
Ú VO D N É  S L OVO

Milí bratia a milé sestry,

v úvodníku ostatného vydania Evan-

jelickej Bratislavy zaznel apel: „Je mo -

rálnym záväzkom dokončiť toto dielo

(pozn.: Domov dôchodcov v EDS). Pro -

sím, urobme, čo môžeme, aby sa tak

stalo!“ S radosťou, ale najmä s vďakou

naproti Pánu Bohu i voči mnohým, ktorí

svojou prácou, darmi, či iným spôsobom

prispeli k dokončeniu domova smieme

konštatovať, že spomenutý záväzok sa

podarilo splniť. Bližšie informácie náj -

dete v článku brata riaditeľa Hospodár -

skej správy nášho zboru Martina Kováča.

Ďalšou dobrou novinou je, že napriek

skeptickým, ba aj spochybňujúcim a oho -

váračským hlasom, došlo v cirkevnom

zbore k širokej zhode ústiacej do napl -

nenia uznesenia výročného konventu

(10. 3. 2012) pripraviť rozdelenie brati -

slavského cirkevného zboru na tri samo -

statné cirkevné zbory. Stalo sa tak na

základe odborne vypracova ných analýz,

po diskusiách v hospo dárskom výbore,

zborovom presbyterstve aj na verejných

debatách v jednotlivých dcérocirkvách.

Prijaté uznesenia zborového konventu

16. 9. 2012 majú v tomto ohľade mimo-

riadny a historický význam. Procesu prí -

pravy na zriadenie troch samostatných

cirkevných zborov a zrušenie CZ ECAV

Bratislava v jeho súčasnej podobe venu-

jeme samostatný príspevok. 

Náš zborový časopis sa vracia k rozlúč -

ke s dlhoročným farárom bratislavského

ev. zboru ThDr. Miroslavom Kýškom.

V dobe súčasných proticirkevných

tendencií prídeme pri čítaní 2. časti štú -

die Mareka Říčana k otázke: Ako by vy -

zeral svet bez kresťanskej cirkvi a hod-

nôt, ktoré Kristus a Jeho vyznávači

vniesli do ľudskej spoločnosti?

Evanjelická Bratislava sa ohliada i za

letnými podujatiami a dotýka sa diania

v jednotlivých častiach zboru. Nech sú

pre nás príspevky o letných táboroch

dôvodom k vďake za tých, ktorí ich obe-

tavo pripravili i podnetom na premýš -

ľanie, kde môžeme byť v cirkevno-zbo -

rovej práci užitoční.

Pomocou a podnetným čítaním pri

tomto premýšľaní nám môže byť hod -

notná, prakticky členená a zrozumiteľne

napísaná kniha Duchovné dary v praxi

z pera Jozefa Grexu, ev. farára v. v. 

V blízkej budúcnosti nás čaká viacero

významných zmien. Ako nás však po -

vzbudzuje duchovné zamyslenie aj pie -

seň z ES č. 503, Bohu zverme svoje ces-

ty. Dôvera v Boha má svoje zasľúbenie

i veľkú odmenu (Židom 10, 35).

MARTIN ŠEFRANKO,
predsedajúci zborový farár

3• 4 S E P T E M B E R 2012 1

evba3-4-september-2012_evba1-2-maj-2012.qxd  24.9.2012  0:07  Page 1



BOHU ZVER SVOJE CESTY

1. Bohu zver svoje cesty i všetky ťažkosti,
utíši ti bolesti z otcovskej milosti,
On, ktorý múdro riadi, spravuje celý svet,
On pravicu podá ti, a vyvedie ťa z bied.

2. Dúfaj v Boha úprimne, ak chceš tu šťastne žiť,
pomôže ti predivne nad mdlobou zvíťaziť.
Len pros Ho vytrvalo, veď tvoje starosti
sú málo, iba málo pred Otcom večnosti.

3. Čo mi je dobré, čo zlé, Ty vieš, milý Bože,
Ty nikdy ma nesklameš a sklamať nemôžeš.
To prijmem z ruky Tvojej, čo z lásky darom dáš.
Staň sa dľa vôle Tvojej po celý žitia čas.

4. Máš cestu zo všetkých ciest, tisíce možností,
veď Ty sám najlepšie vieš pomáhať z ťažkostí;
čokoľvek dobre mieniš, aj mocne vykonáš,
nik nemôže to zmeniť, čo chceš, to z  lásky dáš.

BOHU ZVER SVOJE CESTY
„... prv ako budú volať, ja sa ohlásim;
kým ešte budú hovoriť, ja vyslyším.“
Izaiáš 65, 24

Keď bol Pavel Gerhardt zbavený kaza -
teľského úradu v Berlíne v roku 1666, na
úteku sa dostal so svojou ženou do hos -
tinca, nevediac, kam sa obrátiť. Jeho že -
na bola taká premožená žiaľom, že sa
nevedela vzchopiť. Gerhardt sa jej priho -
váral slovami: „Poruč Bohu svoje cesty,
On sa postará.“ Nato odišiel do záhrady
hostinca, sadol si pod strom a napísal
báseň Poruč Bohu svoje cesty. Keď ju
potom čítal svojej zarmútenej žene, vošli

do miestnosti dvaja muži od vojvodcu
Christiana z Merzeburgu a dali sa s Ger -
hardtom do reči. Nakoniec mu povedali
účel svojej cesty, že idú do Berlína, aby
pozvali zosadeného kazateľa menom
Gerhardt do Merzeburgu. 

Môžeme si predstaviť pocity tých, kto -
rí nevedeli, kam sa podieť. Gerhardt do -
stal od vojvodcu plat a potom v roku 1669
dostal archidiakonát v Lübene v Dolnej
Lužici.

Pán nezabudne ani na teba dnes, dô -
veruj Mu.

VIERA ROHÁČKOVÁ 
(zamyslenie z cyklu PRI PRAMENI,

EvS, 28. 6. 2012)
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Cirkevný zbor v roku 2004 začal vý -
znamným spôsobom obnovovať areál
objektu Evanjelického domu starostli -
vosti (EDS) na Partizánskej ul. 2 v Bra -
tislave. Krátko po tom, ako sa začala
prenajímať a využívať časť priestorov
v tomto objekte, boli v ňom vytvorené aj
priestory pre internát študentov vyso -
kých škôl. Následne na to sa v roku 2007
začala obnova zostávajúcich voľných
priestorov v EDS pre Domov dôchodcov.
Dnes je stavebne a technologicky Do -
mov dôchodcov dokončený. Tieto práce
s prestávkami trvali od roku 2007 do
septembra roku 2012. Rekonštrukčné
náklady na vybudovanie Domova dô -
chodcov predstavujú časť celkových
nákladov, ktoré z hľadiska investícii
a opráv vyžadoval EDS pre svoju revi-
talizáciu. Dnes je celý areál a objekt EDS

využívaný, z jednej polovice pre ko -
merčné subjekty, z druhej polovice pre
nekomerčné účely, ku ktorým patrí in-
ternát a Domov dôchodcov.

Investičné a ostatné náklady na re -
konštrukciu priestorov Domova dôchod -
cov boli:
– od roku 2007 do marca 2012 

864 709,- C= 
– od apríla 2012 do septembra 2012 

181 700,- C=  
Spolu investičné a ostatné náklady 
za celé obdobie: 1 046 409,- C=

V období od apríla 2012 do septembra
2012 sa podarilo ušetriť takmer 40 000 C=
na stavebných nákladoch, nakoľko pô -
vodný odhad nákladov na dokončenie
z apríla bola 220 000 C= . Tieto náklady
boli financované z vlastných prostried-
kov Cirkevného zboru ECAV na Sloven-

5. Ó, dúfaj, duša, stále vo svojom súžení,
vždy v Božej si ochrane, Boh údel tvoj zmení,
čakaj v trpezlivosti, On vie ten pravý čas,
keď zas slnko radosti po žiali uzrieť máš.

6. Možno bude krátky čas meškať s potešením,
a ty budeš volať zas hlasom zarmúteným:
Už ma navždy opustil Boh môj – spása moja,
nieto v tele mojom síl, niet v srdci pokoja.

7. Však, čo Pán sľúbil, splní, dá veniec víťazstva,
keď sa celkom naplní čas Jeho kráľovstva,
z milosti On sám palmy vloží do Tvojich rúk,
budeš Mu spievať žalmy, že pomohol ti z múk.

(Pieseň č. 503 v Evanjelickom spevníku, text Pavel Gerhardt)
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sku Bratislava, z fondu údržby a opráv
objektu Partizánska 2 a na dokončenie
rekonštrukcie požičali finančné pro -
striedky aj niekoľkí členovia cirkevného
zboru, za čo im patrí naše poďakovanie.
Poďakovanie patrí aj desiatkam dob -
rovoľníkov, ktorí nespočetnekrát pomá -
hali pri upratovaní a čistení priestorov,
vďaka patrí i darcom, ktorí ochotne po -
skytli milodar na dokončenie rekon -
štrukcie priestorov Domova dôchodcov.

Pre účely Domova dôchodcov bude
k dispozícii v objekte EDS vyčlenená
podlažná plocha zhruba 2000 metrov
štvorcových, ktorá zahŕňa izby pre klien-
tov, kancelárie, skladové priestory, chod -
by, práčovňu, sušiareň a ostatné plochy
na I., II., a III. nadzemnom podlaží čas -
tiach blokov B a C. V bloku C na príze -
mí bude k dispozícii aj kuchyňa s je -
dálňou, v ktorej sa bude variť jedlo pre
klientov a zamestnancov Domova dô-
chodcov, ako aj obedy v pracovných
dňoch pre ľudí v objekte EDS, prípadne
z okolia. Pre klientov je v objekte EDS
k dispozícii aj všeobecný lekár, urológ,
lekáreň a kaplnka. Pripravuje sa tiež
otvorenie ambulancie kardiológa.

Prevádzku Domova dôchodcov bude
zabezpečovať Stredisko evanjelickej
 diakonie Bratislava (SED Bratislava),
ktoré bude mať priestory Domova dô-
chodcov prenajaté od cirkevného zboru.
Správna rada SED Bratislava má päť
členov, pričom ju tvorí jeden zástupca
Evanjelickej diakonie, jeden zástupca
Bratislavského seniorátu a po jednom
zástupcovia troch dcérocirkví bratislav -
ského cirkevného zboru. SED Bratisla-
va bude v objekte EDS prevádzkovať
 Domov dôchodcov, Domov sociálnych

služieb, ktoré budú mať kapacitu do 50
klientov, ale aj denný stacionár pre 15
až 20 klientov s výdajom stravy.

Od októbra 2012 by mal byť vo funkcii
nový riaditeľ SED Bratislava, ktorý bude
zabezpečovať okrem iných činností aj
príjem a vybavovanie žiadostí o umiest-
nenie klientov do Domova dôchodcov,
od momentu otvorenia kancelárie ria -
diteľa SED Bratislava v objekte EDS.
O otvorení tejto kancelárie budeme
členov cirkevného zboru informovať.
K úlohám nového riaditeľa bude patriť
aj „zútulnenie“ dokončených priestorov
či už zeleňou alebo vhodným nábytkom
či dekoráciami. V tejto súvislosti je po -
tešiteľné, že do Domova dôchodcov bu -
dú v októbri dovezené kvalitné postele
z Nemecka, ktoré získame ako dar, od
nemeckej evanjelickej cirkvi, sprostred-
kovaný cez Evanjelickú diakoniu na Slo -
vensku. Pre úplnosť informácie je po -
trebné uviesť, že kompletné rozbehnutie
činnosti Domova dôchodcov na plnú
kapacitu bude trvať zhruba jeden rok,
nakoľko nový riaditeľ bude musieť za -
bezpečiť nielen výber klientov, ale aj
zodpovedajúci personál a spolu pracov -
níkov, podľa požiadaviek príslušných
zákonov. Svoju činnosť na jeseň rozbeh -
ne aj kuchyňa s jedálňou.     

V nedeľu 30. septembra 2012 sa usku -
točnia v kaplnke EDS ďakovné služby
Božie pri dokončení Domova dôchod -
cov, na ktoré bude nadväzovať obhliad -
ka priestorov a občerstvenie, na ktoré
sú členovia cirkevného zboru srdečne
pozvaní.

MARTIN KOVÁČ,
riaditeľ Hospodárskej správy

cirkevného zboru
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Zborový konvent nášho cirkevného
zboru, ktorý sa konal 16. 9. 2012 v Evan -
jelickom zborovom dome v Dúbravke
mal charakter mimoriadne významného
a historického konventu. Prečo?

Výročný zborový konvent, ktorý sa
uskutočnil 10. 3. 2012 v bratislavskom
Veľkom ev. kostole zaviazal Predsed-
níctvo a Presbyterstvo Cirkevného zbo -
ru ECAV na Slovensku Bratislava (CZ
ECAV BA), aby pripravilo rozdelenie CZ
ECAV BA na tri samostatné cirkevné
zbory. Za tento návrh, ktorý vzišiel
z Dcérocirkvi (Dc) Konventná, 10. 3.
2012 hlasovalo 148 konventuálov, proti
jeho prijatiu boli 4 členovia konventu.
Bol teda schválený jasnou väčšinou.

Schválenie odštartovalo náročný pro-
ces prípravy na zrealizovanie tohto
uzne senia. Ďalší konvent bol pôvodne
plánovaný na júnový termín. Nakoľko
členovia zborového presbyterstva za Dc
Konventná požadovali alternatívne rieše-
nie k návrhu, ktorý bol predložený na
prerokovanie zborovému presbyterstvu,
presbyterstvo sa zhodlo na presunutí
konventu na september.

Od marcového výročného konventu
boli podklady spojené s prípravou zria -
denia troch samostatných cirkevných
zborov a zrušení  súčasného CZ dlho -
dobo pripravované a konzultované. Za-
oberali sa nimi ako hospodárske výbo-
ry a presbyterstvá jednotlivých dcérocirkví,
tak aj celozborový hospodársky a re -
vízny výbor i zborové presbyterstvo.

Predsedníctvo zboru konzultovalo ne-
jasné otázky s viacerými odborníkmi na

cirkevné právo, s právnou zástupkyňou
Západného dištriktu (ZD) JUDr. Janou
Tomašovičovou, s predsedníctvom Brati -
slavského seniorátu (BAS) – sestrou do -
zorkyňou BAS JUDr. Annou Drobnou
a bratom seniorom BAS Borisom Miši -
nom. Sme vďační aj za čas, ktorý nám na
konzultáciu venovalo predsedníctvo zá-
padného dištriktu – bratia: biskup ZD Mi-
lan Krivda a dozorca ZD Vladimír Daniš.

Súčinnosť s vyššími cirkevno organi -
začnými jednotkami (COJ – Bratislav -
ským seniorátom a Západným dištrik-
tom) v celom procese je potrebná.
Jednak to vyplýva z § 2 a § 3 článku 16
Ústavy ECAV na Slovensku a tiež preto,
že aj naše nadriadené orgány riešia
obdobnú záležitosť (vzniku 3 samostat-
ných CZ ako nástupníkov zrušeného
CZ) po prvýkrát.

Vo všetkých troch dcérocirkvách náš -
ho zboru sa uskutočnili verejné diskusie
v súvise so zriaďovaním samostatných
CZ a rozdelením majetku.

Po diskusii a zapracovaní pripomienok
rešpektujúcich najmä stanoviská zástup -
cov Dc Konventná bola po náročnom
rokovaní 24. augusta 2012 dosiahnutá
zásadná zhoda. Túto dohodu svojím
podpisom potvrdili členovia predsed-
níctiev dcérocirkví a poverení odborní-
ci na hospodársku problematiku: farár-
ka Anna Polcková, dozorca Stanislav
Gajdoš, Andrea Dekánková a Ján Králik
(všetci za Dc Konventná), dozorca Peter
Synak, Jozef Minarič (za Dc Legionár -
ska), farár Ján Hroboň a Milan Chorváth
(za Dc Dúbravka), riaditeľ Hospodárskej
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správy CZ Martin Kováč a predsedníc -
tvo CZ – zborový dozorca Stanislav Pá -
ťal, predsedajúci farár Martin Šefranko.

Návrh predložený konventu bol teda
spoločný návrh zborového presbyter -
stva, ktoré ho na odporúčanie zborové -
ho hospodárskeho a revízneho výboru
schválilo.

Návrh vychádzal z dôkladných eko-
nomických, technických a finančných
analýz, ktoré boli spracované na Hospo -
dárskej správe CZ ECAV BA. Uvedené
analýzy obsahovali analýzy podlažných,
zastavaných a priľahlých plôch, výnoso -
vosti a nákladovosti jednotlivých budov,
analýzy počtu bytov.  

Zborový konvent 16. 9. 2012 vyjadril
súhlas so zriadením troch samostat-
ných cirkevných zborov (CZ) k 15. de-
cembru 2012:

• CZ ECAV na Slovensku Bratislava
Dúbravka,

• CZ ECAV na Slovensku Bratislava Le-
gionárska,

• CZ ECAV na Slovensku Bratislava Staré
Mesto
a so zrušením Cirkevného zboru

ECAV na Slovensku Bratislava k 15. feb -
ruáru 2013.

Schválil aj delimitáciu majetku.
Na základe týchto rozhodnutí sa pred -

sedníctvo CZ ECAV BA obráti na Presby -
terstvo Bratislavského seniorátu ECAV
na Slovensku so žiadosťou o doporučenie
a následné predloženie Dištriktuálnemu
presbyterstvu ZD ECAV na Slovensku
 uznesení prijatých naším konventom.

Prechodné obdobie od 15. decembra
2012 do 15. februára 2013, keď budú zria -
dené nové cirkevné zbory, ale zároveň
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ešte nie je zrušený Cirkevný zbor ECAV
na Slovensku Bratislava, je dané z dôvo-
du zvládnutia majetkových a organi -
začných zmien vyplývajúcich zo zákona.
V tomto období sa kompetencie Kon-
ventu, Presbyterstva a Predsedníctva
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Bratislava obmedzujú len na vykonanie
úkonov, ktoré súvisia so vznikom troch
nových cirkevných zborov a so zrušením
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Bratislava v zmysle uznesení Konventu
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Bratislava a uznesení Presbyterstva Zá-
padného dištriktu ECAV na Slovensku.

Pre úplnosť informácie uvádzam, že
za prijatie návrhu Presbyterstva CZ
ECAV BA „Zriadenie troch samostatných
cirkevných zborov a zrušenie Cirkev -
ného zboru ECAV na Slovensku Bratisla-
va“ 16. 9. 2012 hlasovalo 176 členov
zborového konventu, proti bol jeden.

Návrh Presbyterstva CZ ECAV BA „De-
limitácia majetku cirkevného zboru ECAV
na SlovenskuBratislavapo ukončení sprá -
vy budov doterajším správcom“ bol schvá -
lený 172 hlasmi, proti nehlasoval nik.

Na zrušenie terajšieho a zriadenie
troch nových samostatných cirkevných
zborov možno nazerať z rôznych uhlov
pohľadu. Nebolo by správne vnímať ho
ako rozvod, či pretrhnutie všetkých
doterajších spojív. Vznik troch samo -
statných cirkevných zborov na pôde
Bratislavy – hlavného mesta Slovenska
chápme ako prirodzené vyústenie de -
mografického vývoja a spoločen ských
zmien za ostatných 60 rokov. V tomto
období sa enormne urbanizovalo úze -
mie na východ od centra Starého Mes-
ta. Podobne na mieste pôvodne malých
dediniek vznikli veľké sídliská Karlova
Ves, Dlhé diely, Dúbravka.

Vznik troch samostatných cirkevných
zborov sa opiera o informácie zo sčítania
ľudu, keď sa v pôvodných aj nových
mestských častiach hlási k evanjelickej
cirkvi viac ako 14 000 ľudí, z ktorých
máme v kartotékach členov zboru pod -
chytených zatiaľ iba cca tretinu.

Približne vyše roka existujú dcérocirk -
vi. Dostali zodpovednosť. Už tento čas
ukázal, že je efektívnejšie spravovať
majetok v „malom“, ako vo „veľkom“.

O potrebnosti CZ ECAV BA v súčasnej
podobe a vzniku samostatných zborov
sa hovorí už roky. Mnohí túto nalieha -
vosť videli, no ako kameň úrazu sa im
javila nemožnosť čo najspravodlivejšie
rozdeliť majetok CZ. Konvent 16. 9. 2012
ukázal, že to je možné.

Cirkev je duchovné spoločenstvo. Iste,
potrebuje aj majetok – materiálne záze -
mie, aby mohla dobre napĺňať svoje
poslanie. Majetok sa však nesmie stať
cieľom, je a má zostať prostriedkom pre
rast cirkevných zborov, aby plnili svoje
misijné, pastorálne a diakonické úlohy.
To, že sme sa dokázali dohodnúť a na
konvente odsúhlasiť dôležité rozhodnu-
tia, vnímam ako dielo Božieho Ducha.

Keď patriarcha Jozef prepúšťal svojich
bratov, povedal im: „Nevaďte sa po ces-
te!“ (1. Mojžišova 45, 24). Kiež toto na -
pomenutie Písma inšpiruje naše budúce
vzťahy a konvent 16. 9. 2012 je koncom
dlhoročných sporov a napätí, ale najmä
novým začiatkom duchovného napre-
dovania a úspešného zvládania organi -
začných a hospodárskych činností a so-
ciálnej služby cirkvi. Nech nám k tomu
Pán Boh dáva svoje po žehnanie a vedie
nás Duchom Svätým.

MARTIN ŠEFRANKO, 
predsedajúci zborový farár
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Je dobré, keď sa spoločná práca členov
zboru vydarí. Platí to aj v prípade, ak ide
o veci týkajúce sa ekonomiky, účtov -
níctva a efektívneho fungovania správy
budov a majetku cirkevného zboru.

Na výročnom zborovom konvente
nášho cirkevného zboru (10. 3. 2012)
bola predsedníctvu cirkevného zboru
uložená úloha zabezpečiť vykonanie in-
ventarizácie majetku cirkevného zboru
do konca mája 2012. Bola to jedna
z hlavných úloh Hospodárskej správy
cirkevného zboru a jej riaditeľa v mesiaci
máj 2012. Uvedenú úlohu sa nám s Bo -
žou pomocou podarilo zvládnuť. Vyko -
nali sme fyzickú inventúru hmotného
majetku cirkevného zboru a porovnanie
fyzického stavu majetku s účtovnou evi -
denciou. V rámci tejto inventarizácie
boli osobnou obhliadkou na mieste
členmi komisie skontrolované všetky
budovy a pozemky cirkevného zboru.
Inventarizačná komisia, ktorú v máji vy-
menovalo predsedníctvo cirkevného
zboru, mala 12 členov, po troch zástup-
coch z každej dcérocirkvi a troch zástup -
coch matkocirkvi. Jedným z výstupov
inventarizácie bol zoznam hmotného
majetku cirkevného zboru, ktorý na svo-
jom zasadnutí 13. 6. 2012 schválilo aj
presbyterstvo cirkevného zboru, tak ako
to cirkevným zborom ECAV na Sloven-
sku ukladajú cirkevné zákony. Konvent
cirkevného zboru 16. 9. 2012 zobral na
vedomie záver inventarizácie, zároveň
schválil vykonanie mimoriadnej inven-
tarizácie k 30. 9. 2012, teda k termínu
ukončenia správy budov doterajším

správcom budov, čo je prirodzené a pot -
rebné. Považujem za potrebné aj touto
formou poďakovať za vykonanú prácu
všetkým členom inventarizačnej komisie.

Medzi významné kroky z hľadiska
správy budov a hospodárenia s ma-
jetkom na úrovni matkocirkvi možno
označiť stavebné a technologické dokon -
čenie Domova dôchodcov v Evanjelic -
kom dome starostlivosti, začatie revi-
talizácie budov Jozefská 6 (vypratanie
objektu a oprava strechy) a Zámočnícka
10 (spracovanie zámeru využitia), ako
aj odstránenie viacerých porúch v nie -
ktorých našich budovách. Na Zámočníc -
kej 7 boli opravené spoločné rozvody
plynu, čím sa výrazne zvýšila bezpeč -
nosť budovy, vzhľadom k predošlým
poruchám. Na Konventnej 14 sme pri -
stúpili k premurovaniu všetkých komí -
nov nad strechou, vzhľadom k tomu, že
hrozí zrútenie a rozpadnutie väčšiny
komínov. Veľa užitočnej práce a činnosti
na opravách a obnove budov, kostolov
a spoločných priestorov cirkevného zbo -
ru prebiehalo v ostatných mesiacoch aj
v našich dcérocirkvách. Len ako príklad
možno uviesť, že na Novom kostole bol
namontovaný nový aktívny bleskozvod
a na streche budovy Panenská 28 boli
obnovené komíny a vykonaná údržba
strechy.        

Na základe odborných analýz sme na
Hospodárskej správe cirkevného zboru
pripravili podklady pre návrh delimitá-
cie majetku cirkevného zboru po ukon -
čení správy budov doterajším správcom.
Doterajší správca budov PPA Správa bu -
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dov s.r.o. končí svoju činnosť ako do -
terajší správca väčšiny budov cirkev -
ného zboru – matkocirkvi k 30. 9. 2012.
Z uvedeného dôvodu bolo potrebné na -
vrhnúť taký model prevzatia a správy
týchto budov, ktorý by zabezpečil nielen
ďalšie ekonomické a sociálne využitie
budov, ale aj umožňoval podporovať
rozvoj nášho cirkevného zboru v jed-
notlivých dcérocirkvách, ktoré dnes tvo-
ria základ budúcich troch samostatných
cirkevných zborov.

S prihliadnutím na špecifiká a predlo -
žené požiadavky jednotlivých dcérocirk -
ví sa dosiahla vzácna dohoda a zhoda na
všetkých úrovniach orgánov cirkevného
zboru o delimitácii majetku cirkevného
zboru – matkocirkvi k 1. 10. 2012.

V zmysle schválenej delimitácie budú
na Dcérocirkev Konventná delimitované
budovy Palisády 51 (býv. ŠUP – dnes Ne-
mecká škola), Palisády 57 (dnes Evan-
jelická základná škola), Konventná 14,
Panenská 27 a priľahlé pozemky k týmto
budovám do výlučného vlastníctva.

Dcérocirkvám Legionárska a Dúbrav-
ka budú delimitované budovy Partizán-
ska 2 (Evanjelický dom starostlivosti),
budovy Zámočnícka 7 a 10, Panská 8,
Jozefská 4 a 6 a priľahlé pozemky k tým-
to budovám, tiež 11 bytov v budove Pa -
lisády 53 a jeden byt na ulici Mateja Bela
2 do podielového spoluvlastníctva tých-
to dvoch dcérocirkví v podieloch 1/2
a 1/2. Súčasťou dohody o delimitácii je
aj to, že Cintorín Kozia brána prejde do
podielového spoluvlastníctva dcéro-
cirkví Konventná, Legionárska a Dúbrav-
ka v podieloch 1/3, 1/3 a 1/3.

Pozemky mimo týchto budov a cinto -
rína, teda najmä v m. č. Nové mesto, Ru -

žinov a Trnávka prejdú do vlastníctva
Dcérocirkvi Legionárska, pričom budú
slúžiť vo významnej miere najmä pre zá-
menu pozemkov s Magistrátom hlavné -
ho mesta SR Bratislava, ktorou by Dcéro-
cirkev Legionárska získala pozemky
v okolí Nového kostola a Dcérocirkev
Dúbravka v okolí Zborového domu Dúb -
ravka a pozemok pre výstavbu ďalšieho
účelového zariadenia Dcérocirkvi Dúb -
ravka, budúceho samostatného cirkev -
ného zboru.

Detaily delimitácie sú podrobne pod-
chytené v uzneseniach, ktoré boli schvá -
lené na konventne cirkevného zboru 16.
9. 2012. Cirkevný zbor teraz prostred-
níctvom Bratislavského seniorátu žiada
Presbyterstvo Západného dištriktu ECAV
o súhlas na zriadenie troch nových cir -
kevných zborov k 15. 12 .2012 a o zruše-
nie terajšieho cirkevného zboru k 15. 2.
2013. Uvedené prechodné obdobie má
slúžiť na plynulé zvládnutie majetko -
vých a organizačných zmien nášho
cirkevného zboru.

Delimitácia majetku cirkevného zboru
– matkocirkvi na svoje tri dcérocirkvi,
ktorú schválil zborový konvent 16. 9.
2012 zabezpečí plnohodnotné hospo -
dárske fungovanie našich dcérocirkví,
budúcich troch samostatných cirkev -
ných zborov ECAV na Slovensku: Brati -
slava Staré mesto, Bratislava Legio -
nárska a Bratislava Dúbravka tak, aby
mohli plniť svoje poslanie v duchovnej,
sociálnej a komunitnej práci, ako aj za -
bezpečiť profesionálnu starostlivosť
o majetok, ktorý im bol zverený.

MARTIN KOVÁČ, 
riaditeľ Hospodárskej správy

cirkevného zboru

93• 4 S E P T E M B E R 2012

evba3-4-september-2012_evba1-2-maj-2012.qxd  24.9.2012  0:07  Page 9



10 EVA N J E L I C K Á BR AT I S L AVA

K Á Z E Ň  N A  P O H R E B E  
B R ATA  FA R Á R A  
T H D R .  M I R O S L AVA  K Ý Š K U

„Uč nás tak počítať dni života, aby
sme múdre srdce získali.“ (Žalm 90, 12)

Milá smútiaca rodina, smútočné
zhromaždenie, bratia a sestry!

Deväťdesiaty žalm, ktorý je vlastne
modlitbou, napísal Mojžiš. V časoch,
keď tento Boží muž žil, v Izraeli nebolo
vzdelanejšieho človeka. Najlepšie školy
mal Mojžiš. Veď vyrástol na faraóno -
vom dvore. A predsa – Mojžiš vie, že
vzdelanie k múdrosti srdca nestačí. On
prosí Pána Boha: Uč nás tak počítať
naše dni, aby sme múdre srdce získali.

Dnes, keď sa lúčime s bratom fará -
rom Miroslavom Kýškom, počítame
i jeho dni. Spomíname na roky, keď
sme prešli kus cesty života pri sebe.
A prosíme s Mojžišom: (Pane), uč nás
tak počítať dni života, aby sme múdre
srdce získali.

1. Múdre srdce je Pánu Bohu vďačné.
Mojžiš v našom 90. žalme konštatuje

obmedzenosť ľudského života. Život
človeka prirovnáva k tráve: Tráva zrána
raší a kvitne, ale podvečer vädne a usy -
chá. No aj keď človek je tu len nakrát -
ko, predsa žalmista nie je zahorknutý.
Naopak. Z jeho slov cítiť vďačnosť, že
Pán Boh sa o človeka stará. Pán Boh
človekom nepohŕda, neodsudzuje hneď
toho, kto sa previňuje, nie je nevšímavý
k človeku, ktorý je len prach. – Pán sa
takéhoto človeka ujíma. Povoláva si ho
za svojho sluhu, ba viac, za svoje dieťa.

Adoptuje si nás, je k nám pozorný,
 trpezlivý a láskavý.  Obetuje sa za nás.
Nám, ktorí sme len bezcennou trávou,
je príbytkom, bezpečným miestom,
pokojom, záchranou, životom.

Tieto Božie dary spoznal veľmi sko-
ro, už v mladosti, náš zosnulý brat
farár. A celý život žasol nad tou ne -
pochopiteľnou Božou láskou k člove -
ku. Nie, žeby sa vznášal v oblakoch.
Brat Kýška znášal aj choroby, aj skla -
mania, aj nepriateľstvá i vlastnú nedo -
konalosť. Ale vždy nanovo sa vracal do
skrýše Najvyššieho. Tu nachádzal vždy
pokoj, uzdravenie, silu, požehnanie,
odpustenie a nové dôvody k službe
a vďačnosti.

Tak sa Pán Boh správa aj k nám, bra-
tia a sestry. On sa nás nevzdáva. Mnohí
by sme mohli vydať svedectvo, ako si
povolal za svoje dietky nás, čo nám
odpustil a odpúšťa dodnes, ako si nás
zachránil v búrkach života. Ako nás
potešil a dáva nám bohatstvo svojich
darov milosti, ktoré nám nik iný dať ne-
dokáže. 

Aj Vám, milí smútiaci, niekto dôležitý
odišiel zo života... Ale koľko lásky a po -
žehnania ste od neho prijímali celý ži -
vot. Váš manžel, otec, starý otec, brat,
bol pre Vás Božím darom. Dnes je tu
čas, aby sme spolu Pánu Bohu za neho
ďakovali. Ak sme na vďačnosť inokedy
aj zabudli, dnes s múdrym srdcom
 vzdajme Bohu chválu. Povedzme Mu
v tichej modlitbe: Pane, som Ti dnes
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vďačný aj za život a službu brata farára,
ako aj za dary, ktoré som od Teba,
Pane, jeho svedectvom prijal. Ďakujem,
že mi dávaš všetko, čo je potrebné pre
život časný i večný. Ďakujem.

2. Múdre srdce využíva čas milosti.
Mojžiš v 90. žalme neobchádza ani

hriešnosť človeka. Po prosbe o múdre
srdce vyjadruje ešte jednu: Zmiluj sa
nad svojimi sluhami.

Pohreb človeka nám pripomína
veľmi jasne, že sa aj nám blíži Boží súd.
A to znamená, že sa potrebujeme s Pá -
nom Bohom vyrovnať. Ale ako, keď
 Jemu neušlo žiadne naše zlyhanie,
nedostatočnosť, nevera, neláska, zlé
slovo, hriech, prestúpenie Jeho priká -
zaní, zlá myšlienka...? Ako sa máme
zmieriť s Bohom, keď sa nevieme zmie -

riť ani s niektorými ľuďmi? Dnes si
máme uvedomiť, že čas plynie. Plynul
aj bratovi farárovi. Uvedomoval si to
snáď najviac pri svojich chorobách,
ktorými trpel od mladých rokov. Preto
sa snažil: navštevoval domovy a do -
mácnosti, nemocnice. Zápalisto kázal,
svoje povolanie vykonával s obdivu -
hodným nasadením, publikoval a keď
už bol na zaslúženom odpočinku, pí -
sal, čítal, prijímal návštevy. Vedel, že
jeho čas sa kráti.

Rovnako sa však kráti aj nám, bratia
a sestry. Pán Boh nám dáva príležitosť
a čas byť lepšími, láskavejšími, pokor -
nejšími. Máme čas preukazovať si úctu
a dobroprajnosť. Máme čas milosti viac
sa modliť, viac poznávať Písmo sväté,
viac odpúšťať blížnym, viac sa starať
o nešťastných ľudí, máme čas byť úprim -
nejšími, spravodlivejšími, poctivejšími,
viac ochotnými k skutočnému poká -
niu. Nepremeškajme svoj čas milosti.

3. Múdre srdce povzbudzuje k viere.
Nik z nás nevie ani deň, ani hodinu,

kedy príde náš posledný deň a skončí
sa náš pozemský čas. Ktosi povedal, že
najvyšším vrchom, z ktorého najlepšie
vidíme, čo je v živote cenné, prospešné
a čo bezcenné, je vlastný hrob. Vo svet -
le dnešného dňa lepšie vidíme, že kaž -
dý nový deň, ktorého sa dožijeme, je
jedinečný, neopakovateľný, nenahra -
diteľný. Každý Bohom nám daný deň
je zvláštnou príležitosťou, aby sa naša
viera neskrývala len v našich srdciach.
Vieru máme premieňať na skutok. Brat
farár často hovoril o fantázii viery. Vie -
ra je vynaliezavá. Hľadá vždy nové spô -
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soby, ako sa presadiť, ako vydať svedec -
tvo blížnym o Božej láske a milosti, ako
sa premeniť zo skrytého presvedčenia
srdca na skutok viac, alebo menej vidi -
teľný. Takáto viera robí cirkev cirkvou
Kristovou a apoštolskou. Cirkev potre -
buje ľudí, ktorí nelipnú len na nepod -
statných, aj keď zaužívaných spô-
soboch otcov, ale na hodnotách, ktoré
naši otcovia vo viere vyznávali. Viera
túži po zdieľaní sa, odovzdávaní. Viera
chce byť užitočná. Chce zapaľovať nové
srdcia, pozývať k Pánovým nohám
a darom, chce prenikať tam, kde dosiaľ
jej noha nevkročila. A Pán má tisícero
spôsobov, ako to urobiť. Brat farár vy -
zýval k hľadaniu možností, ako by sa
mohla viera presadiť i tam, kde mala
dosiaľ zatvorené dvere. Bolo to dôležité
a veľmi inšpiratívne v časoch socializ-
mu, ale rovnako je potrebné aj dnes
v múdrosti srdca k fantázii viery po -
vzbudzovať, hanlivo ju nenálepkovať
a nebrániť jej svedectvu.

Naše kostoly sa vyprázdňujú. Deti
v evanjelických rodinách v mnohých
prípadoch nevedia modlitbu Pánovu,
nepoznajú biblické príbehy, netúžia po
spasení, nevedia o svojej zlorečenosti
a zatratenosti, ani o diele Pána Ježiša,
ktorý chce a má byť aj ich osobným
Pánom a Bohom. Tu je potrebná fan-
tázia viery k jasnému svedectvu, ktoré
k viere nájde kľúč. Sme pričasto plní
hnevu. V našich rodinách si často ne -
vieme jeden druhého vážiť. Vládne tam
pričasto nepokoj.

Pohreb nás pozýva, aby sme už ne -
premeškali ani jednu príležitosť, ani
jeden deň žiť spravodlivo, poslušne

Božím prikázaniam a k povzbudeniu
viery blížnych, tak ako sa patrí na deti
Božie.

4. Múdre srdce nezabúda na smrť.
Smrť človeka hovorí o tom, že nič na

tejto zemi nie je trvalé. Raz skončí aj
náš život.

Luther učil svojich poslucháčov a či -
tateľov, aby prežili každý deň tak, ako
by mal byť ich dňom posledným. Lu -
ther tým nechcel vyvolať beznádej, ale
zodpovednosť za svoje správanie pred
ľuďmi. Veď tak má svietiť svetlo nášho
života pred ľuďmi, aby videli naše dob -
ré skutky a chválili za ne nášho Otca,
ktorý je v nebesiach. A máme tiež po -
zvanie, aby sme každý deň, ktorý je
nám pridaný, žili zodpovedne pred
Pánom Bohom. Lebo Pán privedie kaž -
dú vec človeka na súd: dobrú, aj zlú.

Brat farár pamätal na smrť. Mnoho -
krát sa s ňou stretol, keď pochovával
stovky zosnulých. Tešil Božím slovom
nie iba umierajúcich a pozostalých, ale
i seba. Tak to robí každý kazateľ Bo -
žieho slova. Zvestuje vzkriesenie a vy -
kúpenie z moci diabla, hriechu a smr-
ti nielen iným, ale aj sebe. Aby sa aj on
chystal na stretnutie s Pánom tvárou
v tvár. Brat farár Kýška sa tiež chystal.
Neuniklo mu, že telo slabne. Snažil sa
usporiadať si svoje veci. Žiadal si pri -
slúžiť Večeru Pánovu, čo sa mu aj z rúk
vnučkinho manžela dostalo. Potrebo -
val sa utvrdiť, že stále platia slová Pís-
ma svätého o Božej milosti v Pánovi
Ježišovi Kristovi, slová istoty vzkriese-
nia pre tých, ktorých našiel Pastier na -
šich duší, a z ktorého ruky Mu ich nik
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V nádeji vzkriesenia a večného ži -
vota v Kristu Ježiši, lúčime sa so zo -
snulým bratom farárom ThDr. Miro -
slavom Kýškom. Narodil sa dnes už
v Pánu zosnulým rodičom Gustávovi
Kýškovi a Anne, r. Koštialovej 13. jú-
na 1928 na Starej Turej.

Rástol spolu s dvomi sestrami: An-
nou Struhárikovou a Máriou Bodláko -
vou a bratom Ladislavom, ktorý však
zomrel v r. 1975. Stará Turá v rokoch
jeho detstva a mladosti bola silne
 ovplyvnená duchovnou a sociálnou
činnosťou sestier Kristíny a Márie Royo -
vých.

Už ako mládenec prežil silné Páno-
vo pozvanie k živej vedomej viere, ale
tiež do kazateľskej služby. Evanjelium
sa mu stalo nielen zvesťou, ktorá vnies -
la radosť zo spasenia do jeho života,
ale tiež mocou Božou k spaseniu, ktorú
neúnavne a na rozličný spôsob podá -
val ďalším. Zmaturoval na gymnáziu
v Novom Meste nad Váhom v r. 1947.
Nasledovalo štúdium na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte. Ordinovaný bol

biskupom Fedorom Rup peldtom v deň
reformácie 31. októbra 1951 na Starej
Turej, v chráme, kde bol krstený i kon-
firmovaný. Ako kaplán pôsobil najskôr
krátko v Modre na Generálnom bis -
kupskom úrade, potom v Mošovciach
ako seniorálny kaplán a potom v Pop -
rade ako zborový kaplán. Napokon bol
menovaný za kaplána v Novom Meste
nad Váhom 1. januára 1953. Do man -
želstva vstúpil s Vierou rodenou Úrad -
níčkovou opäť v staroturianskom evan-
jelickom kostole 4. júla 1953. Farárom
sa stal v Kostolnom v období od 29.
marca 1954 do 1. apríla 1958. Tu sa
manželom Kýškovcom narodili dve de-
ti: dcéra Miroslava (1955) a syn Peter
(1956). V tomto období sa bratovi
farárovi obnovila vážna choroba z mla -
dosti, ktorá si vyžiadala liečenie i ope -
ráciu a aj pre ťažkosti s predstaviteľmi
režimu v obci sa rodina presťahovala
do Kremnice. Tu brat Kýška mohol
rozvinúť svoju duchovnú činnosť. Na -
šiel si spolupracovníkov a to aj spo -
medzi intelektuálov; študoval, udržia -
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a nič nevytrhne. Keď som sa dva dni
pred jeho skonom s ním lúčil, slabnú -
cim hlasom zašepkal slová piesne, kto -
rú miloval: Na bránu nebeskú klopem...

Múdre srdce nie je odkázané na
postavenie, tituly a školy. Múdre srdce
je vďačné, využíva čas milosti, povzbu -

dzuje k viere, a nezabúda na smrť.
Pane, uč nás tak počítať dni života, aby
sme múdre srdce získali. Amen.

Kázeň predniesol 7. februára 2012 vo
Veľkom  ev. kostole        

BORIS MIŠINA, 
zborový farár – senior BAS
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val kontakty so zahraničím, čo mu
umožnilo doplniť si vedomosti štúdiom
v Marburgu a potom aj v USA. Bolo to
dôležité a pekné obdobie v živote celej
rodiny, na ktoré si radi spomínajú.
Dňom 1. januára 1972 sa brat Miroslav
Kýška stal osobným tajomníkom na
Generálnom biskupskom úrade a fará -
rom v bratislavskom cirkevnom zbore.
Pôsobil tu veľmi aktívne 17 rokov.
V tomto období vyvíjal horlivo kazateľ -
skú činnosť, ale tiež publikoval a staral
sa o bratislavské evanjelické kostoly,
najmä o Malý kostol na Panenskej uli-
ci, ktorý pod jeho vedením prešiel zá -
sadnou obnovou. Absolvoval aj dva
 dlhodobé študijné pobyty v zahraničí.
V roku 1986 bol promovaný na dokto-
ra teológie. Medzi tým sa stal generál-
nym tajomníkom našej cirkvi (1985)
a riaditeľom Tranoscia. Oporou v jeho
aktivitách mu bola jeho manželka Vier-
ka, deti, ako aj povedomie povolania
Pánovho, ktoré ho nútilo stále hľadať
cesty k človeku a poslúžiť mu nie len
Božím slovom, ale aj skutkom pozor -
nosti, záujmu a lásky. Do dôchodku
odišiel v roku 1989.

S radosťou prijímal aj všetkých, ktorí
do rodiny pribúdali: zaťa, nevestu, vnú -
čatá, pravnučku. Tešil sa zo svojej ro -

diny, do ktorej sa temer denne vracal
unavený namáhavou službou a pod-
lomeným zdravím a v ktorej vždy na -
chádzal oporu a odpočinok. Svoju ro -
dinu považoval za Boží dar. Do jeho
rodiny však boli dvere otvorené aj pre
každého, kto potreboval radu, poteše-
nie, usmernenie, duchovné posilnenie
a modlitby.

V posledných rokoch sa mu sily po -
stupne tratili. Pred desiatimi dňami
musel byť hospitalizovaný. Obklopený
láskou manželky, detí a vnúčat s rodi-
nami a utvrdený v dare Božej milosti
a spasenia v Pánu Ježišovi Kristovi, mu
Pán života a smrti otvoril nebeskú brá -
nu, aby sa mohol so svojím Spasiteľom
rozprávať tvárou v tvár a počuť, že ho
má rád. Odišiel tíško 2. 2. 2012, keď sa
dožil 83 rokov, 7 mesiacov a 20 dní po -
zemského života.

Potešujme sa spoločne slovami apoš-
tola Pavla, ktorý hovorí (Filipským 1,
21): „Lebo mne žiť je Kristus a umrieť
zisk.“ Amen. 

Životopis prečítal 7. februára 2012
vo Veľkom  ev. kostole       

BORIS MIŠINA, 
zborový farár – senior BAS
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R O Z L Ú Č K A  S  B R AT O M  FA R Á R O M  
T H D R .  M I R O S L AVO M  K Ý Š K O M
za Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Bratislave

Lúčim sa s bra -
tom farárom Dr. Mi -
roslavom Kýškom
za bratislavský Evan -
jelický cirkevný
zbor. Do Bratislavy
prišiel v januári
1972, teda pred 40
rokmi. Ako farár tu
pôsobil do svojho
odchodu do dôchod -
ku v roku 1989, to
znamená 17 rokov.
Ale ešte aj potom
pôsobil v cirkev -
nom zbore v Dol -
ných Salibách. Za
viac funkčných ob-
dobí bol predseda-
júcim farárom náš -
ho cirkev ného zboru.

Zvestovanie Božieho slova a prislu -
hovanie sviatostí boli jeho hlavnou
činnosťou, ktorej venoval veľkú pozor -
nosť. Svojim kázňam sa usiloval dať
príťažlivú formu. Mnohí členovia cir -
kevného zboru si na túto hlavnú oblasť
jeho pôsobenia živo spomínajú. Kázal
nielen na slovenských, ale aj na nemec -
kých službách Božích.

V rámci vnútornomisijnej činnosti sa
venoval aj osobným kontaktom s mno -
hými členmi zboru. Vykonal mnoho
pastorálnych návštev v domácnostiach.
Pri nich, ako aj pri ďalších pastorálnych
rozhovoroch, sa oboznamoval s nábo -

ženskými a osob -
nými problémami
členov zboru. V roz -
hovoroch ponúkal
odpovede na otáz -
ky a riešenie prob-
lémov zo stanovis -
ka Božieho slova.

Neobmedzoval sa
iba na slovné du -
chovné poraden -
stvo, ale kde bolo
potrebné a možné,
priniesol aj konkrét -
nu pomoc rozlič -
ného druhu. Spomí -
nam si, že v jednej
relácii „Pošta pre te-
ba“ mu jedna rodi-
na, ktorej pomohol,

verejne vyslovila poďakovanie.
Venoval sa mládeži, ktorá sa schádza-

la na biblických hodinách. Jeho záu-
jem o mládež sa prejavoval aj v tom,
že prišiel s iniciatívou, aby niekoľko
miest v presbyterstve bolo obsadené
mladými aktívnymi členmi zboru.

Stopy jeho iniciatívy, pôsobenia a sta -
rostlivosti nesú naše tri kostoly. Posta -
ral sa o úpravu interiéru Veľkého kos -
tola, rozšíril kľakadlá a vytvoril väčší
oltárny priestor. Za jeho pôsobenia
 bolo vykonané reštaurovanie oltára
a oltárneho obrazu, ktorý znázorňuje
stretnutie vzkrieseného Pána Ježiša
s učeníkmi v Emaus. Pred Veľkým kos-

Interiér Veľkého kostola na Panenskej ulici
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tolom upravil priestranstvo, trávnik,
smerom k Panenskej ulici. – Dal vyma -
ľovať Nový kostol. – Najviac sa venoval
Malému kostolu. Za svojho predsed -
níctva dal dobudovať átrium, upraviť
interiér premiestnením kazateľne, od -
stránením chóru spoza oltára a po-
sunutím oltára k zadnej stene. Vstup
do kostola upravil vytvorením preskle -
nej steny. Inicioval namaľovanie obra -
zu, ktorý vytvorila Janka Krivošová –
poznáme ho všetci. Obraz znázorňuje
kľúčové udalosti dejín kresťanstva od

samých začiatkov, a od reformácie de-
jiny našej cirkvi až po najnovšiu dobu.
– Len stručne sme sa dotkli pôsobenia
zosnulého brata farára v našom zbore.
Za všetko mu vo chvíli rozlúčky úprim -
ne ďakujeme.

Lúčime sa s ním s nádejou, ktorú on
vlieval do sŕdc mnohých zarmútených:
Ani smrť nás nemôže odlúčiť od lásky
Božej v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Za CZ ECAV Bratislava sa rozlúčil

JÁN GREŠO,
farár nášho cirkevného zboru

EVA N J E L I C K Á BR AT I S L AVA16

Interiér Malého kostola na Panenskej ulici
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DEVÄŤDESIATE ROKY 
19. STOROČIA A EVANJELICKÝ A. V.
ZBOR V BRATISLAVE PO VZNIK 
ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

V tomto období sa života evanjelickej
a. v. cirkvi v Uhorsku dotkli dve udalosti.
V rokoch 1891 – 1894 sa konala synoda
v Budapešti a v roku 1894 boli prijaté
štátne zákony týkajúce sa náboženstva
a cirkvi.

Dňa 7. mája 1894 synoda v Budapešti
rozhodla o novom územnosprávnom
rozdelení celej cirkvi, čo sa dotklo aj
Preddunajského dištriktu. Zámer bol
jednoznačný – obmedziť slovenskú evan -
jelickú väčšinu v tomto dištrikte. Syno-
da priniesla aj vytvorenie celocirkevnej
ústavy.1

Vo väčšej miere sa samotných cir -
kevných zborov týkalo prijatie série zá -
konov v otázkach náboženstva a cirkvi.
Boli to zákony o civilných sobášoch
a civilných matrikách, ktoré sa dotkli aj
samotných farárov. Tí totiž takto pri -
chádzali o značné dôchodky, vyplýva-
júce z týchto úkonov a ani štátom sta -
novené vyplácanie príplatku k platu
(kongrua) nebolo dostatočnou kompen -
záciou. Taktiež bol vydaný i zákon o ná -
boženskej slobode, teda o možnosti
nebyť členom žiadnej cirkvi,2 čo otriaslo
jej autoritou ako aj autoritou farára.

V deväťdesiatych rokoch 19. storočia
možno pozorovať aj stále sa stupňujúci
národnostný útlak a to i na poli evan-

jelickej cirkvi. Prvé výrazne pokusy ma -
ďarizácie v tejto a prostredníctvom tejto
cirkvi bolo možné sledovať už v štyri -
dsiatych rokoch 19. storočia. Stupňujúci
útlak sa výrazne v cirkvi prejavil aj na
generálnom konvente v roku 1882, kde
dochádza k vyhláseniu panslavizmu za
kanonický priestupok. „Jestli kto slo -
vom, písmom, tlačivom, skutkom obja -
vil, že je nepriateľom národa maďarské -
ho a snáh maďarských, v ev. a. v. cirkvi
má byť považovaný ako volebná prekáž-
ka pri obsadzovaní úradov cirkevných
a pre prechmaty panslavistické pokáraní
teológovia nesmú byť vysvätení na úrad
kňazský.“3

Stále väčší tlak bol vyvíjaný na kňazov.
Tí otvorene či skryto dávali najavo ne -
vôľu. V roku 1888 redaktor a vydavateľ
Cirkevných listov Jur Janoška napísal:
„Plán únie zostal plánom. Ale zámery
Zayove nezanikli docela. Zachovali sa až
dosiaľ a vôle ešte vždy dosť, ba dnes
snáď viacej než predtým, na ich prevá -
dzanie.“4

Avšak okrem týchto celospoločen -
ských udalostí, evanjelický zbor žil i svo-
jím komunitným životom. Rok 1896 bol
významný oslavami. Konali sa oslavy,
na ktorých sa zúčastnili významní
rečníci. Mládež lýcea oslavovala so štu-
dentmi iných škôl. V roku 1895 dostalo
lýceum štátnu dotáciu na základe do-
hody uzavretej medzi ministerstvom
školstva a ministerstvom kultu. Z tých-
to prostriedkov získalo lýceum požia-
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davkám doby vyhovujúcu budovu. Dňa
20. septembra 1896 stavebná komisia
odovzdala budovu lýcea na Palisádach.
V tejto budove bola umiestnená vzácna
lyceálna knižnica obsahujúca 12 584 ti -
tulov, tisíc kusov zbierky starožitností
a numizmatická zbierka s počtom 10 883
kusov mincí. Umiestnili tam aj ďalšie
vzácne zbierky, ktoré slúžili nielen pre
výučbu žiakov, ale aj širokej verejnosti.

V roku 1897 bola odhalená mramorová
socha Márie Terézie od sochára J. Fad -
rusza. Pri tejto príležitosti sa konali
slávnosti za prítomnosti kráľa. V tomto
roku boli panovníkom odmenení rádmi
a poctami Viliam Günter a Karol Kan-
ka. Emil Samarjay odstúpil z funkcie
zborového inšpektora, nakoľko sa chcel
venovať svojej advokátskej praxi. V zbo -
re bol veľmi obľúbený pre svoje pria -
teľské správanie a vynikajúce znalosti
práva. Na miesto zborového a školského
inšpektora bol zvolený kráľovský radca
V. Günter, doposiaľ predseda správneho
výboru, za predsedu výboru bol zvolený
Július Schmidt. Dňa 25. mája 1897 sa
v Bratislave konala významná kňazská
konferencia. Zúčastnilo sa na nej viac
ako 25 farárov z celého Preddunajského
dištriktu. Venovala sa prednáškam o cirk -
vi, o spolkoch a najmä diakonii. Kon-
ferenciu viedol predseda, senior Fran-
tišek Trstenský, ktorý zdôraznil potrebu
starostlivosti o diakonov a diakonky,
pričom poukázal na túto starostlivosť
v rímskokatolíckej cirkvi.5 (cit. CL, č. 6,
jún 1897, str. 3)

Nečakaná smrť kráľovnej Alžbety 10.
septembra 1898 ponorila aj evanjelický

zbor do hlbokého smútku, v kostoloch
sa konali smútočné bohoslužby.

V kostoloch, zboroch a školách sa
oslavovala aj polstoročnica sankcií zá -
kona z roku 1848. V tomto roku blahože -
lal zbor Adalbertovi Tauscherovi k titulu
kráľovský radca a Viliamovi Michaeliso-
vi k rytierskemu krížu Františka Joze-
fa. Karol Harmath odišiel v roku 1898 do
dôchodku. Mal veľké zásluhy pri vybu-
dovaní knižnice a zbierke rukopisov.
Začiatkom roka nastúpil ako organista
a učiteľ spevu Karol Schönhofer. Gustav
Tichý prevzal funkciu člena správneho
výboru a kurátora domova pre chorých.

V nasledujúcom roku 1890 odsúhlasil
konvent požiadavku maďarských veria -
cich slúžiť na sviatky bohoslužby v ma -
ďarčine. Bohoslužby v slovenskom jazy -
ku neboli schválené.6 Udalosťou veľkého
významu bolo začatie výstavby lyceál -
neho internátu na pozemku vedľa lýcea.
Profesor náboženstva O. Hoch bol vy -
slaný na služobnú cestu do Nemecka,
aby referoval o zriaďovaní podobných
inštitúcií. Samuel Zorkóczy, riaditeľ lý -
cea sa stal čestným riaditeľom, po ňom
bol za riaditeľa zvolený Samuel Marku -
šovský.

V roku 1900 pri príležitosti výročnej
schôdze zboru vstúpilo do zboru mnoho
významných nových členov. Pri tejto
príležitosti sa konala aj výstava, ktorá
rekapitulovala históriu zboru. Cirkevné
listy v svojom júnovom čísle napísali
o diakonickom domove v Bratislave roz -
siahly článok a vyzdvihli činnosť evan-
jelického zboru v tomto smere.7

Budova internátu lýcea bola, vďaka
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veľkému úsiliu a práci zodpovedných,
5. septembra 1901 slávnostne otvorená.

Dňa 24. novembra 1903 zomrel V. Gün -
ter. Zaslúžil sa o slávu zboru výstavbou
škôl, obnovou kostolov, užívaním cinto -
rína, ako predseda výboru, skúsený ob-
chodník, ktorý spravoval a vybudoval
majetok zboru. Všetko svoje úsilie veno -
val práci zboru. Možno ho prirovnať k sláv -
nym mužom, ako M. Bel, P. Razga a. i. 

V roku 1903 ukončili usporadúvanie
rukopisných zbierok pre archív evan-
jelického zboru. Profesor K. Adamiš
odišiel po 30-ročnej práci do dôchodku
a dňa 14. januára 1904 sa zbor rozlúčil
i s profesorom V. Michaelisom, ktorý bol
40 rokov profesorom na lýceu a 14 rokov
riaditeľom. Počas jeho činnosti získalo
evanjelické lýceum veľmi dobré meno.
V tom istom roku sa zbor dňa 6. februára
rozlúčil i s Jánom Fürstom, ktorý bol
v zbore 27 rokov ako duchovný a kon-
senior.

Na zasadnutí konventu dňa 2. októbra
1904 za cirkevného a školského inšpek-
tora zvolili M. Dobrovitsa, primára evan-
jelickej  nemocnice. M. Dobrovits popri
svojej práci lekára, bol vyťažený aj spo -
ločensky. Funkciu prijal, čo dokazovalo
jeho veľkú spriaznenosť k zboru. Tá
zodpovedala tradíciám jeho rodiny, kto -
ré získal už ako dieťa a mládenec v zbo -
re. Ako predseda školského senátu a ako
člen rady cirkevného zboru robil všetko
pre blaho a úspech cirkevného zboru.
Počas obdobia od jeho zvolenia sa mo -
hol zbor presvedčiť, že sľuby, ktoré dal
pri nástupe, napĺňal.

Predsedom správneho výboru bol 1.
mája 1904 cirkevným konventom jed-

nohlasne zvolený Teodor Schönhofer,
mestský úradník na penzii, tento sa neú-
navne staral o majetok zboru. Za predse-
du školského senátu zvolili Otta Szik -
laia. Známy bol jeho vzťah k lýceu, čo
zaručovalo, že vedenie lýcea je v dob -
rých rukách V nasledujúcom roku sa
stal ako poslanec bratislavského voleb -
ného okre su členom parlamentu. Jeho
nástupca ako podpredseda bol Viliam
Beck, krá ľovský matrikár. Na miesto zo -
snulého Rudolfa Stolza zvolili profeso-
ra Jána Theissa za kurátora sirotinca.
Začiatkom 20. storočia zbor viditeľne
prosperoval a vďaka skúsenostiam jeho
vedúcich predstaviteľov sa i finančne
zmáhal. V zápisnici z novembra 1904 sa
dozvieme v správe Teodora Schönhofera
okrem iného i to, že zbor v nasledujcom
období plánuje investovať do kúpy novej
budo vy na nie presne určené účely.8

V roku 1905 zbor potvrdil štatút, ktorý
zabezpečoval vdovám a sirotám po učite -
ľoch na lýceu sociálne príspevky. Štatút
bol 6. júla 1905 potvrdený aj zhromaž-
dením seniorov a tým vstúpil do plat-
nosti. V roku 1905 sa objavili Gustáv Eb -
ner ako duchovný a Henrich Pröhle ako
duchovný správca nemeckého zboru.

V roku 1911 bol do Bratislavy pozvaný
Július Adamiš. Predtým ako prišiel do
Bratislavy pôsobil v Senici. Dá sa pove -
dať, že v prvých rokoch pôsobil v Brati -
slave skôr ako katechéta. Jeho význam -
ným pričinením je, že napísal krátke
dejiny slovensko-maďarského evanje -
lického cirkevného zboru v Bratislave.
Neskôr sa stal i seniorom Bratislavského
seniorátu.

MARTIN KAMENSKÝ, 
člen cirkevného zboru
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Moje srdce cíti bolesť, úzkosť a bez -
nádej. V nekonečnej čierňave dní a nocí
vo mne stále tlie túžba. Po láske, nehe,
spojení a odpustení. No ľudské srdce je
nestále, klamlivé, býva zradené, skla -
mané, opustené. Čo všetko len unesie?
A Božie srdce? Aké je? Prebodnuté útek -
mi detí, a predsa večné. Božie srdce je
verné a milujúce. Milosrdné a súcitné.
Čakajúce. Odpúšťajúce. Také je Božie
srdce – Otca Stvoriteľa.

Keď som sa stala veriacou, ťažko som
si zvykala na slovo Otec. Boh ako ne -
beský Otec. Ako zvláštne to znelo. Ne-
dokázala som slovo „otec“ precítiť či
prijať. Nikdy som nepoznala svojich
starých otcov, obaja umreli tesne pred
a po mojom narodení. A môjho vlast-
ného otca som videla iba dvakrát. Na
svojej promócii, a keď som sa s ním
navždy lúčila, na pohrebe. Vtedy som
prvý raz pocítila, aké je to mať a stratiť
otca. Cítila som smútok, zvláštny tichý
smútok. Akoby časť môjho bytia odišla.
A bolo mi ľúto, že som nikdy nepoznala
svojho otca tak,  ako by mali deti poznať
svojich rodičov. Napriek tomu som s ním
spojená viac, ako si dokážem predstaviť
či priznať. Zdedila som po ňom talent,
zmysel pre umenie, filozofiu pre od-
krývanie a poznávanie právd o svete.
A možno aj veľký nos, taký typický pre
neho. A možno som zdedila po otcovi aj
charakterové vlastnosti, ktoré spôsobili,
že tak ako  môj otec, aj ja mám schop -
nosť sa uzavrieť a nevpustiť nikoho do
najtajomnejších zákutí vlastného srdca.

Dnes je nedeľa, počas ktorej si pripo -
míname Deň otcov. Je to sviatok, ktorý
si v našej krajine iba pomaly hľadá mies -

to. Akoby sme sa báli hovoriť o úlohe
 otcov, mužov v našom svete. Najmä v sú -
časnosti, ak kladieme dôraz na rovno-
právne postavenie muža a ženy v spo -
ločnosti. Keď hľadáme modely pre nové
chápanie úlohy muža a ženy vo svete,
nové modely spolužitia. Keď sa usiluje -
me o rovnováhu medzi mužským a žen-
ským svetom vo svete, ktorý pod vplyvom
civilizácie, globalizácie, technologic -
kého pokroku, posúva, ale aj stavia nové
hranice. Naše bytie sa premieňa a s ním
aj naše rodiny, vzťahy, očakávania a cie -
le. To všetko má svoje pozitíva i negatí-
va. Už nás tak neprekvapí, ak otec zo -
stane po narodení dieťaťa na „otcovskej“
či po starom – materskej dovolenke.
A dnes, na rozdiel od minulosti, je sa -
mozrejmé, ak muži pomáhajú svojim
manželkám či partnerkám pri prebaľo -
vaní či kŕmení malých ratolestí. A pribú-
da aj otcov, ktorí sami vychovávajú svo-
je deti. Obetavo, zodpovedne, so všetkou
láskou a starostlivosťou. Sú pre ne ma -
mou i otcom zároveň.

Ale otcovia majú v dejinách ľudstva aj
iné prívlastky. Duchovní otcovia, otcovia
národa, otcovia slobody. Sú pre nás sym-
bolmi sily, múdrosti, mužnosti, rozhod -
nosti, statočnosti. Títo muži vstúpili do
najrozmanitejších politických, spolo -
čenských, duchovných aj vojenských
súbojov. V mene ideí, ktorým verili –
víťazili, ale boli aj porazení. A predsa,
ak vykonali pre spoločnosť, národ či ná -
rodnosť čosi významné, vraciame sa
k ich odkazom. Hľadáme v týchto otcoch
slobody, pokroku či veľkých myšlienok
– určitý odkaz, inšpiráciu, ale aj nádej.
A to by mala byť výzva aj pre našich
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obyčajných – otcov. Aby sa nebáli prijať
zodpovednosť a boli vo svojom rozho -
dovaní múdri, ale aj milosrdní. Aby boli
dobrým vzorom pre svoje deti. Aby boli
dobrými manželmi, partnermi. Aby sa
oslobodili od váhavosti a sami si našli
svoje nové miesto v meniacej sa spoloč -
nosti. Aby budúce generácie aj na dneš -
ných otcov spomínali s rešpektom, hr -
dosťou a láskou.

Deň otcov či Deň matiek, to sú dni,
ktoré patria rodičom. Našim rodičom,
ale aj všetkým mamám a otcom, ktorí
statočne a s láskou vychovali svoje deti,
zabezpečili ich materiálne či finančne,
umožnili im študovať, napĺňať sny, vy -
kročiť do života.

A preto by sme mali byť vďační Bohu
za svojich rodičov. Kým sú ešte medzi
nami, prejaviť im svoju pozornosť, nav -
štíviť ich, zatelefonovať im, potešiť,
pomôcť. Isteže, možno máme za sebou
nejaké nezhody či hádky. Avšak staré
bolesti či nevyrovnané účty, ktoré v sebe
nosíme, bývajú náhle konfrontované
inou bolesťou. Tragédiou, chorobou či
inou vážnou situáciou, ktoré nás postret-
nú. A vtedy sú všetky slová zbytočné.
Zostáva len odpustiť, prosiť o odpustenie

a prijať pokoj, ktorý do uzdravených
sŕdc vstúpi.

Je nedeľné ráno, možno trochu neisté.
A predsa mu slnko či dážď dodá farbu
i chuť. Poludnie nás páľavou odprevadí
do tône a tam vdýchneme ten zázračný
opar. Precitneme. A opäť zatúžime po
jednoduchosti bytia. Po starých vetách,
pravdách, kameňoch a cestách, ktorými
prešli naši predkovia. Poznali zákoni-
tosti prírody, jej moc a silu. My sme už
mnohé zabudli, mnohé z nás vyprcha-
lo. A predsa kdesi v našich dušiach osta -
li stopy. Spomienky na zvuky či ticho.
Na rozmanitosť okamihu bytia. Na maj -
strovské dielo, ktoré vyšlo z rúk nášho
Stvoriteľa. Spomeňme si v takejto chvíli
na nášho nebeského Otca, Otca všetkých
generácií a stvorení. Aj Jemu – nebes -
kému Otcovi patrí tento sviatočný deň.
http://www.rozhlas.sk/radio-regina-
bratislava/z-duse/Otcovia-v-nasich-zi -
votoch-?l=2&i=39378&p=1

EVA BACHLETOVÁ, 
členka cirkevného zboru

(pripravené pre Slovenský rozhlas
na Deň otcov, 17. 6. 2012)

(Pozn. red.: Niekedy sa tomu, čo je
správne, naučíme najlepšie práve na pro-
tiklade – kontraste k správnemu. Kiež
nám je v tomto zmysle návod na výchovu
neveriacich pomocou pri výchove v Krista
veriacej mladej generácie).

I nejeden vedecký ateista si myslel, že
stačí o Bohu pred deťmi nehovoriť, na -

najvýš tu a tam povedať pár slov o tmár -
skych farároch. Keď sa potom jeho syn
začal zaujímať o štúdium teológie, bolo
už neskoro presviedčať ho. O to ťažšou
je výchova neveriacich v rodine, ktorá
pravidelne chodieva do kostola. Preto
sme sa rozhodli otázku ateistickej vý -
chovy ešte raz premyslieť a dať vám na -
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sledujúci stručný a spoľahlivý návod
(ako z detí vychovať neveriacich).

1.Do výchovy rozhodne nepatria city.
Ešte by sa z dieťaťa stal zmäkčilý
človek.

2. Nesmiete v dieťati prebudiť dojem, že
máte Ježiša radi alebo že Mu dôveru-
jete. Lepšie je, aby malo z Boha strach.
Ani humor sa nezlučuje s nábožen -
stvom.

3.Nepokúšajte sa s deťmi modliť vlast -
nými slovami. „Anjeličku, môj stráž -
ničku“ je vyskúšané a omnoho spoľah -
livejšie. 

4.Kupujte deťom veľa obrázkových Bib-
lií: nech si okrem rozprávok a komik -
sov v nich občas listujú. Aspoň po -
znajú viac zaujímavých príbehov.

5.Keby však deti chceli, aby ste im nie -
ktorý biblický príbeh vysvetlili, odpo -
rúčajte im počkať, kým vyrastú. Veď
ak čomusi nedokážu porozumieť sa-
mi, bude to pre nich zrejme príliš zlo -
žité.

6.Podľa najvýznamnejších sviatkov cir -
kevného roku je dobré deťom hovoriť
o Ježišovi iba ako o Dieťatku a Ukri -
žovanom. To im Jeho osobnosť neoby -
čajne priblíži. Okrem toho treba ešte
zdôrazňovať Jeho zázraky. Nemožno
totiž dopustiť, aby Ježiš prehral v kon -
kurencii s Tarzanom či Batmanom.

7. Chodievajte s deťmi do takého kostola,
kam chodí veľa starých ľudí a nijaké

deti. Nech vaše dietky vidia, ako sa
treba v kostole správať.

8.Je nutné dôsledne kontrolovať, či sa
dieťa denne modlí. U dospievajúcich
je taký  dozor úplne nevyhnutný.

9.Ak má dieťa na niečo iný názor ako vy,
je zbytočné s ním vážne diskutovať.
Jednoducho mu povedzte, že je hlúpe
a že sa mýli. Keby trvalo na svojom,
znížte mu vreckové alebo ho inakšie
potrestajte. Veď ono raz pochopí.

10. Musíte dieťaťu dokázať, že nábo -
ženstvo je úplne zlučiteľné s moder -
ným životným štýlom. Preto by sa váš
život nemal, okrem návštev kostola,
ničím odlišovať od života vašich ne -
veriacich susedov. Najmä sa nepria -
teľte s rodinami iných kresťanskými
konfesií – mohli by to byť fanatici ale-
bo bludári. A keby ste sa už s nimi
z nejakých dôvodov museli stretávať,
rozhodne sa varujte duchovných roz -
hovorov, spevu kresťanských piesní
a spoločných modlitieb.

Keď sa budete týmito zásadami poc -
tivo riadiť, je pravdepodobné, že vaše
dieťa náboženstvo navždy odloží s roz -
právkovými knihami a domčekom pre
bábiky. Prajeme vám veľa výchovných
úspechov.

PHDR. SATAN & COMP.
(Prevzaté z časopisu Getsemany, 

č. 15; redakčne upravené)
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Počas letných prázdnin sa konali 4 tur-
nusy celozborových denných detských
táborov. Tri sa uskutočnili v pries toroch
Starého lýcea a jeden turnus v Ev. zbo -
rovom dome v Dúbravke. Táborov sa
zúčastnilo v priemere 30 detí na turnus.

Program mali vyplnený mnohými
 aktivitami – futbal, vybíjaná, tvorivé
dielne, spoločenské hry. No hlavnou
nápl ňou našich táborov nebola zábava
vonku, ale biblické príbehy. Cieľom
týchto príbehov bolo ukázať deťom na
milosť, ktorú majú v Pánovi Ježišovi.
Chválili sme Boha piesňami. Po nich
nasledovala biblická téma, ktorú sme si
zopakovali zábavným kvízom. Súčasťou

táborov boli aj rôzne výlety. Napríklad
opekanie na Železnej studničke. Išlo
o celodenný výlet. Deti vo voľnej prírode
opekali špekáčiky, počúvali tému a zažili
zábavnú hru. Deti mali veľa krásnych
zážitkov a tiež aj nových priateľov.

Veríme, že naše tábory im pomáhali
rásť vo vzťahu s Bohom. Tiež si myslíme,
že tábory plné zábavy, lásky a poznania
Boha im môžu dať pevný základ v ži -
vote. Takto kráčajúc budú novým svet -
lom pre všetkých ľudí navôkol.           

ERIKA FAJNOROVÁ,
členka tímu vedúcich detských

denných táborov
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Tretí júlový týždeň sme mali v Dúb -
ravke denný detský tábor. Zúčastnilo sa
ho 15 detí a 8 vedúcich. Možno sa po -
usmejete pri týchto počtoch, ale musím
Vám povedať, že toto bol najlepší tábor
aký som zažila. Deti vedeli, že vždy je
tam niekto pre ne a vždy sa im niekto
mohol venovať aj individuálne, vždy
mali za kým prísť. Vedeli, že sme tam
pre nich. Nemalo to výhodu len kvôli
disciplíne a organizácii. Navštívili sme
detské vedecké múzeum a zoologickú
záhradu. Prežili sme veľa požehnania
a radosti, Pán Boh nám požehnal aj po -
časie. Nám vedúcim sa veľmi páčilo,
verím že sa páčilo aj deťom a rodičom.
Na týždeň sa z nás stali hľadači vzác-

nych pokladov. My – obyvatelia Jeruza-
lema sme budovali hradby pod vedením
Nehemiáša. Súťažili sme na Jeruzalem -
skej olympiáde, dokonca sme mali aj
dobovú Jeruzalemskú módnu prehliad-
ku. Najlepšie na tom všetkom boli dis -
kusné skupinky. Dokonca aj malé deti
sa na nich dokázali otvoriť a rozprávať
o tom, aké hriechy robíme a mohli sme
sa rozprávať aj o tom, že Pána Ježiša pot -
rebujú malí aj veľkí. Hriechy, ktoré ro -
bili Jeruzalemčania, robíme aj my dnes.
Často frfleme a sťažujeme sa, máme
strach z mnohých vecí, zabúdame na Pá-
na Boha. Nájdeným pokladom bola prav -
da, že všetko máme robiť s dôverou voči
Pánu Bohu, kedy sa naše obrovské prob -
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lémy môžu stať veľmi malými. Už teraz
sa teším na ďalší tábor, ak Pán Boh dá,
a chcem sa poďakovať Dcérocirkvi Dúb -
ravka, ako aj všetkým pomocníkom a ve -
dúcim a hlavne Pánu Bohu za požeh -

naný týždeň, ktorý sme mohli z Jeho
milosti prežiť.

JANA SEČKÁROVÁ,
zodpovedná vedúca detského 

denného tábora v Dúbravke

Aj v tomto lete sa v Starom lýceu usku -
točnili 3 turnusy detských denných tá -
borov. Tu by som Vám rada priblížila je-
den z nich, konkrétne od 9. 7. do 13. 7.
Ráno po príchode všetkých detí sme
začínali pravidelne hrami. Niektoré boli
pokojnejšie, pri niektorých sme si aj
zabehali, ale dôležité bolo, že sme mohli
spolu tráviť čas. Pokračovali sme pesnič -
kami, v ktorých sme oslavovali Pána
 Boha a v témach sme si priblížili život
proroka Elízea. Cez jeho život sme sa

dozvedeli aj viac o Pánu Bohu, že Mu
máme vždy dôverovať,  mali by sme byť
milí k iným ľuďom a vidieť Božiu moc
v našom každodennom živote, napr. aj
v tom, že máme kamarátov, rodinu a nie
len hľadať nadprirodzené zázraky. Koľ -
ko sme si zapamätali, sa overilo v kvíze,
ale okrem hláv sme si namáhali aj naše
ruky pri tvorivých dielňach. Vyrobili
sme medveďov z papiera, brmbolce z vl-
ny, krížiky z bužiriek a modelovali sme
nádoby z hliny.
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Drahý Ježiši, dnes Ťa chcem poprosiť o jednu zvláštnu vec:

Dovoľ mi stať sa televízorom. Chcel by som sa cítiť tak, ako sa cíti televízor u nás.

Mať špeciálne miesto úplne pre seba a zhromažďovať okolo seba celú rodinu.

Chcel by som byť braný vážne, keď hovorím, byť v centre pozornosti...

Byť vypočutý všetkými bez prerušovania.

Chcel by som, aby sa o mňa starali tak, ako sa starajú o televízor, keď sa v ňom niečo
pokazí.

Chcel by som byť blízko môjho otca, keď sa vracia z práce, aj keď je unavený.

A aby ma moja mama hľadala, keď sa cíti sama a smutná.

A aby moji bratia zanechávali loptu, lebo chcú byť so mnou a aby som mohol
rozosmievať všetkých, aj nechtiac.

Aké by to bolo dobré, keby zanechali všetko, aby so mnou boli aspoň chvíľku.

Ježiši, neprosím Ťa o veľa.

Dobrú noc, Pane...

Zdroj: internet

V E Č E R N Á  M O D L I T B A  
D N E Š N É H O  D I E ŤAŤA
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Samozrejme sme nezabudli ani na po-
hyb. Vonku sme pravidelne hrali futbal,
schovávačku, hry s padákom... Bodovala
aj hra CINK, ktorá preverila našu pozor -
nosť, reflexy, schopnosť rýchlo napočí -
tať presne 5 kusov ovocia. V tej rýchlosti
to však vôbec nebolo také jednoduché
a pri počítaní sa neraz sekla aj pani uči -
teľka :-) A čo sme robili poobede? Ská -
kací hrad sa tešil veľkej obľube, čomu
sme samozrejme neodolali ani my, vedú-
ci. V mestskej hre sme bližšie spoznali
uličky Starého Mesta a v stredu sme sa

venovali matematike, fyzike a aj chémii.
Nie, nebojte sa, nevrátili sme sa do školy,
nezabudla som, že sú prázdniny. Nav -
štívili sme detské vzdelávacie centrum
ATLANTIS, kde sme všetko vyskúšali
v praxi pri hrách a zábavných pokusoch.
V štvrtok na Detských službách Božích
sme sa poďakovali aj Pánu Bohu za Je-
ho ochranu, nových kamarátov a tento
krásny týždeň. Veríme, že sa stretneme
aj o rok.

LUCIA STOHLOVÁ,
členka tímu vedúcich 

detského tábora 

evba3-4-september-2012_evba1-2-maj-2012.qxd  24.9.2012  0:07  Page 26



273• 4 S E P T E M B E R 2012

O  D I A N Í  V  D C É R O C I R K V I  K O N V E N T N Á

Bratislava je v lete úžasná. Tých, čo
neodcestovali k moru alebo do rôznych
kútov Slovenska na prázdniny, lákajú
teplé večery z bytov a domov na pre -
chádzku, k jazerám či za kultúrou alebo
sa s rodinou a priateľmi len tak stretnúť
v meste. V zborovej práci je aktivít me -
nej, preto sa môžeme venovať viac bra -
tom a sestrám na pastorálnych návšte -
vách.

Noc kostolov a noc hudby v prvej po -
lovici júna priviedla do Malého kostola
niekoľko desiatok návštevníkov. Zná -
mych, ale aj tých, ktorých až márne po -
kusy otvoriť bránu do kostola z Panen -
skej, viedli k objavu átria a vstupu do
chrámu z Lýcejnej.

Počas organových koncertov sa kostol
naplnil najviac. Je to pre nás dobrým
signálom, že  zážitok kvalitného ume-
nia do chrámu patrí. Ticho a meditácia
sa stáva mostom, inšpiráciou, núka
priestor Slovu.

Dobrý trh v prvú prázdninovú sobotu
poznačili horúčavy, takže sa v otvore -
nom Veľkom kostole dalo na pravé po -
ludnie výborne schladiť. Prof. Michalko
a Dr. Mayer oboznámili prítomných
s naším organom – v krátkych vysvet -
leniach a ukážkach zvuku rozličných ty-
pov registrov. Inak – v kostole sa schladi-
la nejedna horúca hlava. Nie vždy bol
ten proces príjemný, ale vždy bol uži -
točný. 

Napriek tomu, že v areáli našej Dcéro-
cirkvi Konventná sa zdá, že sa toho veľa
nedeje, ruiny spadnutého múru poma-
ly zarastajú burinou, opak je pravdou.

Po prebraní objektov do našej správy
boli určení zodpovední za jednotlivé

súbory objektov so zodpovednosťou
a zastupiteľnosťou. Sme v Starom Meste,
kde záujem o areál zo strany náhodných
„turistov“ vo večerných a nočných ho -
dinách nie je zriedkavý. Technický stav
budov, ktorý len postupne odkrývame,
nás tiež veľmi nepotešil. Preto systemi -
zácia starostlivosti pri nedostatku finan -
čných prostriedkov je veľmi dôležitá.
Medzi prvými úlohami sú ochrana ob-
jektov, zákonné povinnosti ako sú reví -
zie a odborné prehliadky technických
zariadení, povinnosti a oprávnenia ob-
sluhy vykurovacej techniky boli roky
tiež veľmi zanedbané. Tu musíme postu -
povať v zmysle finančných možností, ale
aj podľa naliehavosti a nebezpečnosti
stavu.

1. Napríklad na Panenskej 28 z roz-
padávajúcich komínov padali tehly rov -
no do nádvoria, kde sedia návštevníci
čajovne Next Apache. V rámci ich re -
konštrukcie špeciálnou technikou, ktorú
sme boli schopní do nádvoria vôbec
dostať, sme vykonali aj drobné opravy
strechy, natreli všetky klampiarske prv -
ky a opravili kryté otvory v streche. Ušlo
sa aj streche Malého kostola, kde sme
ešte dlžní opravu strechy átria po nedáv -
nej nevydarenej rekonštrukcii.

2. Veľký kostol má po dlhých rokoch
oprávnenú obsluhu kotla, ktorý spadá
do kategórie strednotlakových kotlov
a teda podlieha špeciálnemu režimu.
Ozvučenie Veľkého kostola nám dlhodo -
bo robí veľké starosti. Mikrofóny počas
kázne vypadávajú a napriek drobným
investíciám a neustálemu zisťovaniu
príčiny stále nevieme, kde je pes zako -
paný. Zase dôsledok „skladačky“ ak mô -
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žeme takto nazvať postupné dokupo-
vanie rôznych zariadení, ktoré si dnes
asi niekedy „nerozumejú“.

3. Na Hospodárskej správe našej DC
na Konventnej 11 sme niekoľkými drob-
nými úpravami zútulnili priestor, aby sa
tam tí ľudia, ktorí prichádzajú vybaviť
rozličné veci, dobre cítili. Na prvom
poschodí sme len najnutnejšími a často
svojpomocnými prácami pripravili byt
pre sestru fa rárku Polckovú. Na druhom
poschodí sú uvoľnené dva byty pre
ostat ných dvoch farárov dcérocirkvi. Ich
príprava do obývateľnej podoby bude
však oveľa nároč nejšia. Sú vážne poško-
dené zatekajúcou vodou zo strechy,
ktorú bude treba opraviť ako prvú. So-
ciálne zariadenia v týchto bytoch sú
provizórne, dorábané ako „na kolene“.

4. Staré lýceum, vytvárajúce len ná -
klady a žiadne príjmy, sa sčasti snažíme
využiť aj komerčne, narážame však na
nedostatok sociálnych zariadení, kto -
rých zavedenie bude znamenať inves -
tície a často rozbúranie veľkej časti
 budovy. Energeticky absolútne nevy-
hovujúcu budovu nemôžeme zatepliť,
lebo je národnou kultúrnou pamiatkou.
Plánovaná výmena krivých a nedolieha-
júcich okien, vyrobených v tomto prí-
pade na mieru, by mohla výrazne po -
môcť.

5. Sloydova budova, ktorá by nám
v budúcom roku mohla priniesť najväčší
nárast príjmov, bude po výpovedi teraj -
šieho nájomcu potrebovať starostlivý
výber nového, a to v čo najkratšom čase.

6. Nová kostolníčka Malého kostola
Zuzana Valentková už začala zabez -

pečovať chod bohoslužobných podujatí,
avšak v byte na prízemí Panenskej 28 sa
len začali najnutnejšie opravy, na kto -
rých sa svojpomocne podieľa celá rodi-
na brata kurátora Ondreja Valentku.
Srdečne ďakujeme.

7. V ostatných mesiacoch sa v Dcéro-
cirkvi Konventná zaoberáme aj rozde-
lením Cirkevného zboru Bratislava na
samostatné cirkevné zbory tak, ako to
uložil Výročný konvent 10. 3. 2012 a ce -
lozborové presbyterstvo 13. 6. 2012.

Aby sme tento krok pripravili zodpo -
vedne voči všetkým členom dcérocirkvi,
považovali sme za potrebné informovať
a diskutovať o prípravách delimitácie
majetku na dcérocirkevnom konvente
(29. júla) a následnej Verejnej diskusii
(15. augusta). Máme za to, že rozhod-
nutie celozborového konventu v septem-
bri zásadným spôsobom ovplyvní ďalší
duchovný aj hospodársky život celého
zboru, preto by sa zmeny, ktoré prinesú
ďalekosiahle dôsledky, mali pripraviť čo
najstarostlivejšie a transparentne.

Začiatok septembra priniesol nové
podnety. 14. 9. sme sa tešili účasti asi
130 bratov a sestier všetkých vekových
kategórií na Stretnutí v záhrade Veľkého
kostola. Užili sme si vzájomnej spolu -
práce i zdieľania – u nás „doma“. Ochota
a možnosť hovoriť aj o veciach, na ktoré
nemáme jednotný názor, sľubuje dobrý
základ pre budovanie novej rodiny, no -
vého zboru.

Predsedníctvo Dcérocirkvi Konventná
STANISLAV GAJDOŠ 
a ANNA POLCKOVÁ
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K L O PA L A  S O M  A  B O L O  M I  O T VO R E N É

Môj otec tvrdil, že svoje deti pokrstiť
nedá a nebude ich vychovávať vo viere,
lebo keď vyrastú, samé sa rozhodnú,
ktorá viera im najlepšie vyhovuje. Nikdy
som s týmto jeho názorom nesúhlasila.
Rodičia ma vychovávali ako slušného,
tolerantného a poctivého človeka a učili
ma, že s trochou múdrosti, lásky a hu -
moru je možné prekonať všetko. Nedali
mi však vieru. Chýbala mi a v posled -
ných rokoch tento pocit veľmi zosilnel.
Zdalo sa mi, že ľudia nemajú žiadne
morálne hodnoty, na ktorých by mohli
stavať svoj život a preto sa tento svet rúti
do záhuby, že medzi ľuďmi je málo lás -
ky a dobra.

Iba pred Vianocami akoby ich zrazu
ľudia našli. V adventnom období sa mi
vždy svet zdal nejaký lepší, akoby z tej
jeho svetielkovej rozžiarenosti niečo vo -
šlo aj ľuďom do sŕdc. Možno stačilo len
to dobré jedlo, ktorého je vždy v tomto
období nadbytok, domáce koláčiky, dob -
roty z Vianočných trhov, darčeky z lásky
a nekonečné stretnutia s priateľ mi a rodi-
nou, na ktoré sa vždy zameriavam na -
miesto predvianočného zhonu a stresu.

V Advente pred niekoľkými rokmi
som prvýkrát prišla do kostola. Nie ako
turista, ktorého zaujímajú historické
a kultúrne pamiatky, ani ako okoloidúci,
čo túži po troche chladu v letnej páľave.
Prišla som na služby Božie. Zámerne.
A tam som sa dozvedela, že Advent nie
je len radostné očakávanie najkrajších
sviatkov v roku. Ale že si pripomíname
aj očakávanie ďalšieho príchodu Spasite -
ľa na tento svet. Spasiteľa, čo nás bude
súdiť. Začalo mi byť jasné, že s tou vie -
rou to nebude také jednoduché.

A prišli Vianoce. A nebol to len svia-
tok narodenia Ježiška, toho malého dob -
rého stvorenia, čo nosí darčeky pod
stromček. Je to sviatok narodenia Božie -
ho Syna. Toho, čo bol poslaný na tento
svet, aby nás spasil. A ktorý za nás zo -
mrel. Boh, ten milostivý a láskavý Otec,
poslal na svet svojho Syna, ako malé
bezbranné dieťa, nahé a pocikané, do -
modra vyľakané, medzi nás ľudí. Hoci
dobre vedel, čo sme my ľudia zač a čo
všetko dokážeme. Čudný, krásny a straš -
ný príbeh. Fascinoval ma a zároveň de-
sil. Odložila som ho však do zásuvky
s nápisom – Vybaviť neskôr.

Do kostola som prišla opäť až na Veľkú
noc. A namiesto zajačikov, kuriatok a vy -
zdobených vajíčok opäť len krv, utrpe -
nie a smrť. Ale potom som sa pozorne
započúvala do pašijového príbehu. A do
mnohých ďalších nedeľných kázní, ci -
tátov z Písma a príbehov. A pochopila
som, že nie pomsta, utrpenie, hnev a vi -
na sú ich hlavným motívom. Hlavnou
myšlienkou je Láska. Božia láska k nám
ľuďom, ktorí nie sme dokonalí, robíme chy -
by a často ich znovu opakujeme, a sme
takí pyšní, že sme presvedčení o tom, že
keď máme slobodnú vôľu, môžeme Ho
odmietnuť a poprieť. Miluje nás napriek
našej sebeckosti a slabosti.

Miluje nás a dobré nás pozná. Vie, že
„nečiníme totiž dobré čo chceme, ale
robíme zlé, čo nechceme.“ A preto nám
poslal svojho Syna. Ako Učiteľa, aby nás
priviedol k životu v láske a dobre. Ako
Spasiteľa.

A som rada, že po tejto ceste som ne -
kráčala sama. Boh mi poslal niekoľko
výborných učiteľov – múdrych, láska -
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vých, chápavých, trpezlivých a trochu
prísnych, na správnom mieste a v správ -
nom čase, aby ma učili a viedli. Pre-
dovšetkým duchovných nášho zboru
a zvlášť pani farárku, ktorá ma pripravo-
vala na krst a bez ktorej múdrosti a lás -
kavosti by moja cesta bola oveľa dlhšia
a zložitejšia. A počas tejto púte som
stretávala priateľov a známych, niekto -
rých som poznala dlhé roky a zrazu som
ich videla novými očami a v novom svet -
le a s potešením som zisťovala, že často
putujeme spoločne, za rovnakým cieľom
a s rovnakou vierou v duši.

Môj otec nemal pravdu, keď mi hovo -
ril, že keď človek vyrastie, môže si slo -
bodne vybrať vieru. Nie je to tak, že mô -
žeme prísť ako do supermarketu a tam
si vybrať z police – kresťanstvo, budhiz -

mus, alebo islam či iné presvedčenie,
preto, že má najkrajší obal a vyhovujúce
parametre. Človek musí počúvať svoje
srdce. A nechať sa viesť. S pokorou
a láskou. Vrátiť sa k tradícii a hlasu ge -
nerácií predkov, ktorí tu boli pred ním,
a ich odkaz si nesie v sebe. Lebo je prav -
da, čo je napísané – keď zaklopeme,
bude nám otvorené, keď budeme hľadať,
nájdeme a keď poprosíme, dostaneme.
Prvý krok je na nás. Ale potom zistíme,
že dvere, na ktoré sme zaklopali, vedú
do domu, ktorý dôverne poznáme. A zá -
roveň v ňom môžeme objavovať nové
a nepoznané miesta. Je to, ako keď sa
vrátime domov.

KATARÍNA MARUŠIAKOVÁ,
členka cirkevného zboru

Vážení prítomní, milí priatelia, milá
rodina,

dovoľte, aby som Vám aj v mene môj -
ho brata Milana povedala pár slov.

11. decembra 1942 sedel môj otec, mar -
tinský pán farár Jozef Bučko vo svojej
kancelárii aj so svojím kaplánom Jánom
Chalupkom. Možno si pripravoval neja -
kú kázeň, možno prednášku. To presne
neviem. A potom dostal správu. Najprv
od radosti vybozkával pána kaplána
a potom cestou do nemocnice vyobjímal
každého cirkevníka, ktorého stretol, kaž -
dému známemu sa pochválil, aký je
šťastný, že sa mu narodila dcéra Jelka.

Prepáčte, že som začala takto osobne,
ale toto je jedno z mála svedectiev, ktoré
o svojom otcovi mám.

Môj brat a ja, slovo otec používame
veľmi málo, a skoro vždy akoby s osty-
chom. Nepamätáme sa na toho, ktoré-
mu sme tak hovorili v detstve. Omnoho
bližšie sú nám slová Mauthausen a Eben -
see, tie sme počúvali od malička.

Spolu s nimi nám mama odovzdala
nesmiernu lásku a tiež nesmiernu bo -
lesť, ktorú sme spolu nikdy nedokázali
prekonať. Je to naše vzácne dedičstvo.

Neskoršie naša teta, profesorka Zorka
Frkáňová, pripravila pre nás o otcovi kni-

P R Í H OVO R  P R I  S P O M I E N K E  
N A  B R ATA  FA R Á R A  J O Z E FA  B U Č K A ,  
v Novom ev.  kostole na Legionárskej ul. ,  27.  5.  2012
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hu, aby sme mali predstavu o tom, čo ho
zaujímalo, na čom mu záležalo, čo ho
tešilo a tiež s čím sa nevedel zmieriť a na
čo neustále upozorňoval vo svojich
článkoch, ktoré písal do Národných aj
Cirkevných novín. Veľmi zaujímavé sú
aj výročné Správy o martinskom cirkev -
nom zbore.

Citujem zo Správy z roku 1941:
„Kresťanská cirkev nesmie vyrovnávať

majetkové výkyvy, sociálne rozdiely,
náboženské rozpory, rasové problémy
nijakým iným spôsobom, okrem spô-
sobu Slova Božieho. ... ani habaním ma-
jetkov, ani trýznením, ani vysťahovaním
sa životné otázky neriešia.“

Dovoľte, aby som ďalej citovala z káz -
ní, ktoré si pripravoval, keď bol uväz-
nený v bratislavskej väznici v čase od 21.
11. 1944 do 18. 2. 1945.

„Hrozné sú zrúcaniny mravné. Spo -
ločnosť sa zrútila. Stratil sa súcit a úcta
k človeku. Láska v troskách leží. Boj
všetkých proti všetkým, nenávisť rozlep -
tala všetky zložky spoločnosti, ba i ro -
diny. Ľahké vyhasenie života, radosť
z utrpenia blížneho, sila nenávisti, ktorá
nepozná hraníc, a nezastavuje sa ani
pred najhroznejšími výjavmi krutosti,
ba ani pred hrobom, udávanie, vražde -
nie z osobnej pomsty, svedčí o zborení
zásad ľudskej spoločnosti. Zborená je
výchova, ktorej kresťanstvo venovalo
toľko pozornosti.“

„A jedno je zaujímavé i samozrejmé,
že každý človek i národ, ktorý sa strojí
k veľkým krivdám, najprv sa pokúsi
Krista alebo pozmeniť, alebo z duše člo -
veka úplne vytrhnúť.“

A ďalej: „je hrozná tragika, že človek
čaká úľavu vždy zo zmeny vonkajších
pomerov.“

„Preto prosím vás, z tej duše prosím,
klaďte najvyššiu váhu na to, aby vás kaž -
dé pomery našli nepoškvrnených a bez
úhony, či už v otázkach života a smrti,
majetku a krádeže, viery a neviery.“  

V jeho písomnostiach sa veľmi často
opakuje slovo mravnosť.

Musím si položiť otázku, čo s myšlien -
kovým bohatstvom, ktoré mi tu môj otec
zanechal.

Na jednej strane sa nikdy nedokážem
zmieriť a vyrovnať so strašným ľudským
ponížením, cez ktoré prešli ľudia v kon -
centračných táboroch.

Na druhej strane to, o čo sa usiloval
on, je nekonečný proces. Každá generá -
cia, každý jednotlivec, si musí zvoliť
a obhájiť svoj mravný postoj.

Na záver dovoľte, aby som Vám prečí -
tala posledné témy, ktoré si poznačil vo
väznici krajského súdu v Bratislave pred
transportom do koncentračného tábora
Mauthausen pred 18. februárom 1945.

V Kristu sme mocní
Šťastie byť kresťanom

Farár Jozef Bučko
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Sloboda
Láska nás robí synmi Božími
Počiatok múdrosti: poznať seba
Človek: chrám ducha
Boh neukladá viac, než unesieme
Moc a pád smrti
Víťazstvo života nad smrťou
Ochota zomrieť
Zahynie dobro? Nie
Hrob láske neškodí
Prosba o čisté srdce
Kriste navštív ma

Dovoľte, aby som sa v mene našej
rodiny poďakovala všetkým, ktorí toto
stretnutie pripravili, ďakujem spevác -
kemu zboru Cantus a všetkým Vám,
ktorí ste sem dnes prišli, a svojou prí -
tomnosťou urobili toto stretnutie krás -
nym. Ďakujem.

JELA BUČKOVÁ,
dcéra ev. farára Jozefa Bučka

(Odznelo 27. mája 2012 v Novom ev.
kostole na Legionárskej ul. v Bratislave.) 

Všetko sa začalo v jeden všedný štvr-
tok v Bratislave, ktorý ale pre skupinku
ľudí bol celkom zaujímavý, a to preto, že
tento „malý piatok“ bol zároveň dňom
našej víkendovky. Treba spomenúť, že
táto letná akcia sa začala netradične už
vo štvrtok. Mnoho z nás, ktorí sme sa
chystali vypadnúť na pár dní z hlavného
mesta, sme na(ne)šťastie pracujúci ľu -
dia, a nie každý z nás má ten luxus, že
mu dá šéf na piatok voľno. Avšak tí, ktorí
takéhoto šéfa máme, alebo skôr tí, čo
majú dostatok dovolenky, sme vyrazili
na cestu nie až v ten piatok, ale vo štvr -
tok podvečer – v prvý deň víkendovky.

Z Bratislavy vtedy vyrazili dve mo-
torové vozidlá, typom a farbou vozidla
síce celkom odlišné, no predsa mali
niečo spoločné. Okrem toho, že obidve
mali štyri kolesá, a dúfam, že aj platnú
STK-čku, mali aj rovnaký cieľ cesty, kto -
rým bolo zapadnuté chatové stredisko
neďaleko Považskej Teplej. Po úvodných
peripetiách so zablúdením, ktoré bolo

spôsobené naším zdesením, že štvor -
prúdová diaľnica neviedla až priamo
k chatkám..., sme so západom slnka
mohli s radosťou počúvať ženský hlas
v GPS navigácii. Oznamoval radostnú
správu: „Dorazili ste do cieľa.“

Z útrob lesa na nás urobilo „kuk“ asi
pol druha tucta drevených stavieb,
každá o veľkosti zhruba jednej chatky
štvorcovej. Po zaregistrovaní sa a zapla -
tení za pobyt, sme sa pobrali zložiť svo-
je bahoty, lodné kufre, jedlo a pitie do
svojich dočasných domovov. Poniekto -
rým z nás tamojšia architektúra, ktorá
isto pochádzala z čias spoločného štátu,
nostalgicky dala najavo, že je to už dáv -
no, čo sme sa naposledy ocitli v škole
v prírode ako decká ešte na „základke“.
Keďže na nás doľahla únava, po krátkom
boji s ňou sme sa rozhodli, že v tejto
bitke zložíme zbrane – a aj svoje hlavy
do perín a pôjdeme na „kute“.

Po dni jedna nasleduje deň druhý,
a práve tento časový úsek víkendovky

L E T N Á  V Í K E N D OV K A  M L Á D E Ž E  
Z  „ L É G I Í “  ( 2 6 .  –  2 9 .  j ú l a  2 01 2 )
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bol časom, keď sme mali veľké plány.
Ako to už býva, na veľké veci nám zo -
stáva málo času, a preto sme sa ráno
museli poponáhľať, ak sme chceli všetko
stihnúť a nechať si rezervu na prípadné
meškanie. Plánom na piatkový deň bol
výlet do Manínskej tiesňavy, Kostoleckej
tiesňavy, spolu s výstupom a zostupom
na okolité vyhliadky a kopce. Vyššie
spomínaná časová rezerva sa nám mi -
nula už na začiatku dňa, to nás ale ne -
odradilo a s veľkým elánom sme sa pus -
tili vpred.

Už o pár minúť sme sa dostali do Ma -
nínskej tiesňavy, ktorá sa hrdí titulom
„najužší kaňon na Slovensku“. Či je
skutočne najužší, ťažko povedať, určite
sa je na čo pozerať. Skaly sa okolo nás
vyrojili znenazdajky a týčili sa takmer
v kolmom smere. Po niekoľkých desiat -
kach minút a stovkách fotiek sme sa
dostali na druhú stranu, kde sa nám opäť

otvoril pohľad do otvorenej krajinky, kde
sa nachádza dedina s výstižným názvom
Záskalie. Za ňou sa nachádza obec
Kostolec, ktorá dáva názov ďalšej ties -
ňave, Kostoleckej. Alebo bol názov ties -
ňavy skôr a zapožičal svoj názov tejto
obci? – Po tom sme však nepátrali. Za -
bočili sme doprava do kopca a tu naša
cesta nabrala obrátky, postupne sa za -
čala zvyšovať aj nadmorská výška. Ne -
treba z toho robiť práve Himaláje, avšak
po hodinke prudšieho „stupáku“ sme sa
ocitli nad okolitými dedinami a užívali
sme si nádhernú vyhliadku. Keď sme
urobili zadosť nášmu zraku, prišiel čas
aj na naše žalúdky, a tak sme sa posil-
nili pred cestou dole.

Z vyhliadky sme mali krásny výhľad
na Veľký Manín, ktorý sa týčil oproti.
A keďže tento vrch je najvyšším v okolí,
vedeli sme, že nás čaká trošilinku ťažší
výstup, ako ten, čo sme absolvovali pred
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provizórnym obedom. Neboli by sme to
my, aby sme to nezvládli, a tak sme po
asi dvoch hodinách vystúpili na vrchol
Veľkého Manína, z ktorého sa nám na -
skytol aj patrične veľký výhľad. Pred -
tým, ako sa dá cieľ túry považovať za
splnený, je potrebné samozrejme zísť
naspäť do tábora. Lesný chodník, kto -
rým sme schádzali čoraz nižšie a nižšie
bol pomerne prudký a koniec cesty nie
a nie sa ukázať. Čo sa nám však ukázalo,
bol prameň, ktorý tu vyvieral. Ph tejto
vody bol už od pohľadu nižší ako hod -
nota počtu dní v týždni, teda menej ako
sedem, čo už bystrejším čitateľom a tým,
čo dávali pozor na chémii, isto napovie,
že sa išlo o vodu s kyslou chuťou. Po ce -
lom dni na nohách nám malé osvieže-
nie prišlo vhod, a tak sme „okoštovali“
a jednohlasne sme sa zhodli, že tá voda
má niečo do seba. Na našu radosť sme
už po pár minútach spoznali spoza stro-
mov staré známe chatkovité objekty
a mohli sa tešiť zo šťastného návratu do
chatkového strediska.

Večer už dorazili aj oneskorenci, ktorí
trčali v práci aj v piatok, a tak sme sa ko -
nečne pri téme mohli stretnúť v plnom
počte. Pre poriadok, téma bola aj v prvý
večer, avšak v pochopiteľne v skromne-
jšej zostave. Radšej neskoro ako nikdy,
a preto by sa patrilo aj spomenúť hlavnú
tému, alebo skôr motto celej našej ví -
kendovky. Bolo ním často používané
slovné spojenie „Sa ukľudni“. Tieto dve,
na pohľad bežné slová, však skrývajú
mnoho. A práve to mnohé „oné“ sa ro -
zoberalo na našich večerných progra -
moch. Veď jedným z božských atribú-
tov je aj Boží pokoj, na ktorý práve v tejto
hektickej dobe zabúdame. Atmosféra
večera sa niesla vo veľmi poho dovom
duchu, napriek tomu, že sme sa pomes -

tili asi dvadsiati ľudia do jednej štvor -
miestnej chatky. A možno to nebo lo na -
priek, ale práve preto.

Ďalší deň sme mali naplánované men -
šie „de javu“, a to z dôvodu, že sme sa
znova vrátili do Manínskej tiesňavy, kto -
rú sme navštívili už deň predtým. Tu
sme avšak nepokračovali ďalej, ale vy -
štverali sme sa na jeden bočný svah,
ktorým viedol turistický chodník. Na
protiľahlej skale sme mohli pozorovať
srnku s mláďaťom, ktorá sa pred našimi
fotoaparátmi schovávala medzi stromy.
Po asi hodine sme sa vydali späť do tá -
bora, a chystali sme sa na výlet na Po -
važský hrad. Po niekoľkých minútach
cesty autom sme sa ocitli na brehu našej
najdlhšej rieky – Váhu. Nasledujúcu pa -
sáž dňa, brodenie Váhu, mnohí z nás
pokladali za zlatý klinec programu celej
víkendovky. Po prvotných nesmelých
zisteniach, že voda je naozaj mokrá, sme
jeden po druhom nabrali odvahu vkročiť
do Váhu. A niektorí vôbec neváhali, aby
si tam aj zaplávali. Na druhej strane sa
ale netrpezlivo týčil Považský hrad, zrú-
canina opevnenia, ktoré vzniklo presne
v roku, keď ho postavili... Z pozostatkov
hradných stien a hradieb bol krásny
výhľad na celé mesto Považská Bystrica
spolu aj s diaľnicou D1, ktorá už pred
pár rokmi mala viesť až do Košíc, ale čo
už, ani Rím nebol postavený za deň...

Cesta naspäť viedla identickou trasou,
ako cesta na hrad, teda opäť sme sa
brodili po kolená, a tí menej šikovní aj
po uši, vo vode. A aby tej vody nebolo
málo, tak sme sa rozhodli, že sa pôj -
deme kúpať na neďaleké jazerá v Považ -
skej. Keď „nám vyhladlo“ a čas sa na -
plnil, vyrazili sme útokom na Tesco, aby
sme nakúpili proviant na večernú „ope -
kačku“. Takéto posedenie pri ohni je už
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tradičný rituál, ktorý sme sa rozhodli
usporiadať aj tentokrát. A podarilo sa to.
Našťastie bol táborák dostatočne hor -
ľavý, a tak sme si mohli opekať na kú -
pené veci. Jediným menším negatívom
bol fakt, že voda až taká horľavá nie je
a keď začne padať z neba vo veľkých
dávkach, jeden by si povedal, že prší, ale
predtým, ako sme si to povedali, sa na -
ozaj rozpršalo, a tak sme dostali doslo-
va ako blesk z jasného neba signál, že
deň tretí sa chýli ku koncu.

Deň štvrtý a zároveň posledný. Tí
z nás, ktorí nezodpovedne neponocova -
li ako zvyšok víkendovkárov a tí, ktorým
to nedalo, ráno vyrazili smerom do kos -
tola. Autor tohto článku sa úprimne pri -
znáva, že sa v tejto množine ľudí nena -

chádzal, tak môžem len veľmi stručne
opísať dojmy tých, čo sa zúčast nili bo-
hoslužieb v Považskej Bystrici. Všetci
svorne hovorili, že bolo super, tak ne -
zostáva nič iné, ako im veriť. Ako sa blí- -
žilo poludnie, začali sme uskutočňovať
úkony smerujúce k naskladaniu všet -
kých našich vecí do batohov, lodných,
leteckých a ponorkových kufrov.

Keď sme sa pobalili a nasadli do áut
smerom na dolnú zem do Bratislavy, ne -
zostalo nám nič iné, ako sa rozlúčiť
s horným Považím s prísľubom, že nie -
kedy nabudúce dovidenia.

VLADISLAV PEČÍK, 
člen ev. spoločenstva mládeže 

na Legionárske ul.

Leto každého z nás, ktorí sa stretá-
vame na doraste, na mládeži, v kostole,
bolo iné. Dovoľte mi podeliť sa s vami
o niektoré chvíle, ktoré som zažila.

Všetko to začalo SEMFestom 2012,
ktorý sa konal 5. – 8. júla v Záriečí. Žiaľ,
keďže už 7. 7. začínal tábor pre starší do-
rast s Detskou misiou, kde som bola
v tíme vedúcich, mohla som sa zú častniť
len jedného dňa. Bolo to však skvelé,
pretože som smela poslúžiť so skvelým
tímom z nášho dorastu a mládeže tým,
že sme spoločne pripravili jeden večerný
program so scénkami, svedectvami a vi -
deami, aby sme povzbudili mladých ľudí
z celého Slovenska na ich ceste s Bohom.

Ak by ste sa rozhodli ísť na SEMFest
budúce leto aj vy, Anetka a Zuzka pre

vás pripravili istého sprievodcu „ako
prežiť“. Boli na SEMFeste prvýkrát, tak -
že všetko vnímali s nadšením a veľa sa
naučili o letných festivaloch. Nech sa
páči:

SEMFEST 2012:
PREČO TAM MÁTE ÍSŤ AJ VY?
Pretože ráno vstanete a ste ešte una -

venejší ako večer. Keď sa konečne vy-
mocete zo svojho mini-stanu, potknete
sa o ďalší stan, ktorý niekto postavil pria -
mo pred váš vchod. Potom profesionálne
kľučkujete medzi šnúrami od ostatných
stanov, aby ste sa dostali na toaletu. Žar-
tujeme: toalety tam nie sú. Ale máte
k dispozícií úžasné plastové „kadi-búd-
ky“ so zrkadlami. Zuby si môžete umyť

L E T O  S  D O R A S T E N C A M I ,  M L Á D E Ž N Í K M I
–  J E D N O D U C H O  S  K A M A R ÁT M I
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SemFest 2012

v umývadlách, ktoré sa podozrivo podo -
bajú na válov pre kravy. Vždy sa nájde
niekto, kto vám ochotne (alebo neochot -
ne) požičia zubnú pastu.

Vaša púť pokračuje k hlavnému pódiu,
odkiaľ je možné počuť mnoho kapiel.
Hrala tam aj naša kapela (pozn. auto-
riek), a takisto aj hudobníci pod vede -
ním Peťa Bruncka, ktorí viedli chvály
(pri podvečernom slove). Po nádhernom
umeleckom zážitku sa môžete presunúť
do „pub-stanu“, ktorý nechcene fungu-
je aj ako sauna (ak je tých cca 30°C, ako
tento rok). Výhoda však je, že si tam
môžete kúpiť lacnú ľadovú drť. Rada:
Buďte účinkujúci. Budete ju mať ešte
lacnejšiu.

Celý spotený sa potom presuniete do
„relax-stanu“ s nádejou, že tam bude
o niečo chladnejšie. Vaše posledné náde-
je sa roztopia rýchlejšie ako zmrzlina.
Aj tak je to super. Aspoň vás to teplo
omráči a môžete si pospať v pohodlných
eko-vakoch, a popri tom počúvať prí-
jemnú hudbu alebo vzrušujúce príbehy.

Keď sa zobudíte, zistíte že je už obed,

a tak sa „došuchtáte“ do radu na jedlo,
kde si môžete na najostrejšom slnku
„pokecať“ s ostatnými čakajúcimi. Máte
na to dosť času. Keď už konečne dosta -
nete obed, môžete s vašimi priateľmi
(možno novozískanými) zájsť aj s obe -
dom do čajovne tzv. „hradu“. Jediné
miesto (okrem kostola) kde máte teplo-
tu vzduchu nižšiu ako tých 30°.

Poobedie je čas, keď sa „plížite“ v tie -
ňoch, vyhýbate sa priamemu styku so
slnkom a nadväzujete rozhovory s ľuď -
mi, ktorí robia to isté. Schladiť sa môžete
aj vodným futbalom. Potom vám nezo -
stáva nič iné, ako sa ísť do vášho rozpále -
ného mini stanu prezliecť. Kým z neho
vyjdete, ste zase spotený.

Opäť kľučkujete, až kým nedokľuč -
kujete k hlavnému pódiu. kde sa hneď
po podvečernom slove pripravuje večer -
ný program. O jeden večerný program
s témou „Na ceste s Bohom“, sme sa
postarali aj my. Bola to zábava. Potom
už napäto čakáte na kvalitnú kapelu, na
ktorú ste sa tešili celý deň. Samozrejme,
ak nepríde búrka, kvôli ktorej je koncert
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Účastníci MiniCampu 2012

zrušený a vidíte splašene pobehujúcich
technikov, zachraňujúcich čo sa dá.
Pomedzi nich kľučkujú splašení účast -
níci, ktorí zachraňujú svoje stany. Tí,
ktorí sa boja búrok, čakajú v hrade a dú-
fajú, že im nevytopilo stan. Nakoniec,
keď prejde búrka, vrátite sa do svojho
stanu, ktorý je vnútri ako zázrakom
suchý. Ľahnete si a môžete si vychutnať
rozhovory ľudí z okolitých stanov. Mô -
žete sa do nich aj zapojiť, samozrejme.

Najväčší úspech večera je, ak zaspíte.
Ten trojhodinový spánok ste naozaj po -
trebovali.

Ak sa vám po prečítaní tohto článku
zdá, že SEMFest nie je nič pre vás, mýlite
sa. SEMfest je o niečom úplne inom, než
o „kadi-búdkach“, vysokých teplotách,
búrkach, vodnom futbale alebo ľadovej
drti. Je tam niečo viac ako skvelá tech-
nika, kapely, semináre alebo rozhovory
s ľuďmi. Chceš vedieť čo to je? Tak to
príď budúci rok zažiť!

ZUZKA PEKAŘOVÁ 
a ANETKA ZAHRADNÍKOVÁ

DORAST MINICAMP 2012: 
NESTAČÍ LEN NATIERAŤ!
Ako sa leto pomaly prehuplo do dru -

hej polovice, vydali sme sa tak, ako aj
minulý rok, na letný dorastový „Mini-
Camp“ do Ploštína v Liptovskom Miku -
láši. „Mini“ preto, že trval len 4,5 dňa
(29. 7. – 2. 8.), ale inak bol MAXI, pretože
sme si vytýčili veľké úlohy. A s Božou
pomocou sme ich aj zvládli.

Prvou z nich bolo, že sme chceli ho -
voriť o tom, čo nám Pán Boh ukázal už
počas roka. A nie je ľahké hovoriť o Bo -
žích veciach, keď sa vás bytostne dotý -
kajú. Zistili sme totiž, že nestačí len
slúžiť. Naši dorastenci (aj preto, že mno-
hí sú zapojení v projekte NEON) po -
máhajú v besiedke, s konfirmandmi, na
doraste, v kapelách. Aj my sami (tím
vedúcich) trávime veľa času tým, že sa
venujeme iným, mladším kresťanom,
hľadajúcim. Dávame im svoj čas, pretože
to robil aj Pán Ježiš, a my Ho chceme
nasledovať. Pán Boh však chce, aby sme
venovali svoj čas predovšetkým Jemu,
aby sme z lásky, ktorá vzniká a rastie vo
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vzťahu s Ním, robili všetko ostatné.  Inak
povedané – aj keby si ponatieral všetky
zničené ploty sveta a pomohol tým
tisíckam ľudí, no Lásky by si nemal, nič
nie si.

Môžem vám povedať, že vieme, že na -
trieť taký plot je veľmi náročné. Práve to
bola totiž druhá úloha, na ktorú sme sa
podujali – natrieť ošarpaný plot a „pre-
liezky“ v okolí ploštínskej fary. Pred-
stavte si klasický pletivový plot. Teraz si
predstavte, ako ho šmirgľujete – nočná
mora. A teraz ešte si predstavte, že ho
natierate základným náterom. Podľa je -
ho typickej červeno – hnedej farby a jej
výskytu na slovenských plotoch sme
skonštatovali, že väčšina ľudí skončí
práve tu. Ale my sme sa podujali aj na
vrchný, lesklý hnedý náter. Čiže ešte raz
maľujeme. Myslím, že nepreháňam, ak
poviem, že po 1,5 dňa trvajúcej „makač -
ke“ dvadsiatich ľudí, sa nám o plotoch
aj snívalo. Doteraz, ak vidíme niekde
ošarpaný plot, zvažujeme, či už stojí za
„brigádku“, alebo nie.

Každopádne sme boli veľmi radi, že
sme pomohli trošku zveľadiť vzhľad
Ploštína. A že sme mohli aj zaslúžene
relaxovať na plavárni, pri bowlingu, ob -
divovať nádhernú Žiarsku dolinu a ope -
kať. Pre mňa bolo najväčším zá žitkom
pozorovať niektorých dorasten cov, ktorí
až tak často na túry nechodia, ako po
prvýkrát v živote jedli divé čučoriedky
a maliny. Boli nadšení a nadšenie pre -
niesli aj na mňa.

Za to, že sa tento tábor mohol usku -
točniť, som veľmi vďačná nášmu zboru

i jednotlivcom, ktorí ho finančne i mod -
litebne podporili. No videla som aj to,
ako boli priamo dorastenci vďační – nie
len nám vedúcim za organizáciu, ale
priamo Pánu Bohu. Pretože On stvoril
čučoriedky a dal nám talent natierať
ploty.

CAMPFEST 2012: 
IDE O VŠETKO!
Hneď 2. 8. na obed, keď sme upratali

faru v Ploštíne, sme sa posunuli o kúsok
ďalej od Mikuláša – do Kráľovej Lehoty
na Ranč Svarín. Rozložili sme tam stany
a vytvorili si medzi nimi obrovské
námestie a začali si užívať CampFest.

Keďže návod na prežitie na festivale,
keď je teplo, je už uvedený vyššie, chce -
la by som spomenúť len to, že je dobré
mať so sebou aj gumáky a nepremokavú
vetrovku. V Nízkych Tatrách je totiž
počas i po skončení búrky chladnejšie.

Dostala som však aj niekoľko tipov na
prežitie v duchovnej oblasti – to je dô -
vod, prečo na CampFest chodím. A tak
som si položila otázku: Kde a ako hľadáš
svoje „všetko“? Je tu zákon, ktorý káže
„všetko zachovávať“ (napr. bohatému
mládencovi to dosť dobre išlo), je tu
 diabol, ktorý pokúša a hovorí „... všetko
ti dám, ak sa mi pokloníš...“ A je tu Boh,
ktorý dáva skutočné bohatstvo. Naozaj -
stné „všetko“ nájdem len vo vzťahu
s Ním: Boh a ty. Tak si bohatý.

RIA ŐLVECKÁ,
vedúca spoločentva staršieho 

dorastu na Legionárskej ul.
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Životný príbeh každého jedného z nás,
či sme len dieťa alebo múdry vzdelaný
vedec, by mohol byť námetom na skvelú
knihu. Všetky zážitky, ktoré nás ovplyv -
nili. Obdobia, ktoré by sme si rozhodne
nechceli zopakovať znova, no uvedo-
mujeme si, že bez nich by sme neboli
tam, kde sme. Osoby, ktorým sme d volili
meniť naše názory. Životné rozhodnu-
tia, ktoré nám rozhodne zmenili smer
našej cesty. Skrátka, situácie, o ktorých
sa oplatí hovoriť – či už môžu slúžiť ako
vzor alebo jednoducho na poučenie.

Niekedy sa takéto individuálne prí -
behy spájajú a stávajú spoločným príbe -
hom. A tak sa hŕstka najodvážnejších
dorasťákov a veľmi živých vedúcich
rozhodla v Planinke pri Dechticiach od
22. 7. – 29. 7. 2012 stráviť časť toho svoj -
ho spolu, ale hlavne s Pánom Bohom.

Tešila som sa, keď som videla ako
všetky tie životné príbehy pobehujú

okolo a užívajú si náš spoločný čas. Ne -
tiekol z nás iba pot (pri naozaj profe-
sionálne odohratých turnajoch), ale aj
voda vo veľkých vodných hrách – alebo
lepšie povedané v spontánnej oblievačke
(tesne) po nich. Veľké časti svojich
príbehov sme odhalili aj pri worksho -
poch, kde sme si vyrábali denníčky,
kvety ale aj lakrosové palice. Okrem to -
ho sme ešte celý týždeň mohli naozaj
kdekoľvek stretnúť zvláštne oblečenú
skupinku ľudí, pobehujúcu pred kame -
rou, ktorí natočili film o dôležitosti od -
mietať nesprávne veci v našom živote.
Počas veľkej etapovej hry sme prekona -
li naozaj dlhú cestu za pokladom, kde
sme sa učili nedôverovať pirátom, pohy -
bovať sa v blízkosti „strácaliek“, vyslo-
bodili sme princeznú aj prekonali vševe -
dovu skúšku.

Každý večer ovplyvňovali príbehy bib-
lických postáv, nie vždy len s dobrým

„T VO J  P R Í B E H “
( TÁ B O R  M L A D Š I E H O  D O R A S T U )
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koncom, tie naše. Hovorili sme o Petrovi,
ktorý sa vďaka Pánovi Ježišovi rozhodol
prekonávať strach a tak sa zmenil pre
budúcnosť. Ondrej nás naučil, že na
budúcnosti treba pracovať a svoj život
stavať na naozaj pevnom základe. Milo -
vaný učeník Ján, ktorý videl budúcnosť,
nám pripomenul, že niekedy si sami
ničíme rebrík, ktorý by nás mohol dostať
na krajšiu stranu múru a zabezpečiť
nám lepšiu budúcnosť. Tiež sme si moh -
li uvedomiť z Judášovho životného prí -
behu, že ak nevyznáme všetky hriechy,
môžeme prísť o svoju budúcnosť, na-
priek tomu, ako blízko sme pri Pánu Bo-
hu celý život. Príbeh Márie Magdalény
nám ale pripomenul, že hriech nikdy nie
je dosť čierny, aby ho Ježiš neočistil, ak
budeme Pána milovať. Každé ráno na
stíšeniach sme tieto príbehy rozoberali
ešte viac a porovnávali ich so svojimi
vlastnými. Kládli otázky, ktoré mali
neraz veľmi zaujímavé odpovede. Nech
sme už prišli na tábor s akýmkoľvek
príbehom, verím, že sme odchádzali

s vedomosťou, že pre Pána Boha je jeho
priebeh dôležitý. Taký dôležitý, že poslal
na zem Pána Ježiša žiť a ukončiť ten
najvzácnejší a jedinečný príbeh, ktorý
dal tým našim budúcnosť a nádej.

Som vďačná Pánu Bohu aj všetkým
rodičom, že sme mohli byť súčasťou
životov tých mladých ľudí. Uvedomovať
si s nimi rôzne veci. Rozmýšľať nad tým,
čo je dôležité. Veď životný príbeh kaž -
dého jedného z nás by mohol byť náme-
tom na skvelú knihu. Zážitky, obdobia,
životné rozhodnutia, situácie, ľudia,
smer, cesty, dni, noci, sny, plány, slová,
činy, pády, rany, slzy, obväzy, úsmevy,
smiech, dojatia...

Ale stačí nám to, keď môžeme mať aj
viac? Stačí nám to, keď môže byť náš
príbeh vďaka smrti Pána Ježiša nekoneč -
ný? Tak Ho pustime naplno do svojho
života a nežime záver svojho príbehu.
Žime jeho budúcnosť.

LUCIA HARIŇOVÁ,
členka tímu táborových vedúcich

Tohtoročný letný tábor (nielen) pre
rodiny sa uskutočnil v posledný júlový
týždeň na rovnakom mieste ako minulý
rok – v Hoteli Biela medvedica v Bystrej
neďaleko Brezna. Celkový počet 108
účastníkov, z toho 43 detí, dáva tušiť, že
išlo o živé a radostné spoločenstvo. Spo -
ločenstvo ľudí z rôznych generácií a rôz -
nych miest, ktoré dokázalo aj napriek
niektorým drobným ťažkostiam spolu
stráviť krásny týždeň, plný roz hovorov,
hier, prechádzok, výletov, odpočinku,

ale najmä úsilia budovať svoj vzťah s Pá -
nom Ježišom.

Tvoj vzťah s Ježišom – tak znela aj
ústredná téma tábora, na ktorú sa nám
pravidelne prihováral brat farár Stanislav
Kaczmarczyk z Českého Těšína. V jed -
notlivé večery sme počúvali a následne
na skupinkách hovorili o osobnom vzťa -
hu s Pánom Ježišom, o premene nášho
života, o našom modlitebnom živote
a ovocí našich životov. Na predpolud -
ňajších seminároch sme sa zamýšľali

D E S I AT Y  R O D I N N Ý  Z B O R OV Ý  TÁ B O R
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nad príznakmi a príčinami únavy a vy-
horenia, uvažovali sme o zbore, v kto -
rom sa mužom páči, o moci matkinej
modlitby, o konfliktoch v zbore, o našej
viere i duchovnom živote manželov. De-
ti na každodenných besiedkach preží-
vali spolu s Jozefom a jeho bratmi „Veľké
egyptské dobrodružstvo“, ktoré im pri-
bližovalo pravdy ukryté v Božom slove.

Sme veľmi vďační Pánu Bohu, že sa
i tento rok postaral o všetky potreby sú -
visiace s organizáciou tábora. Ďakujeme
za finančnú podporu od nášho cirkev -
ného zboru, ako aj z grantového progra -
mu Hlavného mesta SR Bratislava, za
pracovníčky k deťom, aj ich mladých
pomocníkov, za všetky organizačné prá -

ce súvisiace s ubytovaním, stravovaním,
financiami, za všetkých, ktorí nám po -
slúžili slovom, za ranné stíšenia a večer -
né modlitby, za Večeru Pánovu, za sta -
rostlivosť o naše zdravie, za voľ nočasové
aktivity... – to všetko bolo pre nás veľ -
kým povzbude ním.

A tým sú iste aj slová br. Kaczmarczy -
ka, ktoré nám napísal po skončení tábo -
ra: „Naše národy potřebují naléhavě mla -
dé křesťany, jejichž srdce hoří pro Krista
a nedají se odradit těžkostmi a překáž -
kami. A takoví pracovníci v Bra tislavě
rostou a dozrávají – díky Pánu za to.“

KATARÍNA MINARIČOVÁ,
členka cirkevného zboru

Učastníci letného tábora (nielen) pre rodiny (foto M. Hudeček)
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8. HODNOTA PRÁCE 
A SLOBODY PODNIKANIA
Rimania a Gréci považovali manuálnu

prácu za podradnú, preto bolo napr.
v Aténach päťkrát viac otrokov ako
občanov.1 Slobodní sa oddávali naplňo -
vaniu osobných pôžitkov.

Naopak kresťania mali vzor v Ježišovi
a apoštolovi Pavlovi, ktorí mali remeslo
(pozri aj 2Tes 3, 10). Neskoršie spisy
kresťanských teológov hovoria rovnako.
Kresťania uznávajúc (fyzickú) prácu vy -
tvorili v spoločnosti postupne strednú
triedu, čo zredukovalo percento chudo-
by aj chorôb. Práca bola protikladom
hriechu lenivosti, jedného zo siedmich
smrteľných hriechov. Benediktínski aj
iní mnísi sa venovali fyzickej práci
v kláštoroch, kultivovali polia, vinice,
rozvíjali metódy poľnohospodárskych
prác.

Luther vyzdvihol manuálnu prácu ako
formu Božieho povolania, ktorou sa tak-
tiež Boh oslavuje. Boh udržuje svet skrze
prácu kresťanov, je v nej ukrytý. V Ne-
mecku však chýrnu morálku pracovi-
tosti podnietil až pietizmus, ústavy
A. H. Franckeho v Glaucha pri Halle.2

Kresťanstvo ďalej prispelo v oblasti
etiky práce k tomu, aby každý robotník
dostával mzdu (Lk 10, 7) – v rímskej
a gréckej ríši dostávali otroci jedlo a even -

tuálne malú sumu, len preto, aby boli
schopní ďalej robiť, nebola to odmena
za prácu. Kresťanstvo (2M 20, 15) za-
kotvuje právo na osobný majetok (v pro-
tiklade ku Komunistickému manifestu
K. Marxa), na zisk (Mt 25, 14 – 30), slo-
bodu v podnikaní (Luther aj Kalvín3

pripúšťali úrok, Kalvín uznával čestne
nadobudnuté bohatstvo) a usilovnosť
v práci (heslo benediktínov: „modli sa
a pracuj“). Biblia venuje veľa priestoru
peniazom a ekonomickým otázkam, asi
700 krát. Dve tretiny Ježišových podo -
benstiev sa týkajú peňazí.

Františkánsky mních Luca Pacioli je
tvorcom podvojného účtovníctva. V r.
1494 napísal matematické dielo Summa
de Arithmetica, geometria, proportioni
et proportionalita obsahujúce aj kapitolu
o účtovníctve s pokynom, aby každá
ekonomická transakcia bola konaná na
chválu Božiu.

K podpore hodnoty práce prispelo
kresťanské lineárne poňatie času: život
má začiatok a smeruje k cieľu, čo vied-
lo mníchov k vynálezu mechanických
hodiniek, aby si vedeli naplánovať čas
na modlitby (Mt 25, 13).4 Vedomie, že
čas je obmedzený, s ohľadom na Kristov
druhý príchod, nabádalo kresťanov k čo
najlepšiemu využitiu času, ekonomicky
aj nábožensky.5

AKO KRESŤANSTVO ZMENILO SVET (2.  časť)

1 How Christianity Changed the World, 195.
2 WAGNER, R., DORN, Th., Die deutsche Seele, 35-38: Morálka usilovnosti nemeckého pietizmu bo-

la zameraná na dobro blížneho, zatiaľ čo anglický, Kalvínom inšpirovaný puritanizmus, bol viac
individualistický, zameraný na prospech jednotlivca.  

3 KENNEDY, D. J., NEWCOMBE, L. What if Jesus Had Never Been Born?, s. 113-115; DOUMERGUE,
E. Le caractére de Calvin. Neuilly (Seine) : „La Cause“, 158-159.

4 Itáhttp://en.wikipedia.org/wiki/Clock.
5 JOHNSON, Paul. Nepřátelé společnosti. Řevnice : Rozmluvy, 1999, 34-35, TŘEŠTÍK, D. Křesťanství

a Evropa. MF Dnes. 16. 8. 1995.
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Kolumbus, motivovaný kresťanským
presvedčením, priviezol do Ameriky In -
diánom kone, čo uľahčilo ich lov. Neskôr
prijali pušky (polovica 17. stor.), zaviedli
chov oviec, ošípaných alebo hovädzieho
dobytka.

Kresťanstvo prispelo ku kladnému
chápaniu práce aj v tom zmysle, že má
byť, v spojení so súcitom, zdrojom na
odstraňovanie biedy. Tak to bolo v ra -
nom kresťanstve: veriaci mal usilovne
robiť, aby zo zárobku mohol dať chu-
dobným (Ef 4, 28). Mnohí autori pou -
kazujú, že napr. východné náboženstvá
svojím učením nevedú k súcitu s bied -
nymi a nepodporujú vôľu prekonať bie -
du prácou.6

9. KRESŤANSKÉ ZÁKLADY VEDY
Rozvoj vedy bol daný jej východis -

kovými predpokladmi:
a) Boh je racionálna bytosť, preto

i ľudia môžu racionálne skúmať svet.
b) Ak je Boh racionálna bytosť, aj svet

je riadený racionálnymi zákonmi.
c) Svet je oddelený od Boha, nie je

božský, preto ho možno skúmať. (Na -
proti tomu v panteizme alebo i v animiz -
me, kde svet a jeho súčasti majú božský
charakter, by vedecká manipulácia s ni-
mi bola pokladaná za svätokrádež.) 

d) Boh poručil človeku, aby svetu vlá-
dol (1M 1, 28).

Podobné preklady sprevádzajú aj le -
kársku vedy a techniku v rámci kresťan -
skej tradície idúcej od apoštolských
 otcov cez prevádzanie medicíny v kláš -
toroch až do stredoveku.7

Prečo kresťania verili v možnosť lie -
čenia a uzdravenia?

a) Pretože Boh, ktorý stvoril svet, mô -
že svoje stvorenie obnoviť tak, aby to po-
mohlo trpiacim.

b) Pretože Mesiáš, Kristus, ktorý je
tiež Stvoriteľom, svojím príchodom za -
čal obdobie Božej konečnej vlády nad
prírodou a sociálnymi štruktúrami.

c) Pretože po odchode Krista bol na
veriacich vyliaty Duch Svätý a tí majú
pokračovať v Kristovej činnosti a rozšíriť
ju medzi národmi.

d) Mohli by sme doplniť kombináciu
viery v uzdravenie a kritérium pomoci
trpiacim).

Vzhľadom na vieru v racionálneho
Boha, začal františkánsky anglický bis -
kup Robert Grosseteste (asi 1168 – 1253)
aplikovať induktívnu experimentálnu
metódu (z konkrétneho empirického
výskumu odvodzujeme všeobecné záve -
ry). Britský filozof Francis Bacon (1561
– 1626) zdôraznil význam pozorovania
daných javov a systematického zbiera-
nia informácií o nich.

Prvé pokusy o (medicínsky) vedecký
výskum zaznamenávame v kresťanstve
(asi v 10. storočí) v kláštore Monte Cas -
sino. Táto prax sa rozšírila do ďalších
 miest a štátov (Neapol, Montpellier,
Paríž).

Mohli by sme menovať veľa mien ve-
riacich vedcov, medzi nimi luteránov Jo-
hanesa Kepllera, Tycha de Brahe. Jo-
hannes Kepler v diele Astronomia nova
(1609) rozoberá dva zákony o obehu
nebeských telies, ktoré sú považované

6 RÁDL, E. Západ a východ. Filosofické úvahy z cest. Praha : Jan Laichter, 1928, 260, Karsten Huhn
v článku Wie Christen Indien verändern In idea-Spektrum 11/ 2012, 4.3. 2012, 15. Podobne 
D. Kennedy a J. Newcombe What if Jesus Had Never Been Born?, s. 108.

7 KAISER, Ch. B. Creation and the History of Science, 34-35, 37-40. 
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za prvé „prírodné zákony“ v presnom
slova zmysle.

Kresťania taktiež povzbudzovali jed-
notlivých vedcov a podporovali ich aj
finančne. Napr. luteráni Georg Joachim
Rheticus (1514 – 1574)8 a nemecký teo -
lóg Andreas Osiander (1498 – 1552) pre -
svedčili M. Kopernika, aby vydal svoje
veľdielo De revolutionibus orbium (1543).

Reformovaní vedci založili r. 1645
v Londýne Kráľovskú (vedeckú) spoloč -
nosť (Royal Society of London).9 Kalvi -
nisti prispeli vo veľkej miere k rozvoju
vied, čo bolo dôsledkom civilnej „de-
sakralizujúcej“ teólogie J. Kalvína, kla -
dúcej dôraz na zodpovednosť jednotliv -
ca, jeho usilovnosť.10

Problém je, že súčasní životopisci vo
svojich textoch systematicky ignorujú
kresťanskú vieru významných odborní -
kov žijúcich v minulých storočiach a sve-
tonázor týchto osobností.

10. SLOBODA A SPRAVODLIVOSŤ
PRE VŠETKÝCH
V staroveku mali králi absolútnu moc.

Nebolo možné pohnať ich pred súd, ak
spáchali niečo zlé. Avšak už zo Starej
zmluvy vieme, že proroci drsne karhali
prestúpenia izraelských kráľov (Nátan
Dávida), Písmo vytvára predpoklady
spravodlivého súdneho procesu (5M
19,15). Biskup Ambrož vyzval cisára
Teodózia k pokániu (390) za to, že v ná -

vale zúrivosti zabil 7000 ľudí. Ten po -
slúchol, čím dal najavo, že nik nie je nad
zákonom. Neskôr aj reformátori (M. Lu -
ther, J. Kalvín, Theodor Béza, J. Knox)
písali aj viedli diskusie s panovníkmi či
predstaviteľmi šľachty o tom, že vladár
je podriadený Bohu a nemôže si voči
poddaným dovoliť čokoľvek, ak sa to
protiví Božím zákonom aj ľudským. Tá-
to myšlienka sa postupne presádzala do
štátotvorných dokumentov s tým, že
takýto význam majú aj niektoré spisy
či časti diel spomenutých duchovných
vodcov.

Kresťanstvo vyzdvihlo význam, slo-
bodu a práva jednotlivca, lebo človek
má nesmrteľnú dušu, pre ktorú Syn Boží
obetoval svoj život, aby mohla byť
naveky spasená.11 Po druhé: človek bol
stvorený na obraz Boží a po tretie: Boží
Syn prišiel v ľudskom a tým sa na ľudskú
bytosť prenáša niečo posvätné.12

Sloboda vyznania (nie od vyznania):
Ježiš nenútil ľudí, aby v Neho uverili,
jednoducho kázal a vyučoval. O základ-
nom práve každého jednotlivca vyzná -
vať vieru, akú chce, píše Tertulián oko-
lo r. 220 (Ad Scapula 2), Origenes13,
Laktancius. Luther pred snemom vo
Wormse dňa 15. 4. 1521 prehlásil, že
svoje učenie neodvolá, lebo takto je pre -
svedčený vo svojom svedomí. Týmto
postojom, ktorý bol veľakrát opakovaný,
ovplyvnil prax kniežat, ktoré stáli pri

8 Významný matematik, trigonometer, kartograf, pôvodom Rakúšan.
9 Oficiálny dátum založenia je 28. 11. 1660. Jej členovia sa schádzali každý týždeň kvôli vykonáva-

niu experimentov a diskusii o vedeckých témach. Dnes táto spoločnosť združuje 1400 členov,
predných odborníkov zo všetkých oborov.

10 HEER, F. Evropské duchovní dějiny, s. 397-398. Podobne Dušan Třeštík v svojom článku
Křesťanství a Evropa. MF Dnes z 16. 8. 1995 v rubrike Názory a komentáře.

11 LATOURETTE, K. A History of Christianity I, 557.
12 REALE, G. Kulturní a duchovní kořeny Evropy, 95-96.
13 Uhlhorn upozorňuje, že pojem náboženskej slobody, ktorý Origenes a Tertulián v svojich dielach

presadzovali, bol dovtedy neznámy: UHLHORN, Gerhard. Boj křesťanství s pohanstvím. Kniha
druhá a třetí. Pardubice : Comenium, Evanjelická matice Komenského, 1896, 140.

evba3-4-september-2012_evba1-2-maj-2012.qxd  24.9.2012  0:07  Page 44



453• 4 S E P T E M B E R 2012

ňom. V tomto smere učili ďalší refor-
mátori.

Európske skúsenosti s nátlakom na
ľudí prijímať danú konfesiu (cuius regio,
eius religio atp.) viedli predstaviteľov
britských kolónií v Sev. Amerike, R. Wil -
liamsa a W. Penna, aj ďalších, zaviesť
a kodifikovať klauzulu, že štát nesmie
znásilňovať svedomie občanov a vnuco -
vať určité náboženstvo. Smutným a pre-
vráteným dôsledkom tohto princípu je
dnes požiadavka, aby v mene občian -
skych slobôd bolo náboženstvo z verej -
ného priestoru vytláčané.

Rovnosť všetkých môžeme odvodiť
z týchto miest 5M 10, 17; Sk 10, 34 – 35.
Pred Bohom sú si všetci rovní – bez
rozdielu (G 3, 28). Protestantizmus pri -
spel dôrazom na spasenie skrze vieru
a všeobecné kňazstvo, čo v politickej
rovine vyústilo do vzniku vládnych sys -
témov, kde každý občan môže pozdvih -
núť svoj hlas a požíva tie isté práva
a povinnosti ako ostatní.14 Modelom
demokratického usporiadania je Kalví -
nova Ženeva15 a ďalšie pokusy tohto
smeru zo strany reformovaných puritá -
nov a independetistov v Anglicku a v Se -
vernej Amerike.

Kolektívnym dôsledkom myšlienky
rovnosti a spravodlivosti pre všetkých,
ako aj ďalších kresťanských princípov,
sú politické teórie, ktoré sa stali zákla -
dom medzinárodného práva. Spočívali
v idei utvorenia medzinárodného spolo -
čen stva národov, zamedzenia zbytoč -
ným vojnám (napr. konceptom spravod -

livej vojny), zaistenie náboženskej tole -
rancie. K autorom týchto teórií patrili:
Francisco de Vitoria (1483 – 1546), pro-
fesor teológie na univerzite v Salamanke,
je zuita Francisco Suarez (1548 – 1617),
protestanti Alberto Gentili (1552 – 1608)
a Holanďan Hugo Grotius (1583 – 1645).16

Oddelenie cirkvi od štátu nachádzame
už v Ježišovom slove z Mt 22, 21. Špa -
nielsky biskup Hosius (353 – 356) po -
karhal cisára Konštantína II, aby sa ako
panovník nemiešal do cirkevných vecí.
Kresťania v prvých storočiach ne boli so
štátom, alebo daným mestom či náro -
dom a jeho podporou nijako zvia zaní,
na rozdiel od iných náboženstiev. Po
nástupe cisára Konštantína sa to obráti-
lo. Luther tento stav prepojenia cirkvi
a štátu neskôr kritizoval, bol proti pápež -
skej moci, ktorá vstupovala do svetských
záležitostí, hlásajúc oddelenie oboch ríš,
svetskej a Božej; jeho učenie o dvoch
ríšach je základom moderného oddele-
nia cirkvi a štátu. Základným písomným
zdrojom tohto Lutherovho presvedčenia
je jeho Otvorený list šľachte národa ne-
meckého (1520). Pokladá sa za novodo -
bú formuláciu princípu oddelenia cirkvi
od štátu. Oddelenie náboženstva od štá-
tu nájdeme aj v Prehlásení o nezávislosti
(USA).

Kresťanský vplyv stojí za dokumen-
tom Magna Charta Libertatum (Anglic -
ko, 1215) podpísaným kráľom Jánom
a formulovaným záujmom o uctenie si
Boha a o spásu ľudí.17 Obmedzuje medzi
iným práva panovníka, zakotvuje dôs -

14 LATOURETTE, K. A History of Christianity II, 977.
15 O demokratických princípoch usporiadania spoločnosti pozri DOUMERGUE,

E. Le caractére de Calvin, 144-151.
16 Grotiovo dielo De iure Belli et Pacis (1625) obsahuje princíp slobody a autonómie jednotlivca voči

cirkvi i štátu, právne zakladá občiansku spoločnosť, obmedzuje „spravodlivú vojnu“ a pod.
17 http://www.constitution.org/eng/magnacar.htm
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tojnosť zaobchádzania v jurisdikčnom
konaní so stíhaným alebo podozrivým,
ochranu majetku, práva vdov a pod. Je
prehlásením kresťanských kniežat vy -
jadrujúcich svoje presvedčenie o ľud -
ských právach a slobodách. Podobné
charty, ktoré sú považované aj za míľ -
niky vývoja demokracie, vznikali aj ne -
skôr: v Británii v rokoch 1628 a 1689,
v USA 1791 (Americká listina slobôd).

Kresťanské pozadie má Prehlásenie
o nezávislosti (USA, 1776). Odvoláva sa
na zákon prírody a Boha prírody, a síce
narážkou na stvorenie a Božiu vládu,
zmienkou o zjavných (self-evident)
pravdách, čo znamená, že človeku, kto -
rý bol stvorený na Boží obraz, boli tieto
pravdy Bohom zjavené. Hovorí o Stvori -
teľovi. Ak niekto namietne, že zostavo-
vatelia tohto dokumentu boli deisti,
vedzme, že boli oveľa viac ovplyvnení
kresťanstvom, ako ich kolegovia po 200
rokoch dnes.

Na podobných prehláseniach, ale pred -
tým aj na spisoch a výpovediach refor-
mátorov, sa opierajú mnohé dokumen-
ty, ktoré majú štátotvorný význam a sú
formulované sekulárne.18

11.  ZRUŠENIE OTROCT VA
Postoj cirkvi voči ustanovizni otroctva

je odrazom toho, čo o otroctve vraví
Písmo. Cirkev v prvých storočiach ne-
horlila za zrušenie otroctva. Inštitúciu
otroctva rešpektovala, podobne ako prá -
vo vlastniť majetok. Kresťanským ne -
voľníkom pripomínala, že ich pozícia
je iba dočasná, v nebi budú všetky roz -

diely zrušené. Tuná už prichádzame
k pozitívnejším prejavom cirkvi voči
nim.

a) Na pôde cirkvi sa kresťania stýkali
s otrokmi, akoby boli slobodní, otroci sa
mohli v uchádzať aj o úrad v nej. V Kris-
tovi sú si všetci rovní.

b) Cirkev napomínala pánov, aby s otrok -
mi zaobchádzali slušne, nie násilnícky.
Mali ich viesť k zlepšeniu ich morálky,
lebo sú zodpovední aj za spasenie ich
duší. Otroci zase boli nabádaní k sve-
domitej a trpezlivej práci.

c) Kresťania v cirkvi oslobodzovali
otrokov aj obradným spôsobom, jej vod-
covia povzbudzovali veriacich k ich pre -
púšťaniu s tým, aby si nechali iba otro -
kov, ktorých potrebujú. Mnohé oso by –
svätci prepustili tisíce otrokov: sv. Melá-
nia († 439) 8000, sv. Ovídius 5000 aď.

d) Sv. Patrik v Írsku odsúdil otroctvo
(5. stor.); biskupi a synody odporúčali
vykupovať otrokov (napr. Londýn 1102),
Tretí lateránsky koncil r. 1179 vyhlásil,
že žiadny kresťan by nemal byť donú -
tený stať sa alebo byť otrokom. v 12. sto -
ročí bolo otroctvo v Európe vzácne, v 14.
storočí nebolo.

Cirkev (v stredoveku) totiž učila, že
otroci tak isto ako ich majitelia majú
nesmrteľnú dušu a sú dedičmi večnej
spásy. Z tohto dôvodu kresťanstvo pôso -
bilo tak, že bol stále väčší význam pri -
pisovaný jednotlivcovi.19

Neskôr bolo otroctvo znova zavedené,
najmä po zámorských objavoch a rozší -
reniu kolonizovaných oblastí a krajín.
Znova proti nemu vystupovali kresťania:

18 Napr. Deklarácia práv človeka a občana z 24. 8. 1789 čiže prehlásenie Veľkej francúzskej revolú-
cie, por. WEISS, N. Le Démocratie et le Protestantisme, 43-45. Tvorcovia tohto dokumentu sa in-
špirovali Prehlásením o nezávislosti USA (1776). Stručne zhrnuté: Prehlásenie o nezávislosti je
(ešte) deistické, Deklarácia práv človeka a občana je už formulované sekulárne.

19 LATOURETTE, K. A History of Christianity I, 557-558.
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farári (Elijah Lovejoy, Edward Beecher,
prezident Illinois College) a aj laici (no -
vinár William Lloyd Garrison alebo
A. Lincoln ako najznámější). Konali tak
na základe kresťanského presvedčenia.
Quakeri sa na základe vrúcnych mod -
litieb rozhodli zrieknuť svojich otrokov
už r. 1758!20 V Anglicku a britských ko -
lóniách bolo otroctvo zrušené r. 1833,
čo bolo obrovskou zásluhou interpelá-
cií Williama Wilberforca (1759 – 1833)21,
v USA padlo r. 1865. Veľký vplyv mala
kniha sestry E. Beechera Harriet Bee -
cher-Stoweovej s názvom Uncle Tom’s
Cabin (Chalupka strýčka Toma), za kto -
rou stoja silné kresťanské motívy (ujo
Tom znáša utrpenie podobne ako Kris -
tus, neuchyľuje sa k ozbrojenej vzbure
ako jeho spoluotroci atď.22). Mnohé
osob nosti šírili myšlienku abolicioniz-

mu v rámci univerzít, na ktorých pôso-
bili (E. Beecher). Cirkev taktiež pomáha -
la otrokom znášať ich údel. Prvé pre -
hlásenie proti otroctvu bolo na pôde
budúcich USA vydané už r. 1688 nemec -
kým imigrantom menonitom Franzom
Danielom Pastoriom, zakladateľom Ger-
mantownu v Pennsylvánii.

Nemožno obísť boj proti segregácii
v USA, vedený baptistickým kazateľom
M. L. Kingom (1968). Nenásilných po -
chodov proti segregácii sa zúčastnili
duchovní mnohých cirkví; niektoré cirk -
vi vydali antisegregačné prehlásenia ešte
pred jej zrušením Najvyšším súdom
v r. 1954.23

MAREK ŘÍČAN, 
teologický referent 

Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v.
(Pokračovanie)

„Lebo Hospodin dáva múdrosť, z Jeho
úst je poznanie i rozvaha.“ Pr 2, 6

Cirkevné listy, mesačník slovenských
evanjelikov augsburského vyznania,
vstúpili v roku 2012 do svojho 136 roč -
níka. Cirkevné listy, vo formáte A5, na
ploche 26 strán (s výnimkou dvojčísiel)
vydáva mesačne vydavateľstvo Tranos -

cius, a.s. so sídlom v Liptovskom Miku -
láši.

Zároveň bol štart do roka 2012 pre
Cirkevné listy predsa len v niečom iný.
Po deviatich rokoch nastali zmeny nie -
len vo vedení časopisu, ale aj v zostave
samotnej redakčnej rady. Touto cestou
by sme sa chceli poďakovať našim bý-
valým kolegom z redakcie Cirkevných

20 FOSTER, Richard J. The Celebration of Discipline. 20th Anniversary Edition. San Francisco :
HarperCollins Publisher, 1998, 183-184. Jedným z inšpirátorov tohto rozhodnutia bol kazateľ
John Woolman (1720 –1772).

21 Prijatím zákona o zrušení otroctva 26. 7. 1833 došlo k prepusteniu 700 000 otrokov v tzv. zá-
padoindických kolóniách (karibská oblasť).

22 SCHMIDT, A. How Christianity Changed the World, 284-285.
23 V roku 1949 to bola Presbyteriánska cirkev, Južní Baptisti odsúdili Ku-Klux-Klan.

C I R K E V N É  L I S T Y  –  T R A D I Č N É  
P E R I O D I K U M  P R E  S Ú Č A S N É H O  Č I TAT E Ľ A
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listov, ktorí pod vedením bývalého
šéfredaktora Jána Hroboňa, s nadšením
a láskou pripravovali vydania Cirkev -
ných listov. Neúnavne oslovovali pris -
pievateľov z radov duchovných i laikov,
reflektovali témy, ktoré si z teologického
i spoločenského hľadiska vyžadovali
hlbší ponor do problematiky. A takto
spoluvytvárali obraz o dianí v ECAV na
Slovensku a s cirkvou písali jej dejiny...
Preto aj nový redakčný tím, chce pokra -
čovať v tradíciách, ktoré rokmi neú-
navnej práce vytvorili bývalí redaktori
a šéfredaktori Cirkevných listov a svoje
pôsobenie v redakcii chápe ako záväzok
voči čitateľom a ECAV na Slovensku.

Šéfredaktorom Cirkevných listov je
Ondrej Prostredník, teológ, evanjelický
kňaz a vysokoškolský pedagóg na Kated -
re Novej zmluvy EBF UK v Bratislave,
ktorý okrem inej redakčnej práce syste -
maticky vedie celý redakčný kolektív
a komunikuje s vydavateľom. Ako zá -
stupca šéfredaktora pôsobí František
Ábel, teológ, evanjelický kňaz a vyso -
koškolský pedagóg na Katedre Novej
zmluvy EBF UK v Bratislave a zároveň je
členom presbyterstva a predsedom bo-
hoslužobno-vnútromisijného výboru
Dcérocirkvi Konventná v CZ ECAV Bra -
tislava. Tajomníkom redakcie Cirkev -
ných listov je Ján Hroboň, teológ, evanje -
lický kňaz, ktorý vo funkcii šéfredaktora
Cirkevných listov pôsobil šesť rokov.
V súčasnosti je farárom Dcérocirkvi
Dúbravka v CZ ECAV Bratislava. V novej
redakčnej zostave časopisu nechýbajú
ani zástupcovia neordinovaných. Člen -
kou redakčnej rady sa stala tiež Eva
Bachletová, publicistika, literátka a vyso -
koškolská pedagogička na Katedre žur-
nalistiky FiF UK v Bratislave a dlhoroč -
ná prispievateľka do Cirkevných listov

a evanjelických médií. Do činnosti re -
dakčnej rady sa zapojila aj Ivana Sa -
banošová, stredoškolská pedagogička,
ktorá pôsobí na Evanjelickom lýceu
v Bratislave, pôsobí tiež ako kantorka
a dirigentka v Bratislavskom medziná -
rodnom anglicky hovoriacom zbore
a tiež je seniorálnou koordinátorkou
Výboru cirkevnej hudby v Košickom se -
nioráte. Redakčná rada Cirkevných lis-
tov pôsobí v Bratislave.

Ondrej Prostredník ako šéfredaktor
nadviazal na myšlienku tematicky orien -
tovaných vydaní časopisu a navrhol
posilniť počet monotematických prí -
spevkov v každom čísle. Prišiel tiež
s návrhmi tém, ktoré hľadajú prienik
cirkevných a spoločenských otázok.
Redakčná rada to uvítala. Dnes je zrej -
mé, že tento návrh bol dobrým krokom
a priniesol pre periodikum množstvo
kvalitných štúdií, odborných článkov
a reflexií, ktoré vďaka autorskej pestros -
ti, dokázali vytvoriť plastickejší a dôsled-
nejší obraz o danej problematike. V do -
posiaľ vydaných číslach sa tak Cirkevné
listy venovali migrácii za prácou a jej
dôsledkov pre duchovný život, obrazu
iných náboženstiev v katechetickej prá-
ci ECAV na Slovensku, duchovnému ži -
votu duchovných, pastorálnej pomoci
nezamestnaným, misijným stratégiám
cirkvi v mestskom prostredí či osloveniu
evanjeliom mladých. Septembrové číslo
Cirkevných listov sa tematicky sústre -
ďuje na cirkevné školy v zápase o dušu
dieťaťa, prináša tiež príspevky venované
65. výročiu presídlenia Slovákov z Ma -
ďarska, ako aj recenzie z oblasti du -
chovnej kultúry. Pripravované sú tiež
témy ako duchovná hudba v službe
zvesti evanjelia, rozvod a sobáš rozvede -
ných v ECAV na Slovensku, či kultúra
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dávania a dobročinnosti v prostredí kon -
zumnej spoločnosti.

Nová redakčná rada Cirkevných listov
sa rozhodla osloviť aj nových autorov,
odborníkov, pôsobiacich v oblasti rôz -
nych vedných disciplín, ktorí by priniesli
iný pohľad na témy, ktoré sa odrážajú
v živote ECAV na Slovensku a sú jej
súčasťou. Prirodzene teologické a cir -
kevné zameranie časopisu je nemenné
a zrejmé, je však potrebné súčasné
duchovné pôsobenie evanjelickej a. v.
cirkvi skúmať aj z hľadiska vývoja glo -
balizujúcej sa spoločnosti. Spoločnosti,
ktorá je ovplyvňovaná rôznymi kultúra-
mi, ako aj náboženskými prejavmi iných
národov, národností či etník. Redakcia
chce teda reflexiou aktuálnych teolo -
gických a spoločenských tém získať aj
nových čitateľov. Zároveň si uvedomu-
je, že je potrebné na propagáciu časo -
pisu  využiť všetky tradičné i nové ko -
munikačné prostriedky. Cirkevné listy
okrem svojej stálej čitateľskej skupiny
vo forme predplatiteľov, sa k čitateľom
môžu dostať najmä prostredníctvom
evanjelických zborov a evanjelických
kníhkupectiev. Predplatitelia Cirkev -
ných listov si časopis môžu prečítať na
webovej stránke vydavateľstva Tranos -
cius – http://www.tranoscius.sk/index.
php?menu=id23. 

Redakcia časopisu zároveň pravidelne
rozposiela uputávky na nové vydania
Cirkevných listov na mailové adresy
evanjelických cirkevných zborov, ako aj
na kresťanské médiá a organizácie. Aby
sa však široká čitateľská verejnosť mohla
viac zoznámiť s týmto tradičným časo -
pisom našej cirkvi, rozhodla sa redakcia
využiť aj internet, a to konkrétne sociál -
nu sieť Facebook – http://www.face-
book.com/Cirklisty. Na uvedenej adrese

sú zverejňované avíza na nové vydania
časopisu, ako aj krátke úryvky z obsahu.
Webovú stránku Cirkevných listov na
Facebooku navštevuje v priemere 1000
ľudí týždenne, čo svedčí o tom, že Cir -
kevné listy si touto cestou postupne
získavajú čitateľov aj z radov mladšej
generácie.

Redakčná rada Cirkevných listov si
uvedomuje zodpovednosť za časopis,
ktorý v minulosti tvorili také duchovné
autority ako Janoška, Osuský, Zoch, Faj -
nor, Čobrda a mnohí ďalší. V tomto ča -
sopise zanechali svedectvo doby aj vý -
znamní predstavitelia evanjelickej cirkvi
a teológie minulých desaťročí ako sú: Fi-
lo, Gábriš, Koštial, Michalko či Nandrás -
ky a mnohí ďalší. Je na nás, čo z nášho
myslenia o cirkvi a spoločnosti zane -
cháme ako svedectvo pre budúcnosť.
 Zdedená tradícia nás zaväzuje k tomu,
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aby sme zodpovedne reflektovali otázky,
ktoré pred nás ako evanjelických kres -
ťanov stavia život v dnešnej dobe. Ve -
ríme, že čím viacerí sa do tvorby takého-
to obsahu Cirkevných listov zapoja. 

EVA BACHLETOVÁ,
členka redakčnej rady Cirkevných

listov, členka cirkevného zboru
ONDREJ PROSTREDNÍK, 

šéfredaktor Cirkevných listov 

Aké je to zvláštne, že táto téma sa
objavila práve v čase výročia, keď sa
schyľovalo k bombardovaniu Drážďan
a – ako náhodou – písať o tomto veľko -
lepom chráme práve v deň, keď sa 15.
februára 1945 zrútil, to naozaj nie je
každodenná skúsenosť. Tento zvláštny
kostol, ktorý sa stal zdrojom inšpirácie
aj pre našich baumeistrov, staviteľov či
architektov evanjelických kostolov, kto -
ré sa smeli postaviť po vydaní Toleran -
čného patentu, má aj pre nás veľký vý -
znam. A preto iste nebude na škodu, ak
sa o kostole a jeho autorovi aspoň niečo
dozvieme.

Drážďany, centrum Saska, mimoriad -
ne výstavné mesto, ktoré dostalo aj me -
no Florencia na Labe, postupne saskí
kurfürsti budovali na mesto, ktoré moh -
lo súťažiť s Parížom a ktoré aj vo svo-
jich panoramatických plátnach zvečnil
Canaletto.

Jedným z architektonických šperkov
Drážďan bol aj tento najväčší evanjelický
chrám, ktorého základný kameň položili
r. 1722 na Novom Trhu starého mesta,
Neumarkt, na mieste najstaršieho ro -
mánskeho kostola v Drážďanoch z 11.
storočia. Stál uprostred cintorína a mal
meno Kostol našej Milej Panej – Unser
Lieben Frauen. Keďže bol primalý a už

aj technicky nevyhovoval, mesto sa roz -
hodlo postaviť nový a s tým súhlasil aj
saský kurfürst. Po zbúraní starého kos-
tola miesto na stavbu kostola bolo malé,
a tak jeho autor Georg Bähr rozvinul
stavbu do výšky v galériách, chóroch,
a vytvoril skvelý centrálny priestor na
štvorcovom pôdoryse, ktorému dominu -
je slovo Božie: oltár, kazateľnicu i organ
posadil vertikálne nad seba, a tak vytvo -
ril kazateľnicový oltár, neskoršie charak-
teristický znak evanjelických kostolov,
a to priam v najväčšom evanjelickom
kostole Nemecka. Celý kostol je jeden
vysoký priestor, ktorý završuje kupola.
Na rozdiel od všetkých dovtedajších
chrámov nie polguľa, ale prevýšená –
polovica elipsoidu, a na nej ešte dovyso-
ka tambúr s krížom. Táto úžasná forma
sa ako maják hneď zapísala do siluety
mesta. Hoci sa táto kupola mala skon -
štruovať z dreva, Bährovi sa podarilo
splniť presvedčenie, že kostol musí byť
jediným kameňom od základu až po
vrch. Hoci ešte nedokončený, už r. 1734
kostol ešte bez organa posvätili, ale už
r. 1736 sa kostol rozozvučal tónmi Sil-
bermannovho organa a samotného J. S.
Bacha, celý oltárny priestor barokovo
vytvoril J. G. Feige a fresku v kupole
vymaľoval Giovanni Battista Grone.

G E O R G  B Ä H R  A  J E H O  S L Á V N Y  K O S T O L  
F R AU E N K I R C H E  V  D R Á Ž Ď A N O C H
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Krátko ešte pred dokončením kupoly
r. 1738 baumeister Georg Bähr zomrel,
16. marca 1738. Kostol dokončili r. 1743.

Kostol Frauenkirche, kamenný zvon,
sa stal novým symbolom Drážďan. Spolu
s barokovým Zwingrom, dielom Pöppel -
manna, a neskoršie postavenou galériou
a Semperovou operou patril k pokladu
svetovej architektúry. 

Významné stavby majú už od počiat -
ku pohnuté osudy. Aj Frauenkirche  sta -
vali obyvatelia mesta iba zo svojich zbie -
rok, pretože saský panovník August der
Starcke, Silný, konvertoval ku katoliciz -
mu a už sa nehodilo financovať evanje -
lický kostol. Preto bolo treba robiť zbier -
ky a tak realizovať stavbu, ktorá preslávila
mesto.

Autor viacerých evanjelických kos-
tolov na pôdoryse gréckeho kríža, Georg
Bähr, mal chýr protestantského architek -
ta. Aj jeho drážďanský kostol Frauen -
kirche sa stal symbolom evanjelictva.
Preto na našich tolerančných kostoloch
vidíme, že stavitelia týchto diel boli
drážďanským príkladom nadšení a po -
učení.

Dvesto rokov tento kostol stál. A po-
tom, takmer na konci 2. svetovej vojny,
v noci z 13. na 14. februára 1945 prišiel
nálet anglických a amerických bombar -
dérov a Drážďany boli zničené. Celé, aj
staré mesto a v ňom slávny Zwinger
a Semperova opera, dostali zásahy. Iba
Frauenkirche ako zázrakom stál. Ešte
jeden deň. Rozpálené kamene od obrov -
ských požiarov okolo chladli postupne
a 15. februára sa kostol zrútil. Na malom
pôdoryse kostola ostala hŕba očernetých
kameňov a sĺz. Ostal stáť iba múr jednej
nárožnej vežičky a oblúkový múr pres -
bytéria, v ktorom pod roztečeným cínom
zo Silbermannovho organa bol pocho -

vaný nádherný kazateľnicový oltár. Ten -
to nálet a zničené Drážďany mali pre -
svedčiť Nemcov, aby už skoncovali s voj -
nou. Aby pochopili, čo cítili Angličania
pri bombardovaní Londýna a v podstate
celá vojnou utýraná Európa, veď za to
spustošenie, za milióny zabitých boli
zodpovední. Preto práve ruiny tohto kos-
tola po rozdelení Nemecka na okupačné
zóny mali navždy pripomínať, že z Ne -
mecka vyšľahli plamene vojny. Hoci
v povojnových plánoch obnovy mesta
okrem galérie, Zwingra, Semperovej
opery a ďalších vzácnych pamiatok, bo-
la aj znovuvýstavba Frauenkirche, ten-
to kostol ostal na výstrahu v rozvalinách.

Až vývoj v spojenom Nemecku dal
šancu obnoviť kostol. A tak vznikla ob -
čianska výzva Volanie z Drážďan, ktorá
oslovila Nemcov po celom svete a mnohí
obyčajní i významní, chudobní i bohatí
ľudia prispievali na rekonštrukciu. Bolo
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možné si kúpiť kameň do múru a na pa -
miatku maličký kamenný prívesok. Re -
konštrukcia sa začala dokonalou takmer
dva roky trvajúcou identifikáciou kaž -
dého obhoreného kameňa a usporia -
daním všetkého, čo zostalo. A podľa za -
chovaných plánov začali kresať nové,
biele pieskovcové kamene a r. 1994 začať
postupne skladať dokonalú Bährovu ar-
chitektúru.

30. októbra 2005, deň pred Pamiatkou
reformácie, bol pre Drážďany slávnym
dňom posviacky znovu postaveného chrá -
mu. V pôvodnej nádhere, s chórmi s fres -
kami, pozlátenými štukami, obnoveným
kazateľnicovým oltárom a novým orga -
nom, ho privítalo obrovské množstvo
rozradostených ľudí.

Pre nás bude tento chrám vždy vyvo -
lávať mnoho zamyslení, veď saskí kolo -
nisti prišli odtiaľto na naše územie, aby
z baní dolovali rudu. Až na sedem sto -
ročí, do konca 2. svetovej vojny. Aj kar -
patskí Nemci, ako ich neskôr volali, a ich
kontakty s domovinou, sa pričinili o šíre-
nie reformácie.

Tie kontakty vôbec nie sú náhodné,
veď aj Drážďany, Lipsko, Budyšín sú
mestá, kde žili slovanské kmene dnes už
zabudnutých Lužických Srbov.

Drážďany sa nevede li vyrovnať s kriv-
dou, že bombardovanie bolo nezmy -
selné, veď zničiť také krásne a vzácne
mesto strašne bolí. Vari až časom pocho -
pili, že ani Varšava, ani Petrohrad, ani
náš Tokajík, Dukla či Kalište a mnohé
maličké vypálené a vystrieľané dedinky
nebolia menej. A tieto mestá či dedinky
neprišli nikoho napadnúť.

A tak o vine, treste, odpustení bude
rozhodovať ten Najvyšší Pán a my tu, na
zemi, kým ešte máme čas, máme sa
cieľavedome snažiť, aby všetci ľudia boli
bratia. Veď lepšie ako Schiller to asi nik
nepovie.

Biely zvon z kameňa je už symbolom
odpustenia a tolerancie a možno aj ne -
smelej lásky, aj keď súčasťou múrov sú
aj pôvodné čierne, obhorené kamene.

Prof. Ing. arch. JANKA V. KRIVOŠOVÁ,
členka cirkevného zboru

Ubehlo už vyše tridsať rokov odvtedy,
čo kolektív slovenských architektov
v zložení Ing. arch.Tibor Gebauer, Ing.
arch. Juraj Lupták a Ing. arch. Ivan
Múranica, absolvoval 3. medzinárodný
tvorivý seminár, so zameraním na archi -
tek tonicko-urbanistickú prestavbu a oži -

venie historického jadra Drážďan-Neu -
marktu, s kompozičným akcentom sak -
rálneho objektu Frauenkirche, ktorý aj
s podstatnou časťou riešeného priestoru,
bol zničený leteckým, kobercovým nále-
tom v druhej svetovej vojne. Nomináciu
tohto slovenského kolektívu presadil

D R Á Ž Ď A N Y  –  N E U M A R K T  –  H I S T O R I C K É
C E N T R U M  P O  T R I D S I AT I C H  R O K O C H .  
A rchitektonicko-urbanistická rekonštrukcia 
(3. internationales Entwurfsseminar in Dresden)
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v Prahe, na Federálnom zväze Českoslo -
venských architektov, jeho vtedajší pod-
predseda Ing. arch. Pavol Zibrin Dr.Sc.

Snahou autorov, napriek zložitosti
územno-technických a historických
podmienok, bolo vytvoriť kompaktnú
modernú architektonicko-urbanistickú
štruktúru, s polyfunkčným princípom,
vytvárajúcim kompromis medzi pôvod-
ným historickým odkazom a dobovou
potrebou mestského centra. Základnou
premisou týchto snáh o celkový výhľa -
dový urbanizačný rozvoj disponibilného
priestoru Neumarktu, bolo vytvorenie
životaschopnej polyfunkčnej pešej zóny
moderného typu, s návrhom stavieb
novej architektúry s komplexom pasáží,
zabezpečujúcich prepojenie novo na -
vrhovaných, jestvujúcich a oživených
historických objektov do navrhovanej
urbanistickej koncepcie. Návrh jednoznač -

ne uvažuje zo znovu postavením evan-
jelického barokového kostola Frauen -
kirche, ako panoramatickej dominanty,
ktorá svojou kopulou dotvárala charak-
teristický výraz mesta. Vytvára spojnicu
medzi historickými objektmi Frauen -
kirche, Judenhofom, Zwingrom a Sem-
perovou operou, ako hlavnú novo navr -
hovanú urbanistickú kompozičnú os, na
ktorú sa viaže moderná polyfunkčná ar-
chitektúra. Celý tento priestor je vníma -
ný ako súčasné Fórum Románum, s pe -
šou zónou, v ktorej sú jasne vymedzené
oddychové časti zo zeleňou a komple -
xom drobnej architektúry, ako mest-
ského mobiliáru. Zbombardovaná histo -
rická časť je doplnená o polyfunkčnú
architektúru s jednotiacou štruktúrou,
obsahujúcou pasáže, s využitím pre
nadštandardnú občiansko-kultúrnu vy -
bavenosť a bývanie spolu s historickou
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Historická rytina zobrazujúca Frauenkirche
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architektúrou vytvárajú optickú bariéru
v kontakte s nevhodnými stavbami po -
vojnovej socialistickej architektúry.

Urbanistický koncept, v rámci širších
vzťahov rieši optimálne zapojenie pries -
toru do celomestského systému do-

pravy, s akcentom obsluhy, parkovania
a tvorby zelene s cieľom rozvoja prog -
resívne poňatej, kompaktnej priestoro -
vej štruktúry. Tento návrh ďalej doku-
mentuje v základnej koncepcii, všetky
rozhodujúce kompozičné princípy a vzťa -

Trio autorov a nemeckých asistentov

Architektonický-urbanistický koncept Neumarkt, model M 1:500
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hy, stanovené jednak historickým od-
kazom, ako aj dobovými požiadavkami
mesta Drážďany a jeho regionálneho
zázemia. Z týchto hľadísk sa hlavným
kompozičným princípom urbanizácie
stáva spomínaná východo-západná po -
lyfunkčná os pešej zóny, harmonický
doplnená sekundárnym severo-južným
peším prepojením cez pasáž novo navr -
hovaného komplexu služieb, až k nábre -
žiu rieky Labe. Tento návrh, v intenciách
opisovaných princípov, prehodnocuje
historický odkaz, v čom a čím je v súlade
s dnešným stavom širšieho okolia a čo
by vytváralo možnosti, respektíve zväč -
šovalo už existujúci konflikt týchto
dvoch sústav.

Povojnové nekvalitné a neestetické ar-
chitektonické objekty a štruktúry, sú
takým výrazným urbanistickým určujú -
cim zásahom, ktorý zmenil staré hmo-
tové a hlavne smerové usporiadanie
priľahlých častí historického jadra. Pred-
metný konflikt medzi týmito dvomi
sústavami sme sa snažili vyriešiť niekde
v mieste nulového momentu, kde už
vplyvy jednotlivých sústav nie sú také
výrazné a optimálnym doplnením kaž -
dej z nich, aby v miestach stretu, boli
rovnocennými partnermi, s takou pod-
porou nových tendencií, aby sa stali dôs-
tojnými reprezentantmi modernej doby
európskeho kontextu.

Toto riešenie prináša pre celkovú ur-
banistickú koncepciu, nové centrálne-

-priestorovo organizované jadro mesta,
s návrhom dopravnej infraštruktúry ob-
služného charakteru, oddelenej od pe -
šieho pohybu, doplnené tiež návrhom
koncepcie rozvoja zelene, ako dôležitej
ekologickej výbavy mestského interiéru.

Riešené územie bolo takejto koncepcii
predurčené, svojou polohou, je geomet -
rickým a geografickým centrom mesta
s málo pozmenenou siluetou, ktorej
v čase spracovania prezentovaného ná -
vrhu, chýbala už len kopula Frauen -
kirche, ktorý po páde Berlínskeho múru,
bol znova poskladaný a zrekonštruo-
vaný do pôvodného stavu. Náš návrh,
tak ako historický stav a odkaz, nestavia
tento objekt, ako dominantu námestia
tak, že koncept nebol torzom bez rekon -
štrukcie. Pre dobovú ilustráciu chceme
spomenúť aj kolektív architektov z bý-
valého Sovietskeho zväzu, ktorých ná -
vrh nerieši obnovu zničeného kostola,
ale ponecháva ho v podobe ruín, ako
memento druhej svetovej vojny. Naše
riešenie spred tridsiatich rokov, z čias
komunistickej totality, keď ateizmus
dominoval aj vo vtedajšej NDR, bolo
vylúčené zrealizovať, nakoľko išlo o kľú -
čový sakrálny objekt evanjelickej cirkvi.
Súčasnosť preukázala a potvrdila, našu
správnu víziu.

Ing. arch. JURAJ R. LUPTÁK, 
Ing. arch. IVAN R. MÚRANICA
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OBRÁTIŤ: Rozlúštenie: „A modlitba z viery
zachráni chorého a Pán ho pozdvihne.“ (Jakub
5, 15)

Cieľom Jakubovho listu je usmerniť kres -
ťanov, ktorí sa dostali mimo okruh priamej
činnosti apoštolov a potrebujú usmernenie
pre život. Preto je tu celý rad napomenutí
(Jakub 5, 12 – 20), z ktorých vyberáme je-
den povzbudzujúci výrok. Nájdete ho v taj -
ničke. 

VODOROVNE: 1: PRVÁ ČASŤ TAJNIČKY.
2: Severomezopotámske mesto, kde sa Ab -
rám pôvodne usadil s rodinou, odtiaľ potom
začal púť do Kanaánu (1. Mojžišova 11, 31)
– ŠIESTA ČASŤ TAJNIČKY – zakladateľ
Damasku, hl. mesta Sýrie (Uz). 3: Malé oko
– škriepka, zastar. (pra) – predložka. 4: Súp -
rava kuchynských nádob – farár, kňaz po ma -
ďarsky – citoslovce nesúhlasu, odporu, od -
mietnutia. 5: Ézav a Kornelius – druhý praotec
ľudstva (1. Mojžišova 5, 29) – obec pri Brati -
slave. 6: Hard Disk (angl. skratka pevného
disku) – predpona zložených slov s význa -
mom proti – indiánsky bojový pokrik (uá!).
7: Jeden z modelov automobilu Ford (Oi)–
zabezpečuje prenos informácií do centra ner-
vovej sústavy – oblúkovitých útvarov vznika -

júcich na vodnej hladine (ĺ = l). 8: DRUHÁ
ČASŤ TAJNIČKY – R. Ú. I. 9: SIEDMA
(POSLEDNÁ) ČASŤ TAJNIČKY. 

ZVISLE: A: ŠTVRTÁ ČASŤ TAJNIČKY –
Zákonník práce. B: Mak, zdrobnene – prud -
ko, bláznivo. C: Poľský prozaik, Wladyslaw
(O - - - -) – vonné korenie. D: Odovzdá –
francúzska rieka (Odon) – E. D. E: Medzi -
národný kód štátu Nepál – Peter, po česky –
Raguel a Vendelín. F: Prejavovali živosť, pes -
tro sa menili – nie my. G: Ukazovacie zámeno
– PIATA ČASŤ TAJNIČKY – hod (guľou). H:
Betlehem a Ugarit – desiaty syn Jákoba a Ley.
Podľa 1. Mojžišovej 49, 13 sa jeho kmeň usa -
dil v prímorskej oblasti až po oblasť Sidónu,
patria medzi poznačených Božích služob-
níkov (Zjavenie Jána 7, 8). I: TRETIA ČASŤ
TAJNIČKY.

† PETER BORGULA,
dlhoročný člen cirkevného zboru
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