie pochopiť Páno-
vu lásku, zmysluplnosť Jeho skutkov 

Ako Písmo hovorí: J 7:38n: rieky ži-
vej vody potečú z vnútra toho, kto verí 
vo mňa. A to povedal o Duchu, kto-
rého mali prijať tí, čo uverili v Neho. 
Keď ľudia veria v Krista a prijíma-
jú Ducha Svätého, tento z nich prú-
di. Kedy? Vždy. Netreba robiť žiad-
ne zvláštne úkony, aby sa „otvoril ko-
hútik“. Večne aktívny, večne panujú-
ci, ale aj večne slúžiaci Duch Svätý sa 
nedá spútať našimi predstavami a prí-
kazmi. Ak si nezatvrdíme srdce, bude 
v nás a cez nás pôsobiť. 

Ale ľudia, ktorým chceme priniesť 
spásu, Ho len tak ľahko neprijmú. 
Treba pridať trochu soli. A tou sme 
my! Musíme sa v evanjelizácii po kús-
koch rozpúšťať a dávať, aby sa otvori-
li brány sŕdc pre spasenie. Nestačí se-
dieť so slovami: „Veď zachrániť doká-

že aj tak len Boh!“ Áno, dokáže; a za-
chráni aj bez nás, ale možno ťažšie a 
neskôr.  A my sa pripravíme o veľa ra-
dosti a lásky. Stratíme zmysel a hĺbku 
života. Stratíme veľa požehnania. Na 
druhej strane nie je dobré spoliehať sa 
iba na svoju svätosť. Kto dokáže zjesť 
čo i len lyžičku soli bez vody? Aj po-
lovička je odporná a 140 gramov do-
káže človeka zabiť! Spomeňme si na 
mnohé náboženské vojny, keď sa ľu-
dia spoliehali na svoju svätosť či nábo-
ženské vedomosti. Koľko mŕtvych zo-
stalo na bojiskách? 

Odovzdávajme sa radšej Duchu 
Svätému, nech nás mení na soľ a roz-
púšťa vo svojich „vodách“ – oživujú-
cich vodách. Nech koná svoje dielo aj 
prostredníctvom našich rúk, či úst. ■

MNOHO ĽUDí, JeDeN cieĽ



a dopad toho všetkého na dnešný môj 
či jej život.

Bola som teda veľmi rada, pripra-
vená na nové zážitky a podporovaná 
našim cirkevným zborom a mnohými 
ľuďmi v ňom. Toto všetko si možno 
blízki ľudia v mojom okolí mohli na 
mne všimnúť, ale o jednej veci v mo-
jom srdci vedel len Pán. On vedel o 
mojej túžbe po ňom samom, po Jeho 
dotyku. Viete, ja som bola, a vždy som, 
obklopená ľuďmi, ktorým na mne zá-
leží, ktorí ma ľúbia, lebo žijem v spo-
ločenstve. Ale v poslednej dobe mi to 
akosi nestačilo. chýbal mi Pán, Jeho 
silný dotyk, Jeho priznanie sa ku mne. 
chýbal mi, lebo moje osobné spolo-
čenstvo s Ním bolo v poslednom čase 
viac o práci a službe ako o samotnom 
vzťahu s Ním. cítila som to vo svo-
jom srdci a Pán to cítil tiež. Preto ma 
poslal ďalej od ľudí, ktorých ľúbim, 
a s ktorými slúžim, aby sa ma mohol 
dotknúť – pri chválach; keď som ne-
dokázala zaspať a premýšľala o sebe 
a o ňom; pri nespočetných aktivitách 
s ľuďmi, ktorých možno dobre nepo-
znám (svoje zohrala aj jazyková ba-
riéra), ale spája nás rovnaká túžba; či 
pri modlitbách a niekoľkých rozho-
voroch. Niekoľkokrát som si v slzách 
uvedomila, že všetko v mojom živo-
te závisí od môjho kontaktu s Pánom, 
že nie len slovami ale skutkami chcem 
všetko podrobovať Jeho zmýšľaniu – 
svoju prítomnosť, budúcnosť, riešiť 
s Ním svoju minulosť. znova som si 
uvedomila, že všetka láska, ktorú do-

stávam od ľudí, je vždy On sám, vždy 
nanovo v mnohých obmenách. Prosi-
la som Ho o odpustenie za činy a slo-
vá, ktorými som ubližovala, aby mi 
dal silu riešiť to s Ním v pravý čas.

Pán sa ma teda dotkol vo svo-
jej láske a skrze niekoľko seminárov 
som si uvedomila, že to, čo potrebujú 
naše deti, dorast, mládež, nie sú bez-
chybné programy či najlepšie pomôc-
ky, ale láska – a to v tej najčistejšej 
forme, akú si dokážeme predstaviť. 
Tam je začiatok úprimnej služby. Dať 
deťom a priateľom konkrétne naja-
vo, že majú vo vašich očiach cenu, že 
nie sú len súčasťou spoločenstva, za-
písané v knihe cirkevného zboru, ale 
že ich máme radi aj keď možno nespĺ-
ňajú naše očakávania, nie sú vždy po-
slušné, že sa o ne s radosťou zaujíma-
me. A verte mi, neznelo mi to v srdci 
ako utópia, ale ako nasledovanie vzo-
ru obetavej lásky Pána Ježiša. 

Dnes, pár týždňov po kurze, mám 
vo svojej mysli niekoľko inovačných 
myšlienok, ktoré som rozhodnutá po-
užiť v rámci detskej besiedky, dokon-
ca by som sa rada otvorila aj deťom 
vonku, to ešte zvažujem spolu so svo-
jimi skvelými spolupracovníčkami na 
našej detskej besiedke. Pánovi veľká 
vďaka za tieto dievčatá! Ale viem, že 
na začiatku musí, nielen že môže či by 
mala byť, ale musí byť láska, inak ani 
jedna hodina detskej besiedky, žiad-
na akcia či výlet v Pánových ani v det-
ských očiach nemajú zmysel. ■



Letný mládežnícky tábor Červenica 
– Pane, prekvap ma!

Autor: Rastislav Dindoš

z tohtoročného mládežníckeho 
tábora som na začiatku nemal dob-
rý pocit. Všetka naša snaha pozvať čo 
najviac konfirmandov z nášho zbo-
ru dopadla katastrofálne. Aj z mlá-
deže sa mnohí nenahlásili, jednému 
do toho vošla dovolenka s rodičmi, 
iný zas z pracovných dôvodov nemo-
hol. Bolo to zvláštne, akoby Pán ne-
chcel požehnať našu túžbu slúžiť mla-
dým. Niekoľko krát sme sa stretli na 
prípravnej skupinke, rozmýšľali sme 
a modlili sa, nech sa stane Jeho vôľa. 
Nakoniec sa nás spolu s mládežníkmi 
zo Štrby (ktorých bola väčšina) nahlá-
silo okolo 20 ľudí. A tak sme si zbalili 
ruksaky a vyrazili za dobrodružstvom. 
Môžem povedať, že naše očakávania, 
akokoľvek negatívne vyzneli, Pán pre-
menil a zažili sme veľmi dobrý čas, aj 
keď v užšom kruhu, ale aj to malo svoj 
osobitný význam. 

Mňa osobne sa dotklo hlavne slo-
vo jednej mládežníčky zo Štrby, kto-
rá hovorila o vzťahu s Pánom a pou-
žila zaujímavé slovné spojenie – Pane, 
prekvap ma! Dá sa to považovať za pa-
rafrázovanie úryvku z modlitby Páno-
vej „Buď vôľa Tvoja“. Uvedomil som 
si, že aj ja, aj keď dôverujem Páno-
vi, predsa chcem, aby sa veci v živote 
uberali podľa mojich predstáv, a keď 

sa to náhodou tak nedeje, často som 
nevrlý, hundrem si a vyčítam Pánovi, 
prečo sa muselo stať práve toto. Ob-
dobne aj pri príprave tábora sme málo 
Pánovi dôverovali a chceli sme mať 
tábor podľa našich predstáv, s množ-
stvom mladých ľudí od nás zo zbo-
ru. Ale Pán pre nás pripravil niečo iné, 
chcel, aby sme prežili úzke spoločen-
stvo medzi sebou na chválach, mod-
litbách rozhovoroch, mali viac času 
na budovanie našich vzťahov, šli via-
cej do hĺbky vo vzťahu s Ním. Mysle-
li sme, že sme pripravení slúžiť, ale to 
bol omyl a túto našu predstavu Pán 
musel, aj keď pre nás zo začiatku bo-
lestivo, zmeniť. Pán priviedol do tá-
bora práve tých ľudí, ktorí tam mali 
byť. Niektorí potrebovali povzbude-
nie na ceste viery, iní prežívali útlm 
a potrebovali znova „nakopnúť“, niek-
torí zasa zápasili so závislosťami a ne-
vedeli sa ich zbaviť. 

Bolo úžasné vidieť, ako sa Pán do-
týkal ľudí v tábore a ako hovoril do 
ich situácií, posilňoval, potešoval, dá-
val nové odhodlanie a opätovne pre-
búdzal to, čo sa zdalo už dávno mŕtve. 
Podľa vyjadrenia niektorých, toto bol 
doteraz najlepší tábor. Pánovi vďaka! 
A tak, povzbudení touto skúsenosťou 
vo viere, chceme sa aj naďalej v našich 
modlitbách prihovárať k nášmu ne-
beskému Otcovi a ako Jeho deti vra-
vieť: Pane prekvap ma! ■

PANe, PreKVAP MA!



Láskou Božou i ľudskou
prežiarená sobota
láska Božia k nám bola hlavnou 

témou seniorátneho stretnutia Mod-
litebného spoločenstva Tatranského 
seniorátu v sobotu 4. júla 2009 v Kež-
marku. Spoločne sme sa zamýšľa-
li nad témou Božej lásky podľa Bib-
lie, spievali sme o láske, v modlitbách 
ďakovali ale aj vyznávali ako Boh naše 
modlitby vypočúva a z lásky k nám 
aj v našich životoch koná. Boli sme 
takto povzbudení k väčšej horlivosti 
v modlitbách.

Po krátkej prestávke sme sa spo-
lu s ďalšími sestrami a bratmi nášho 
i iných cirkevných zborov zúčastni-
li premiérového predstavenia ope-
ry „Šavol“ v drevenom artikulárnom 
kostole v Kežmarku. Dej opery bol 
prierezom hlavných udalostí v živo-
te apoštola Pavla. Súčasťou deja bola 
i osoba diabla, s ktorým apoštol Pa-
vol zvádzal neustály boj. Kontrastnú 
líniu opery vytvárali osudy Jána, Pav-
lovho pomocníka a jeho dievčaťa Sa-
lomé. Skladateľ Víťazoslav Kubička 
operu naštudoval so Štátnou filhar-
móniou Košice v réžii Jána Babiaka. 
Dej opery, po rade dramatických uda-
lostí, vyústil do Šavlovej piesne ná-

deje. Prítomní ocenili myšlienku na-
študovať tento príbeh, ako aj výkony 
hercov a orchestra.

nedeľa pokánia
Nedeľné služby Božie počas let-

ných mesiacov boli spestrené tým, že 
prítomným výkladom Božieho slova 
slúžili viacerí kazatelia. Tak to bolo aj 
10. nedeľu po svätej Trojici, keď sme 
si kázeň Božieho slova vypočuli od 
bratislavského brata farára Martina 
Šefranka. V kázni na text iz 29,l3 zdô-
raznil, že má zmysel poznávať dejiny 
a učiť sa z nich. Napríklad izrael mal 
žiť podľa Hospodinovej vôle. Ale vie-
ru zamenili za obyčaje a preto v tex-
te čítame: „... tento ľud sa mi pribli-
žuje svojimi ústami a perami ma ctí, 
ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa...“ 
Tak, ako pre izraelcov aj pre nás pla-
tí výzva rozísť sa so všetkou nepocti-
vosťou. Pán Ježiš chce, aby sme dbali 
o duchovný rast, o lásku k iným. Aby 
sme lásku nepreukazovali len slova-
mi, ale srdcom. Ježiš plakal nad Je-
ruzalemom a aj my dnes plačme nad 
tým, čím sme sklamali. Nech sú naše 
slzy slzami pokánia a potom nech 
bude viditeľná zmena nášho života, 
ako to chce Pán Ježiš. ■

Autor: Zuzana Hybenová

Takto začínajú listy, ktoré dostáva 
naše Spoločenstvo evanjelických žien 

od pracovníkov Misie na Níle z jej ria-
diaceho centra v Güetli vo Švajčiarsku. 
Najnovšie sme dostali poďakovanie 
aj z afrického Sudánu, z kliniky Abu 

UDAlOSTi V cz

HerzlicHeN DANK!



rof, kde prišli naše výrobky. z listu ci-
tujem: „chcem Vám veľmi pekne po-
ďakovať za všetku Vašu námahu a lás-
ku pre ľudí tu v Afrike. Nech Vás Boh 
bohato požehnáva a napĺňa Vaše srd-
cia radosťou a pokojom. radosť v Pá-
novi nech je Vašou silou.“

K tomu, aby sme mohli pre Afriku 
robiť potrebujeme vlnu a tiež vyrade-
nú posteľnú bielizeň (bielu a svetlú). 
Preto prosíme o pomoc s týmito ma-
teriálmi, ktoré môžete doniesť do far-
skej kancelárie. Všetkým ochotným 
darcom vopred ďakujeme. ■

Autor: Besiedkársky tím
(Eňa, Veronika, Evka a Lucka)

Po letných prázdninách sa naše 
deti opäť vracajú do svojich škôl, me-
dzi svojich kamarátov, do svojej trie-
dy a lavice. Stanú sa opäť na určitý čas 
žiakmi, ktorí majú pred sebou svoje 
ciele, úspechy aj malé pády. Po dvoch 
mesiacoch oddychu sú vítané nielen 
v ich školách ale aj v našom zbore, me-
dzi bratmi a sestrami a najmä na det-
skej besiedke. Besiedkársky tím si pre 
deti opäť pripravil mnoho zaujíma-
vých biblických tém, ktoré sú veno-
vané práve ich vekovej kategórii, hry, 
piesne, workshopy, ale hlavne radosť 
a láskavé prijatie. Tešíme sa z každého 
dieťaťa, ktoré na naše stretnutie za-
víta. Tento rok sme sa rozhodli naše 

stretávania trochu ozvláštniť a oživiť, 
ale to je už prekvapenie :). Každé die-
ťa má možnosť prísť okúsiť prítom-
nosť Pána Ježiša, lebo našim základ-
ným cieľom je, aby deti vnímali Boha 
ako svojho Ocka, ako svojho Priateľa 
a Učiteľa, ktorého nosia vo svojom sr-
diečku.

Tradične sa stretávame v čase slu-
žieb Božích, v predných laviciach 
nášho chrámu. Po prijatí požehna-
nia odchádzame spolu do zborovej 
miestnosti, kde prebieha celý detský 
program.

Prosíme našich bratov a sestry 
o úprimné modlitby za túto prácu 
s deťmi, na ktorej nám skutočne zále-
ží. Dievčatá z besiedky sa už veľmi te-
šia na každé dieťa. :) ■

Autor: Katarína Slučiaková

Na našu spolusestru kostolné zvo-
ny nikdy nevolali naprázdno. z rodi-
čovského domu si priniesla prísne ná-
vyky zachovávania tretieho Božieho 
prikázania. Obklopenú svojimi deť-

mi sme ju vídavali na každých služ-
bách Božích sedieť v poslednej lavi-
ci, i keď v tej dobe všetky lavice pred 
ňou boli buď poloprázdne, alebo cel-
kom prázdne. Ale Pán cirkvi ju našiel 
aj v tejto lavici a prostredníctvom vte-
dajšieho zborového farára Mgr. Jána 

DeTi NÁŠHO cirKeVNéHO zBOrU

z VeŽe HlAS zVONA VOlÁ, iDeMe DO KOSTOlA



Pavloviča ju posadil vyššie, do lavi-
ce kantorskej. Toto Pánovo oslovenie 
naša spolusestra prijala nehľadiac na 
príkorie od zamestnávateľa. Kantor-
ská služba je do značnej miery aj vec 
verejná, veď kantor, po boku farára, 
odprevádza aj mŕtvych ku hrobom. 
Veriaci našu kantorku mali v úcte pre 
jej hlbokú vieru a lásku k našej evan-
jelickej cirkvi dokazovanú skutkami. 
Jej meno spájali s piliermi cirkevného 
zboru a majú ju v úcte stále, veď pri 
ostatnej tajnej voľbe presbyterov do-
stala od veriacich najvyšší počet hla-
sov. Prečo asi? 

„Povedz mi s kým sa priatelíš a ja 
ti poviem, kto si,“ tak hovorí ľudo-
vá múdrosť. rozmanitá práca v cir-
kevnom zbore, či už náhodná, alebo 
systematická, spojila mňa, našu ses-
tru kantorku, sestru Hanku a Helen-
ku do úzkeho priateľstva. Toto pria-
teľstvo nebolo spojené výlučne len 
duchovnou oblasťou, ale spájali nás 
aj radosti aj trpkosti našich detí a tie-
to radosti a trpkosti boli automatic-
ky rozložené na našu štvoricu. evanje-
lický básnik píše: „...a diamant v hru-

de nezhnije.“ V tomto význame, keď 
som sa ja pred desiatimi rokmi z prá-
ce v zbore v tichosti celkom vytratila, 
neznamená, že sa duch tohto priateľ-
stva umenšil ... 

Vytratila som sa, veď v knihe Kaza-
teľ čítame: „Dvaja sa majú lepšie ako 
jeden, lebo majú odmenu za svoju ná-
mahu. lebo ak padnú, jeden zdvih-
ne svojho druha.“ Moja životná postať 
prináša za posledných desať rokov 
častejší a zvýšený nápor na moju psy-
chiku. Možno práve preto (neviem), 
vlámala sa pred dvomi rokmi do mo-
jej mysle neovládateľná trúchlivosť, 
ktorá ma sprevádzala dňom i nocou, 
doma i na verejnosti. K mojim pros-
bám, aby sa do mojej mysle vrátila 
predošlá sloboda a pokoj, Pán Boh na-
klonil svoje ucho až prostredníctvom 
služobníka Božieho, zborového fará-
ra Dr. libora Bednára. Priala by som 
si, aby mi brat farár nezazlieval, že sa 
opakovane k tomu vraciam, ale spád 
nevšedného rozviazania toho, čo bolo 
pred ôsmimi mesiacmi zviazané, pre-
vyšuje môj ľudský rozum... ■

Zdroj: MoSt 3/2009, časopis MoS 
ECAV

Iz 46,4 – Ja som až do vašej staroby 
ten istý, až do šedín vás budem nosiť. 
Ja som učinil, ja dvíham, ja ponesiem 
i zachránim.

Niektorým starším ľuďom robí 
problém vidieť vo svojom živote ešte 
nejaký zmysel. Týka sa to aj tých, kto-
rí sú veriaci a patria Pánovi Ježišovi. 
Pomyslenie, že už za veľa nestojíme, 
môže nadmerne zaťažiť myseľ a viesť 
ku hlbokej skľúčenosti. Ak sa to týka 
aj teba, tak ti chcem porozprávať krás-
ny príbeh, ktorý som pred nedávnom 

OKTóBer – MeSiAc ÚcTy K STArŠíM



čítal.
Pri dražbe došlo aj na staré husle. 

Boli trochu poškrabané a zaprášené. 
Ponuky z obecenstva neboli príliš vy-
soké. Dražiteľ už chcel poslednú cenu 
práve odklepnúť, keď sa zo zadných 
radov zdvihol starší muž a kráčal do-
predu. Vzal sláčik a husle do rúk, lás-
kavým pohybom zotrel prach, nala-
dil ich a začal hrať. Diváci a posluchá-
či sedeli očarení. Potom dražba po-
kračovala a ponuky rýchlo stúpali. Te-
raz išla cena do tisícov. Čo vyvolalo to 

náhle zvýšenie ceny? Bol to dotyk rúk 
majstra!

Prečo by sa to nemalo stať aj so 
mnou a s tebou? Nechceš svoj starý, 
možno už rozladený a zaprášený život 
prenechať ruke Majstra? V Jeho ruke 
získaš novú cenu! Mysli na to! Dokiaľ 
nás Pán Ježiš necháva na tejto zemi, 
sleduje s nami svoj cieľ, inak by nás už 
vzal k sebe. Nechceme sa úplne pre-
nechať Jeho rukám a viac dbať na to, 
čo má On s nami na mysli a na čo by 
nás chcel použiť? ■

Autor: Mária Krajniaková

Pane, Ty si naše útočisko z poko-
lenia na pokolenie. Naše roky miz-
nú, ale Tvojim rokom nieto konca. Ty 
zostávaš svätý a milostivý, starostlivý 
Otec všetkých nás. Ďakujeme, že sme 
všetci v Tvojich rukách. Pomáhaš nám 
prekonávať všetky ťažkostí, staros-

ti a v chorobách si Ty náš lekár. Naše 
telo chradne, ale náš duch sa dvíha ku 
Tebe, pretože kráčame a približujeme 
sa do Tvojich večných príbytkov, kto-
ré nám ako svojim deťom pripravuješ. 
Upevňuj našu vieru a dôveru v Teba, 
ktorá nám dáva silu prežívať naše dni 
z Tvojej milosti pridávané. Vďaka za 
všetko, Pane. Amen. ■

Autor: Anna Wielandová

Počas mojej návštevy v lohmare 
v  júni t. r. sa konala slávnostná po-
sviacka domova seniorov, ktorý pat-
rí k Domovu evanjelickej cirkvi vo 
Wahlscheide. Tento mali možnosť 
navštíviť pred niekoľkými rokmi aj 
naši cirkevníci. Slávnostnú posviac-
ku vykonali brat farár Bartha z Wahl-
scheidu, brat farár Gottke a katolícky 
kňaz Schmitz z lohmaru.

Po tomto slávnostnom akte sme 
mali možnosť prezrieť si celé zariade-
nie. Je to bezbariérová prízemná bu-
dova s jedno- a dvojposteľovými izba-
mi a so sprchovými kútmi. Každá izba 
má priamy prístup do rozľahlej záhra-
dy. Pozemok poskytlo mesto. Všet-
ko je veľmi účelné, ale pritom pekné. 
Polohovateľné postele vyzerajú po-
čas dňa ako moderný gauč, na sedenie 
sú pripravené pohodlné kreslá, skri-
ne sú vstavané a klienti môžu použí-

MODliTBA

DOMOV SeNiOrOV



V oznamoch v poslednú augusto-
vú nedeľu brat farár oznámil, že po 
prázdninách začnú opäť biblické ho-
diny v zborovej miestnosti vždy vo 
štvrtok o 18:00 hodine. My, ktorí tam 
viac-menej pravidelne chodíme, sme 
sa potešili, že sa zasa budeme schá-
dzať v príjemnej atmosfére, pri ná-
božných piesňach, modlitbách a veľ-
mi zaujímavých výkladoch, ktoré si 
brat farár pripravuje veľmi erudova-
ne. z nich sa dozvedáme vždy veľa za-
ujímavého, poučného a nového o ve-
ciach, o ktorých si veľa razy myslíme, 
že už od detstva to všetko vieme.

Môžu len ľutovať všetci tí, ktorí 
ešte na takomto štúdiu Biblie neboli, a 
ktorí si možno myslia: čo tam budem? 
veď ani neviem ako to chodí! a načo? 
a vôbec ma to nezaujíma! Odporú-

čam to však skúsiť a zažiť, veď miesto 
ešte je a pozvanie platí pre všetkých 
– veľkých i malých, starších i mlad-
ších! Dobre urobí, kto si prinesie Bib-
liu, hodí sa aj zošit na poznámky (aby 
ste sa k Písmu a výkladu mohli vra-
cať), ale najmä si treba doniesť otvo-
rené, vnímavé srdce... Som presved-
čená, že budete odchádzať obohatení. 
Po výklade sa ešte rozprávame o tom 
čo sme počuli, ale aj o všetkom, čo nás 
zaujíma a potom si ešte medzi sebou 
máme toľko čo povedať, že čas ubeh-
ne ako voda a my sme prežili krásny 
večer ...

Veľmi si želám, aby nás chodilo 
oveľa viac ako to bolo doteraz a aby 
sme čím viacerí prežívali požehnané 
chvíle pri Božom slove.

vať aj vlastný nábytok. Stravu im vo-
zia z Wahlscheidu, ale raňajky si pri-
pravujú sami so sestričkami. Majú fy-
zioterapeuta aj masérku, s ktorými 
spoločne cvičia, ale nacvičujú aj spev, 
ktorý nám taktiež predviedli. Jed-
na pani vo vestibule predávala v krás-
ne ozdobených pohároch zaváraniny, 
ktoré pripravili klientky domova. Vô-
bec, celá budova je krásne vyzdobe-
ná, všade sú motívy ruží a jeden kvilt 
– nástenný obraz z látky podobný pat-
chworku –s ružovými motívmi veno-
vali sestry z frauenhilfe (niečo ako 
naša diakonia). zborový autobus vozí 
nevládnych a imobilných do kostola, 
ale zariadenie je umiestnené v bočnej 

ulici, len pár krokov od centra, tak-
že tí pohyblivejší sa môžu kedykoľvek 
vybrať na prechádzku alebo na nákup.

Domov má kapacitu 24 osôb, ale už 
teraz majú hotové projekty na rozší-
renie do 100 osôb – záleží na záujme 
a najmä na financiách. O cenách len 
toľko, že sociálna poisťovňa pripláca 
cca 1/3, ale na naše pomery/dôchodky 
je to veľmi drahé. Na záver uvediem aj 
zaujímavosť: pri kopaní základov ob-
javili franské črepiny a ak budú penia-
ze, chcú urobiť podzemné múzeum 
priamo v areáli.

Priala by som si, aby aj u nás bola 
možnosť umiestnenia starších ľudí 
v podobnom cirkevnom zariadení. ■

POzVÁNKA Pre VÁHAJÚcicH



Z knihy - Úvod do knihy žalmov, 
str.116-117.

1. Čítajme žalmy ako Božie slovo pre 
mňa „tu a teraz“. Boh sa nám chce pri-
hovoriť vo svojom slove, aby sme sa 
otvorili Jeho milosti.

2. Čítajme ich pozorne. Možno sa 
toto pravidlo bude zdať zvláštne, ale 
pravdou je, že často nemyslíme na to, 
čo sa modlíme alebo čítame v Božom 
slove. Pre lepšie pochopenie jednotli-
vých výrazov je vhodné mať pri sebe 
rôzne preklady.

3. Vnímajme krásu slov, malebnosť 
použitých obrazov a ich význam. Sle-
dujme rytmus a rým. Čítajme text so 
zdravou predstavivosťou.

4. Hľadajme v žalmoch centrálne – 
kľúčové slová a výrazy. Podčiarkujme 
si ich alebo zapamätajme. Všimnime 
si, či niektoré slovo nie je zvýrazne-
né niektorým prídavným menom ale-
bo zámenom napríklad: „Meno – Tvo-
je sväté meno“; „nebo – tvoje je nebo“ 
atď.

5. Čítajme žalmy a hľadajme po-
dobné miesta v iných častiach Biblie. 
Napríklad Ž 8,5: „Čože je človek, že 
naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho 
ujímaš?“ pripomína knihu Jóba 7,17: 
„Čože je človek, že si ho tak všímaš, 
že mávaš toľkú starosť o neho?“ Pre-
to je potrebné pravidelne čítať Bibliu, 
aby sme si vybudovali blízke poznanie 
biblických textov.

6. Čítajme žalmy s ohľadom na cir-
kevný rok, sviatky a podľa návodu du-
chovných spisovateľov. Je potrebné 
povedať, že veriaci si často pri služ-
bách Božích nepamätajú žalm, nevní-
majú jeho slová. Žalmy sú taktiež Bo-
žie slovo!

7. Čítajme komentáre k žalmom. 
Tie nám pomôžu lepšie porozu-
mieť pôvodném,u textu, význam ne-
známych výrazov a obrazov, vtedaj-
ší život, zvyky, sociálne a náboženské 
praktiky a pod. ■

Jaroslav Kopčok, zb. farár, Hloža-
ny - Srbsko

Nebolo by správne, ak by sme v deň 
Pamiatky reformácie len spomínali na 
to, čo už dávno bolo. Je veľmi potreb-
né vracať sa do minulosti, spomínať 
na reformáciu, ale nie tak, akoby to už 
s nami, evanjelikmi 21. storočia, ne-

malo nič spoločné. reformačné myš-
lienky v žiadnom prípade nesmieme 
zakonzervovať do doby spred 500 ro-
kov. Odkaz reformácie je aj dnes aktu-
álny, pretože vychádza z Božieho slo-
va, ktoré svoju aktuálnosť nikdy ne-
stratí. Preto nie inak, ale práve slo-
vom Božím chceme sa nechať osloviť 
aj v tento pamätný a významný deň 

AKO ČíTAť ŽAlMy - frANTiŠeK TrSTeNSKý

PAMiATKA refOrMÁcie



pamiatky reformácie.
„Veď ja sa nehanbím za evanjelium 

(Kristovo): lebo mocou Božou je ono 
na spasenie každému veriacemu, naj-
prv Židovi, a aj Grékovi“. Apoštol Pa-
vol napísal tieto slová kresťanom, cir-
kevnému zboru v ríme. rím bol vo 
vtedajšom svete najznámejším cen-
trom vzdelanosti a kultúry. Tam bola 
skoncentrovaná všetka vzdelanosť 
a filozofia tej doby. Sotva si dokáže-
me uvedomiť akú odvahu to vyžado-
valo, také niečo do ríma napísať a ešte 
väčšiu prakticky to ukázať. Pre apoš-
tola to však problém nebol. On si bol 
vedomý, že povedľa všetkej múdrosti, 
ktorú svet objavil, je Kristovo evanje-
lium niečo, čo tú múdrosť vysoko pre-
vyšuje. V liste Kolosenským 2:3 na-
písal, že v Kristovi „sú skryté všetky 
poklady múdrosti a poznania“. Pre-
to smelo mohol tvrdiť, že pred kul-
túrnou a filozofickou elitou ríma sa 
s Kristovým evanjeliom nebude han-
biť. Na základe knihy Skutkov apošto-
lov a mnohých ďalších Pavlových lis-
tov my vidíme, že apoštol nebol silný 
len v reči, ale skutočne životom uká-
zal, že sa za Kristovo evanjelium ne-
hanbí. Veď bol preň ochotný položiť 
aj vlastný život. 

Aby človek menom Pavol toto do-
kázal, musel mať osobnú skúsenosť 
s evanjeliom. Všetko sa začalo tým, 
keď ho Pán Ježiš zastavil na ceste do 
Damasku. kde Pán Ježiš z najzary-
tejšieho nepriateľa kresťanov urobil 
svojou mocou najhorlivejšieho misi-
onára pohanov. evanjelium zname-
nalo dôkladnú premenu jeho života. 
V liste filipským 3:8 napísal: „pokla-

dám všetko za stratu pre nekonečne 
vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho 
Pána, pre ktorého som všetko stratil 
a všetko pokladám za smeti, aby som 
Krista získal“.

Pavol bol presvedčený, že to isté 
evanjelium, ktoré zmenilo jeho, môže 
premeniť každého človeka. Apoštol 
Pavol sa nehanbil za Pána Ježiša Kris-
ta! Kresťania v ťažkej dobe prenasle-
dovania sa nehanbili! Martin luther 
sa nehanbil vyniesť na svetlo pravdu 
evanjelia, ktoré bolo zakryté bludmi 
vtedajšej cirkvi! My sme tu dnes len 
preto, lebo niekedy sa niekto nehan-
bil za evanjelium. zodpovednosť je 
teraz na nás. Žiť evanjelium tak, aby 
bolo vidno, že sa nehanbíme za nášho 
Pána, že aj v dnešnom modernom, a 
pritom morálne skazenom svete sme 
si vedomí, že to, čo máme v Pánovi Je-
žišovi sa nedá porovnať s ničím. len 
evanjelium zostáva mocou Božou, 
ktorá pretvára človeka. 

Je pravda, že luther nevymyslel 
nič nové. To, čo on učil a obhajoval za 
každú cenu, bolo už dávno napísané 
v Biblii. Problém bol, že si to nikto ne-
všímal a tí, čo si to všimli, nemali od-
vahu, aby veci menili. Ani luther neu-
robil reformáciu sám od seba. luther 
sa nechal premeniť evanjeliom Kristo-
vým a tým mocným Slovom sa zmenil 
aj svet. luthera reformoval Pán Boh 
cez spoznanie pravdy Písma Svätého, 
pravdy o Bohu, hriechu a odpustení. 
Pán Ježiš mu otvoril oči, ako to urobil 
slepému od narodenia. 

A nielen oči, ale zmenil jeho srdce, 
myseľ, a dal mu odvahu, smelosť stáť 
zoči-voči moci a nepravde nehľadiac 



na prevahu väčšiny. 
Problém vtedajšieho sveta nebol, 

že by ľudia boli neveriaci. Nie, ľudia 
stredoveku boli veľmi pobožní, len-
že nevedeli aký Pán Boh je. Nepoznali 
Božie slovo a preto za ich vierou stáli 
bludy a povery. Aj my si musíme uve-
domiť, že nestačí iba viera sama. Vie-
ra musí byť spojená s pravdou. Viera 
musí byť hlboko zakorenená v Božom 
slove. inak bude len bludom a pove-
rou. reformácia nám umožnila spo-
znávať Pána Boha cez Písmo Sväté, 
v ktorom nachádzame evanjelium – 
moc Božiu na spasenie. Nezabúdajme 
na prameň viery – Bibliu, inak skončí-
me v bludárstve a budeme veriť v hoc-
čo a najmenej v Boha Krista na ktoré-
ho nám ukázala reformácia. 

Dnes sa pýtam sám seba i vás, po-
trebujeme ešte reformáciu? Potrebuje 
sa niečo zreformovať, opraviť v cirkvi, 
v spoločnosti, v rodine? Všade tam, 
kde sa slovo Božie nedostáva k moci, 
kde je ono pokrivené alebo kde úpl-
ne chýba, všade tam potrebujeme re-
formáciu aj dnes. Byť dnes evanjeli-
kom neznamená len 31. októbra za-
spomínať na odvahu luthera, ale byť 
smelým a nehanbiť sa aj dnes vystúpiť 
za nápravu vecí. Mať odvahu a múd-
ro zhodnotiť to, čo sa deje okolo nás, 
a to nielen v cirkvi, ale aj v spoločnos-
ti a v rodine. Aj dnes nám Pán cirkvi 
nastavuje zrkadlo evanjelia, aby sme 
v ňom porovnávali ako veríme a ži-
jeme. Aj dnes nás On túži premeniť 
evanjeliom a cez nás svojim mocným 
slovom svet okolo nás. Svätiť Pamiat-
ku reformácie znamená uvedomiť si 
zodpovednosť za svoju cirkev, spo-

ločnosť, rodinu. luther žil zodpoved-
ne, preto nesedel, ale konal. formoval 
cirkev a spoločnosť evanjeliom Kris-
tovým. A to je niečo, čo potrebujeme 
aj my dnes. formovať človeka – už od 
narodenia. Hriešnu prirodzenosť pre-
tvárať Kristovým evanjeliom, ktoré je 
jedinou mocou, ktorá to dokáže. Ak 
to prestaneme robiť, márna je naša 
viera, naše cirkevníctvo bude len tráp-
ne divadielko. 

Obdivujem luthera preto, lebo 
sa dokázal postaviť proti dobre roz-
behnutému biznisu vtedajšej cirkvi. 
Obdivujem ho preto, lebo nezostal 
niekde v kúte nadávať na okolnosti 
v zmysle, „čo ja sám zmôžem – nič!“. 
Obdivujem ho, lebo nebral ohľad na 
seba, ale na Kristovu vec. Tiež preto, 
lebo mal rád hudbu, písal duchovné 
piesne a tým formoval všetkých, kto-
rí spievali nové kresťanské duchovné 
piesne. Obdivujem jeho výklady Pís-
ma, všetky vieroučné články, tú ob-
rovskú energiu, ktorú vkladal, aby vy-
niesol na svetlo Kristovo evanjelium. 
Taktiež ho obdivujem preto, lebo mal 
svoje chyby a nie je pre nás svätcom, 
ale zostáva človekom, ktorý po celý 
čas potreboval Krista. No viem, že 
luther by nestál o náš obdiv. Keď sa 
mu v jeho dobe dostávalo neprimera-
nej pozornosti, hovoril: „nech zomrie 
luther a nech žije Kristus“. 

Preto v deň Pamiatky reformácie 
obdivujme v prvom rade Pána Ježi-
ša Krista. Obdivujme Jeho nesebec-
kú lásku, ktorú nám preukázal, keď 
zomrel za naše hriechy namiesto nás. 
Obdivujme Jeho život, ktorý hodno 
nasledovať. Obdivujme cirkev, ktorá 



je Jeho telom, kde sa zvestuje evanje-
lium ako moc Božia na spasenie kaž-
dému veriacemu. Vďaka Pánu Bohu 
za všetkých verných svedkov evanje-
lia! Ďakujme mu za dielo reformácie 
a prosme Ho, aby nám dával odvahu 
stáť v zjavenej nám pravde a nebáť sa 
a nehanbiť za ňu. Amen. 

Modlitba: Ďakujeme Bože a Otče 
náš, že nám z Tvojho slova svieti prav-
da. Pravda, ktorá nás učí poznávať 
Teba i seba. Sme Ti vďační za slovo 
evanjelia, dobrú zvesť o spasení v Je-
žišovi Kristovi. Je v ňom Tvoja moc, 
ktorá pretvára životy. formuj nás i na-

šich potomkov svojím slovom, vštepuj 
ho do našich sŕdc a daj nám tú milosť, 
aby sme sa za Teba nikdy nehanbi-
li. Pomôž nám smelo vyznávať, že Ti 
prináležíme podľa príkladu apošto-
lov, reformátorov a všetkých verných 
svedkov Tvojej pravdy. chceme byť 
Tvojím ľudom a stáť v zjavenej nám 
pravde. Prosíme za Tvoju cirkev, aby 
sa v nej nehlásalo nič iné, len spás-
ne evanjelium. Očisťuj ju aj dnes od 
všetkých bludov a povier a dopraj jej 
blaha a skutočného rozkvetu. Skloň sa 
k nám a buď nám milostivý. Pre Ježiša 
Krista nášho Pána. Amen. ■

September
Kopková Kvetoslava  2.9.
Štefániková Oľga  3.9.
ilavský Stanislav  5.9.
Hudák Ján   10.9.
záhoranská Mária  13.9.
Griger Dušan  22.9.
Pabišová rozália  22.9.
lučivjanská lýdia  22.9.
Vallušová Viera  26.9.
Omastová Mária  26.9.

október
leštachová Ľubica  7.10.
Hudák Pavol   7.10.
Nitschová Gizela  7.10.
roško ladislav  10.10.
Gonos Ondrej  18.10.
Pastrnák Jozef  20.10.
Práznovská Viera  25.10.
Podolská Marianna  31.10.
chladoň Viktor  31.10.

JUBilANTi

vypísané z matrík v mesiacoch júl – august 2009
Sviatosť krstu svätého prijali: Adam Petlán, Ján caltík, Martina Jarabáko-

vá a Oliver ebert; zosobášení boli: Ján caltík a Katarína Mlynarčíková, Daniel 
lar Obradors a ivana Kantorová; Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: 
emília Michalková (68), Božena Berithová (56), Ján Valko (69), Monika Marko-
vá (34) a Katarína Slivková (91).



nová pieseň o rodine
(nápev: pieseň č. 231 ES)*

Aké šťastie byť za stolom spolu,
Vrúcne hľadieť blízkym do očí,
Porozumieť láskavému slovu, 
Ku bratovi s láskou vykročiť!
Tam pohoda sadne za rodný stôl,
V okne budú žiariť muškáty,
Je to vskutku ako potrebná soľ,
Väčšmi ako zlaté dukáty!

Tvoja láska všetkých spája, Bože,
i zakryje množstvo priestupkov, 
Človek si však z hriechov nepomôže,
Ani kúpou drahých odpustkov.
len Ty, Pane, povieš: Dúfaj synu,
dúfaj dcéra, Ja ti odpúšťam!
zahladil som krvou Tvoju vinu, 
len sa mojej lásky nespúšťaj!

Pri stole je podané žehnanie,
Tam zaznie aj – Vďaka, Bože náš!
Ale darom je aj zmilovanie,
Keď v pokání pred oltár kľakáš.
Bože, popraj, nech rodina spolu
zaspieva Ti pieseň ďakovnú,
Daj vykročiť vierou ku kostolu,
Tam nájdeme Božiu rodinu.

Vincent Blažko

čas pravdu nezničí

Je priepasť času od doby
V nej otec luther tézy pribíjal.
Vyslobodil cirkev z poroby
A Božiu pravdu z Písma odvíjal.

No dávnosť rokov neznačí,
Že silu pravdy odvial času prúd.
Čas Božie slovo nezničí,
Na Božiu moc sa nesmie zabudnúť!

Aj Martin luther uveril,
Že „Hrad prepevný je Pán Boh náš“!
V tom zjavil silu svojej viery,
Nadarmo brojí satanáš.

Dnes chceme počuť lutherov hlas,
On neochvejne zneje v dejinách!
Tu stojím, nemôžem ináč,
Tak mi milostivý Boh pomáhaj!

cirkev spravuje Boží Duch,
Je ona nevesta Pánova,
Boh požehná diela našich rúk
Ak ustrážime hradby Siona!

Tak zneje lutherov odkaz,
Je vzatý z prameňa evanjelia.
Veríme, že ho nezmaže čas
Ľudia sa s chlebom pravdy podelia.

Vincent Blažko



Otázka: Ktorá kapitola je v Biblii 
najkratšia? Odpoveď: Žalm 117. Otáz-
ka: Ktorá kapitola je v Biblii najdlh-
šia? Odpoveď: Žalm 119. Otázka: Kto-
rá kapitola sa nachádza v strede Bib-
lie? Odpoveď: Žalm 118. fakty: máme 
594 kapitol pred Žalmom 118 a rov-
nako 594 kapitol po Žalme 118 a keď 
zrátame tieto čísla, dostaneme čís-
lo 1188. Otázka: Ktorý verš sa nachá-
dza uprostred Biblie? Odpoveď: Žalm 
118:8.

Všimnime si, čo tento verš hovorí o 
Božej vôli, ktorá má platiť v našom ži-
vote. Keď sa ťa nabudúce niekto spýta: 
čo by Boh odo mňa chcel? a: čo mám 
robiť, aby som pochopil Božiu vôľu? 
Pokojne mu môžeš ponúknuť verš zo 
stredu Biblie - Žalm 118:8: “lepšie je 
utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v 
človeka.“

Ak sa ti to zdá zaujímavé, prijmi 
to ako Božie upozornenie a modli sa 
za svojich blízkych i blížnych: “Bože 
Otče, požehnaj mojim blízkym pri 
všetkom, čo budú robiť, lebo Ty vieš, 
že potrebujú Tvoju pomoc. Nech sa 
ich život naplní Tvojim pokojom, 
úspechom a mocou, aby hľadali Tvo-
ju blízkosť a uvedomovali si, že Ty na 
nich vždy myslíš. Amen.“ 

Podobne sa modli i za seba a po-
rozmýšľaj, ako Božia milosť pôsobi-
la doteraz v tvojom živote. Je to pre-
to, že vieš, že Boh ťa miluje. Ak ti nie-
kedy bude ťažko, vždy si spomeň, že 
viera v Boha nespôsobuje to, že by si 
bol schopný vyhnúť sa problémom, 
ale viera ti pomôže nad nimi zvíťa-
ziť! Šťastie v Bohu dosiahneš až keď sa 
budeš utiekať k Nemu a vzdáš sa kon-
troly nad svoj budúcnosťou – nech ti v 
tom žehná sám Boh! ■

Pozvanie

4. októbra 2009 bude slávnosť posviacky obnoveného kostola a zvonice 
v Strážach, preto Dcérocirkev Poprad-Stráže pozýva všetkých bratov a sestry 
cirkevného zboru na túto milú slávnosť, ktorá sa bude konať pri príležitosti 
225. výročia postavenia kostola; akt posviacky vykoná brat senior Tatranského 
seniorátu Mgr. Ján Matis a slávnostným kazateľom bude dôstojný brat biskup 
VD Mgr. Slavomír Sabol.

Pozývame na PraviDeLné Stretnutia:

konfirmandi – každý utorok, 1. roč. o 15:00 h a 2. roč. o 16:30 h
spevokol – každú stredu o 17:00 h
modlitebné spoločenstvo – každý štvrtok o 17:00 h
biblická hodina – každý štvrtok o 18:00 h
mládež – každý piatok o 18:00 h
detská besiedka – každú nedeľu počas Služieb Božích

STreD BiBlie



Autor: Jolana Janičkárová a Soňa 
Slahová

Možno si niektorí čitatelia evan-
jelického posla ešte pamätajú článok 
o putovaní za Slovákmi do Austrálie. 
Článok plný vďaky a obdivu k dolno-
zemským Slovákom, žijúcim v Mel-
bourne a patriacim do evanjelického 
cirkevného zboru Krista Pána v laver-
tone. Uplynuli dva roky od návštevy 
lavertonu, ale obrazy života tohto cir-
kevného zboru a slovenskej komuni-
ty v Melbourne ostávajú hlboko vry-
té v srdciach účastníkov zájazdu a sta-
li sa inšpiráciou k návšteve a pozná-
vaniu ďalších dolnozemských Slová-
kov, tentoraz v ich vlasti Vojvodine v 
Srbsku.

Od myšlienky k jej realizácii viedla 
krátka a rýchla cesta. Tamtamy medzi 
priateľmi dolnozemských Slovákov 
pracujú rýchle a spoľahlivo a v priebe-
hu jedného týždňa sme mali plný au-
tobus záujemcov o zájazd do Vojvodi-
ny. Naším cieľom bola najznámejšia 
báčska dedina Báčsky Petrovec a Slo-
venské národné slávnosti, ktoré sa v 
ňom konajú každý rok v prvý augus-
tový víkend.

A tak 6. augusta 2009 sa 45 členov 
z rôznych cirkevných zborov z celého 
Slovenska začalo schádzať na autobu-
sovej stanici vo zvolene. „Starí známi“ 
z návštevy Austrálie sa srdečne zvíta-
li a zaplnili pripravený autobus. zá-
jazd nebol organizovaný žiadnou ces-
tovnou kanceláriou, ale dobrovoľník-
mi z radov účastníkov, ktorí si rozde-

lili obsahovú, organizačnú i  duchov-
nú stránku zájazdu.

 Modlitbou sme poprosili Otca ne-
beského o ochranu počas našej ces-
ty na Dolnú zem i o požehnanie na-
šich zámerov. Mali sme so sebou spev-
níček nábožných aj ľudových piesní, 
dvoch harmonikárov, a tak cesta ubie-
hala rýchlo a v autobuse panovala 
dobrá atmosféra a pohoda. cestu juž-
ným Slovenskom a Maďarskom vyu-
žila vedúca a súčasne iniciátorka zá-
jazdu na oboznámenie účastníkov s 
programom zájazdu, s históriou osíd-
ľovania Vojvodiny i s jej súčasným ad-
ministratívnym členením. 

Vojvodina je historické územie na 
severe Srbska a jej celý názov je Auto-
nómna pokrajina Vojvodina. Jej hlav-
ným a súčasne najväčším mestom je 
Nový Sad. Národnostne je veľmi roz-
manitá a podľa početnosti zastúpenia 
jednotlivých národností má 6 úrad-
ných jazykov: srbský, maďarský, slo-
venský, rumunský, chorvátsky a ru-
sínsky. Slováci sú treťou najpočetnej-
šou národnosťou vo Vojvodine. V 
mnohých vojvodinských obciach tvo-
ria absolútnu prevahu, napríklad v 
Padine, ktorá sa považuje za najslo-
venskejšiu vojvodinskú obec. celko-
vo žije vo Vojvodine okolo 57 000 Slo-
vákov, čo predstavuje 2,8% z jej oby-
vateľstva. Vojvodina sa delí na 3 časti: 
Báčka, Banát a Sriem. Kultúrne cen-
trum v Báčke je Báčsky Petrovec, v Ba-
náte Kovačica a v Srieme Stará Pazova.

začiatky sťahovania Slovákov na 
Dolnú zem siahajú až do 2. polovice 

zA SlOVÁKMi NA DOlNÚ zeM (PrVÁ ČASť)



17. storočia. Sťahovanie súviselo s tu-
reckou okupáciou, zemepanským út-
lakom a vykorisťovaním poddané-
ho ľudu, s hladom po pôde na Dol-
nej zemi a neskôr, v čase silnej reka-
tolizácie, aj s túžbou po slobodnom 
vyznávaní evanjelickej viery, o čom 
svedčí prevaha evanjelického obyva-
teľstva vo vojvodinských slovenských 
obciach. 

Mnohé južné oblasti vtedajšieho 
rakúsko-Uhorska ostali po vyhna-
ní Turkov takmer vyľudnené a bolo 
ich treba znovu osídliť. cisár leopold 
vydal v roku 1701 nariadenie, podľa 
ktorého noví osídlenci južných kra-
jov budú oslobodení od daní tri roky 
a môžu si vziať toľko pôdy, koľko sú 
schopní obrobiť. Pre chudobných 
poddaných to bola lákavá ponuka a 
tak sa vydali prvé roje slovenských 
kolonistov na juh. Najskôr osídľovali 
Peštiansku stolicu, neskôr Békešsku a 
napokon sa začali sťahovať aj do Voj-
vodiny a začali vytvárať dediny v Báč-
ke, Banáte a Srieme.

Prvé slovenské rodiny priviedol do 
Báčky Matej Čáni z Málinca neďale-
ko lučenca, preto aj prví kolonisti po-
chádzali prevažne z Novohradskej a 
Hontianskej stolice. 

 Banát a Sriem sa začali zapĺ-
ňať slovenským obyvateľstvom až v 
druhotnej kolonizácii. V Kovačici do-
stali prví slovenskí kolonisti nielen 
pozemok a množstvo pôdy, ale boli 
oslobodení od platenia daní po dobu 
10 rokov. Prví slovenskí osadníci Sta-
rej Pazovy boli evanjelici zo Selenče, 
ktorých odtiaľ vyhnal aj s evanjelic-
kým kazateľom katolícky arcibiskup. 
Ďalšie sriemske osady sa začali za-

pĺňať, keď už pôda v Báčke nestačila 
uživiť premnožené obyvateľstvo.

Slovenskí presídlenci vo Vojvodi-
ne si od začiatku ťažko získavali chle-
bík každodenný. Najhoršie sa mali tí, 
ktorí sa usadili na zemepanských ma-
jetkoch, trošku lepšie tí, ktorí boli na 
majetku kráľovskej komory a najlep-
šie tí, ktorí žili na území Vojenskej 
hranice, pretože aj keď tvrdo pracova-
li, dostávali od nej za vojenské záslu-
hy dostatok pôdy a Slovákov tej doby 
charakterizovala veľká túžba po pôde. 

Po zrušení Vojenskej hranice v roku 
1871 pocítili aj vojvodinskí Slováci tlak 
maďarizácie. Tu sa pozitívne prejavi-
lo ich dobré spolunažívanie so Srbmi, 
lebo spoločne odolávali maďarizácii 
a aj v časoch tvrdej maďarizácie do-
kázali presadiť do uhorského snemu 
slovenského poslanca Viliama Paulí-
nyho-Tótha za národnostne zmieša-
ný obvod v Kulpíne. V roku 1872 od-
kázali Petrovčania na stránkach Ná-
rodných novín maďarskej vláde: „Čím 
viac nám budú nadávať do panslávov 
a vlastizradcov, tým viac budeme po-
slúchať Viliama Paulínyho-Tótha.“ 
Slovenské povedomie vo vojvodin-
ských Slovákoch budovali aj ďalší vý-
znamní slovenskí dejatelia, ktorí tu 
kratšie či dlhšie pôsobili, napr. Janko 
Kráľ, Pavol Jozef Šafárik, Ján Čajak st. 
a Ján Čajak ml., Milan Hodža.

Po rozpade rakúsko-Uhorska 
vzniklo Kráľovstvo Srbov, chorvátov a 
Slovincov. Slováci vo Vojvodine osta-
li odtrhnutí od svojej vlasti. Žili tam 
už príliš dlho na to, aby sa znovu sťa-
hovali do starej vlasti, preto na zasad-
nutí Národnej skupštiny 17. novem-
bra 1918 slovenská delegácia v mene 



všetkých vojvodinských Slovákov vy-
hlásila dobrovoľné pripojenie sa ku 
kráľovstvu Srbov, chorvátov a Slo-
vincov, čo Skupština prijala búrlivým 
potleskom a volaním na slávu Slová-
kov. Slováci ostali teda v národnostne 
zmiešanej Vojvodine. Vytvorila sa po-
treba vzdelávať sa v materinskom ja-
zyku nielen na základných školách, 
ale aj na vyšších stupňoch, preto si v 
roku 1919 v Petrovci otvorili prvé slo-
venské gymnázium, kníhtlačiareň a 
založili Maticu slovenskú, ktorá hneď 
v prvom roku zorganizovala Slovenské 
národné slávnosti. V obciach sa zakla-
dali rôzne spolky, divadelné krúžky, 
organizovali sa festivaly a prehliadky 
novovzniknutých folklórnych spevác-
kych a tanečných súborov a vo výtvar-
nom umení sa objavil nový fenomén – 
Kovačické insitné maliarstvo. 

Koncom 60-tych rokov 20. storo-
čia dochádza k ďalšiemu vysťahova-
lectvu dolnozemských Slovákov do 
USA a Austrálie. ide už o vysťahova-
lectvo vysťahovalcov, a tak sa vytvoril 
pojem troch vlastí: Slovensko – Vojvo-
dina – Austrália. Tento pojem je zvlášť 
výrazný najmä v slovenskej komunite 
v Melbourne.

Slováci vo Vojvodine sa považujú 
za živú ratolesť. zo všetkých zahra-
ničných Slovákov si najlepšie udržu-
jú slovenské národné povedomie, reč 
a charakteristické slovenské črty. V 
ich radoch vznikajú v materinskom 
jazyku literárne diela, učebnice, no-
viny, časopisy, vedecké štúdie, naj-
mä v oblasti literárnej histórie, majú 
rozhlasové i televízne vysielanie v slo-
venskom jazyku, slovenské základné 
i stredné školy, na filozofickej fakul-

te v Novom Sade je od roku 1968 ka-
tedra slovenského jazyka a literatúry a 
v evanjelických chrámoch vo všetkých 
slovenských obciach sú slovenskí ka-
zatelia, ktorí študujú na Bohoslovec-
kej fakulte v Bratislave.

Vyzbrojení týmito základnými in-
formáciami o Vojvodine sme vstúpi-
li na srbské územie a rovinatou kraji-
nou, ktorej dominujú kukuričné po-
lia, sme o necelé dve hodiny dosiah-
li cieľ nášho putovania, Báčsky Pet-
rovec. Širokými dedinskými ulicami, 
plnými zelene a pestrofarebných do-
mov s priedomiami vysadenými kvet-
mi, sme sa dostali k umelo vytvorenej 
riečke Begej, ktorú po oboch stranách 
lemujú ulice a rady domov. V rade do-
mov sa vyníma pomerne veľká, na 
bielo vymaľovaná prízemná budova 
s modrými okennými rámami a s ná-
zvom AHOJ. Je to etnografický dom, 
plný ľudového nábytku, náčinia, ku-
chynského náradia, výšiviek, obrusov, 
ľudovej keramiky a lákavých suvení-
rov s petrovskými motívmi. „etno-
dom Ahojka“, ako ho nazývajú Petrov-
čania, bol zriadený pani ljuboslavou 
Štrbovou, ktorá je riaditeľkou Turis-
tickej organizácie v Báčskom Petrov-
ci a úspešne rozbieha agroturistiku v 
Petrovci a na okolí. Pred Ahojkou nás 
už so širokým úsmevom na tvári čaka-
la pani Svetluška Hlaváčová, šéfredak-
torka mládežníckeho časopisu Vzlet a 
s fotoaparátom v rukách jej manžel 
Ján Hlaváč, šéfredaktor rodinného ča-
sopisu rovina, ktorý na pokračova-
nie uverejňoval našu reportáž o puto-
vaní za Slovákmi do Austrálie. Spolu 
s nimi nás prišla privítať aj pani ria-
diteľka Turistickej organizácie Ľub-



ka Štrbová a jej pomocníčky v etnodo-
me a v pozadí trpezlivo a skromne po-
stávali pri svojich autách otcovia ro-
dín, ktoré nám poskytli prístrešok po-
čas nasledujúcich 4 dní. Aj keď uby-
tovanie v rodinách bolo platené, naši 
hostitelia nezapreli v sebe príslovečnú 
slovenskú srdečnosť a pohostinnosť a 
v Ahojke nás čakalo typické slovanské 
privítanie: štamperlík domácej a čer-
stvé pečivo.

Po srdečnom zvítaní sme sa roztra-
tili v početných petrovských uliciach, 
aby sme sa o chvíľu stretli znovu v Ga-
lérii pri jasliach na vernisáži obrazov 
insitného maliara z Kovačice Jána Žol-
naja. Prečo ten názov galérie? z jed-
noduchého dôvodu. Galéria je bývalá 
maštaľ sedliackeho domu rodičov spi-
sovateľa a novinára PhDr. Jána Dorču. 
V čistej maštaľke na bielych stenách 
sú pre návštevníkov vystavené obrazy 
insitného umelca Jána Žolnaja. Obra-
zy oživujú v insitnom duchu spomien-
ky na minulosť umelcovho rodiska, na 
dedinskú architektúru, ľudové kro-
je, prácu a obyčaje dedinského ľudu. 
Olejomaľby hýria farbami a vanie z 
nich optimizmus a pozitívne emócie. 
figurálne kompozície sú umiestnené 
v rovinnej krajinke vedľa charakteris-
tických domcov s barokovými štítmi. 
Najčastejším motívom je zber ovocia, 
ale zaujímavý je aj cyklus obrazov de-
dinských pijanov v neobvyklých po-
lohách. Obrazy svojím obsahom ko-
rešpondujú s prostredím, v ktorom sú 
vystavované. idylický sedliacky dvo-
rec krytý miestami strieškou, uvitou 
zo strapcov hrozna, latkový plot, poľ-
nohospodárske náčinie rozmiestne-
né vhodne po dvore. Vernisáž otvo-

ril majiteľ galérie Ján Dorča a umelco-
vo dielo zhodnotil v krátkom prejave 
ďalší významný vojvodinský novinár 
a kultúrny činiteľ Vladimír Valentík. 
Nasledoval kultúrny program a po-
tom už hostia mohli vstúpiť nízkymi 
dvercami do improvizovanej galérie a 
nechať sa unášať svojráznym umelco-
vým videním minulosti Kovačice.

Nasledujúci deň nás zobúdzal spev 
kohútov, aby sme vychutnali slnkom 
zaliaty Petrovec, ožívajúci ruchom 
slávností. Náhlili sme sa k Ahojke, 
ktorá sa stala miestom nášho ranné-
ho i večerného stretávania. V budove 
Matice slovenskej prebiehala síce ver-
nisáž 5. medzinárodnej filatelistickej 
výstavy a po nej vernisáž numizmatic-
kej výstavy, ale naše kroky viedli v ten-
to deň do svetoznámej Kovačice a Pa-
diny v Južnom Banáte.

Našou prvou zastávkou bola Padina 
– dedina výnimočná dvoma odlišný-
mi spôsobmi. Jednak tým, že Slováci v 
nej tvoria 99 % obyvateľstva a to z nej 
urobilo najslovenskejšiu vojvodinskú 
obec a jednak svojou polohou. Padi-
na sa totiž nachádza v tej časti Južné-
ho Banátu, kde dominuje pre európu 
zriedkavý útvar – púšť. Volajú ju De-
liblatská piesočina a utvoril ju vietor 
zvaný košava. Košava po stáročia plnil 
svoje mechy až kdesi v širokej ruskej 
stepi a obchádzajúc Karpaty, naná-
šal drobné zrnká piesku na banátsku 
zem. A piesok je aj pri malom vánku 
v ustavičnom pohybe. Preto bol tento 
kraj neútešný a ťažký pre život. Človek 
ho dlho obchádzal, ale napokon sa aj v 
tejto púšti vytvorili 3 dediny a jednou 
z nich bola Padina. 



Veliteľstvo Vojenskej hranice sa 
rozhodlo v roku 1804 zaľudniť Padi-
nu slovenským obyvateľstvom. Asi 8 
km na východ od Kovačice, na mies-
te, kde sa nachádza pomerne hlbo-
ká a široká dolina, dali vojenské vrch-
nosti habsburskej monarchie postaviť 
novú osadu. Vymerali 83 pozemkov 
na stavbu domov a pozemok na faru 
a obecný dom. Na pozemkoch posta-
vili nabíjané domčeky pokryté trsti-
nou a vykopali hlbokú studňu. V roku 
1806 prišlo do Padiny prvých 80 rodín 
z Novohradskej, Peštianskej a Gemer-
skej stolice. V tom istom roku si Pa-
dinčania postavili školu aj modliteb-
nicu a pozvali prvého učiteľa. V nasle-
dujúcich rokoch prichádzali ďalšie a 
ďalšie húfy kolonistov a Padina zápa-
sila s nedostatkom vody. Jediná stud-
ňa nestačila. Padinčania chodili na 
vozoch po vodu do neďalekej Kova-
čice, kým im vojenské veliteľstvo ne-
dalo vykopať ďalších 5 studní. Dedina 
sa rozrastala a dnes má už vyše 6000 
obyvateľov. 

V histórii padinského cirkevného 
zboru sa od roku 1806 do roku 1982 
vystriedalo 10 kazateľov. Od roku 
1982 vykonáva kňazskú službu v tom-
to zbore padinský rodák Ján cicka. 
zbor má 4200 členov a vydáva časo-
pis Padinské zvony. Pri príležitos-
ti 200. výročia založenia obce a vzni-
ku cirkevného zboru si Padinčania ge-
nerálne opravili chrám a otvorili etno-
grafický dom vybavený dobovým za-
riadením  z darov padinských rodín. 
Naše prvé kroky viedli do chrámu, kde 
nás privítal a s históriou obce i cirkev-
ného zboru oboznámil pán farár Mgr. 
Ján cicka, s ktorým sme sa zoznámi-

li už v Austrálii pri inštalácii tamoj-
šieho nového kazateľa. z chrámu Bo-
žieho sme sa presunuli do etnodomu, 
ktorý dýcha rodinným ovzduším. Jed-
notlivé izby sú vkusne zariadené s vô-
ňou čistoty, nostalgie a krásy. Kuchy-
ňa akoby čakala na kuchárku. Na sto-
le leží Kniha dojmov, do ktorej napísal 
pán farár cicka v októbri 2006  tieto 
slová: Dvestoročnej Padine! S vďakou 
Pánu Bohu, že nám ju dal a že sme si 
zachovali vieru a reč našich predkov a 
s prosbou o ochranu nás aj našich po-
tomkov v budúcnoti. Vám, drahí naši 
synovia a dcéry, do daru nechávame 
tento dom. Nech Vám pripomína, že 
tu žili ľudia, ktorí mysleli na Vás. Ľu-
dia - Vaši otcovia a matky, ktorí pri-
šli potiaľto vďaka viere v Trojjediného 
Boha. Prijmite vďačne od nás do de-
dičstva tento dar viery. Nezabúdajte 
na svoju duchovnú matku – evanjelic-
kú cirkev, ktorá aj Vám chce byť dob-
rou matkou. Veľa námahy, obetavos-
ti, ale nadovšetko lásky je zabudova-
né do dvestoročnej stavby Padiny. Je 
to stavba, ktorá môže a má rásť. Hlav-
ne smerom hore. Vierou vedení, lás-
kou živení a nádejou posilňovaní sta-
vajte našu milú Padinu aj ďalej! Nech 
Vám je v tom na pomoci Trojjediný 
Boh Otec, Syn i Duch Svätý! Posled-
nou zastávkou v Padine bola storočná 
studňa, ktorá je ešte funkčná. K tejto 
studni prichádzali ľudia na koňoch a 
vo veľkých sudoch odvážali vodu na 
vozoch domov. ■

Pokračovanie v ďaľšom čísle



SePtemBer

3. Št. 18.00 - Poprad, biblická hodina
6. Ne. 09.00 - Poprad, začiatok školského roka
   10.30 - Stráže, začiatok školského roka
10. Št. 18.00 - Poprad, biblická hodina
13. Ne. 09.00 - Poprad, 14. nedeľa po Svätej Trojici
   10.00 - Poprad, sviatosť večere Pánovej
17. Št. 18.00 - Poprad, biblická hodina
20. Ne. 09.00 - Poprad, 15. nedeľa po Svätej Trojici
24. Št. 15.00 - DD Xenón, biblická hodina
   18.00 - Poprad, biblická hodina
27. Ne. 09.00 - Poprad, 16. nedeľa po Svätej Trojici
   10.30 - Spišská Sobota, 16. nedeľa po Svätej Trojici
30. St. 15.00 - DD na Komenského ulici, biblická hodina

oktÓBer

1. Št. 18.00 - Poprad, biblická hodina
4. Ne. 09.00 - Poprad, 17. nedeľa po Svätej Trojici
   10.30 - Stráže, posviacka obnoveného kostola a zvonice
8.  Št. 18.00 - Poprad, biblická hodina
11. Ne. 09.00 - Poprad, 18. nedeľa po Svätej Trojici
   10.00 - Poprad, sviatosť večere Pánovej
15. Št. 18.00 - Poprad, biblická hodina
18. Ne. 09.00 - Poprad, 19. nedeľa po Svätej Trojici
       poďakovanie za úrodu
22. Št. 18.00 - Poprad, biblická hodina
25. Ne. 09.00 - Poprad, 20. nedeľa po Svätej Trojici
   10.30 - Spišská Sobota, 20. nedeľa po Svätej Trojici
28. St. 15.00 - DD na Komenského ulici, biblická hodina
29. Št. 15.00 - DD Xenón, biblická hodina
31. So. 16.30 - Spišská Sobota, Pamiatka reformácie
   18.00 - Poprad, Pamiatka reformácie

novemBer

1. Ne. 09.00 - Poprad, Pamiatka zosnulých
   10.30 - Stráže, Pamiatka zosnulých
5. Št. 18.00 - Poprad, biblická hodina

rOzPiS SlUŽieB BOŽícH A ĎAlŠícH cirKeVNO-zBOrOVýcH AKTiVíT


