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Dr. Karol Kuzmány
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Treba vám vrúcnejšou vierou sa zapáliť,
treba vám smelosťou väčšou sa presláviť,

treba vám viac práce, viac trpezlivosti,
viac čistoty srdca v svätej nevinnosti.

K A R O L K U Z M Á N Y
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Karol Kuzmány
VZKRIESENIE

Nápev: Prociťtež, hlas k nám svůj množí

Vstávajte, už nebo horí!
Čas je, Boh nové svety tvorí,
už ide Pán, už ide Pán.
Vstávajte z hrobov, sestry, bratia,
už sa smrti husté tmy tratia,
už sa otvára neba stan!
Tak skríknu anjeli
v rozkošnom veselí:
Hallelujah! Hallelujah!
Tu je deň z mŕtvych vzkriesenia. 

Publikované: Sion, 1, 1876, č. 4, s. 50

Karol Kuzmány v poslednom období svojho života
vo svojej tvorbe začal namiesto bibličtiny používať slovenčinu,

a to nielen v duchovnej a národnej poézii, ale aj v duchovnej piesni.
Jeho pieseň Vzkriesenie je predobrazom budúcich snáh

o slovenskú evanjelickú liturgiu a slovenskú evanjelickú pieseň.  

V sláve Otca zostupuje
Kristus a s Ním sa približuje
zástup našich milých jasný.
Všetci predkovia prichádzajú,
potomci z hrobov vychádzajú.
Prestal všetok nárek časný.
Veď sme my len spali,
a vy ste plakali!
Hosiana, hosiana,
večná radosť nám je daná.

Česť, sláva Ti, Kriste, Boží Synu,
v blahoslavenú tú hodinu
prídeš a vezmeš nás s sebou.
A prúd nesmiernej radosti
potečie po celej večnosti
a my budeme tam s Tebou.
Oko nevídalo, ucho neslýchalo, 
čo Ty nám dáš,
v ten slávny čas: 
Sláva Ti, Kriste, Bože náš!
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RÁSŤ ....................................................................................................... V KRISTA

Rásť v Krista, alebo 
aj náš cirkevný zbor potrebuje reformáciu
Milé sestry a milí bratia,

možno ste zaregistrovali určité signály novej iniciatívy smerujúcej k oživeniu nášho
cirkevného zboru. Už dlhší čas si ako pracovníci zodpovední za fungovanie nášho
spoločenstva uvedomujeme, že treba urobiť všetko pre to, aby náš cirkevný zbor za-
čal znovu rásť kvalitou aj počtom. Zdravé spoločenstvo rastie, choré upadá. Preto nie
je ani tak dôležitá otázka, čo spraviť pre rast a napredovanie  zboru, ale čo spraviť
pre jeho uzdravenie. Preto si musíme nanovo pomenovať a zadefinovať jeho silné
a slabé stránky a investovať naše úsilie tam, kde je najviac potrebné. 

Zároveň však vieme, že cirkevný zbor nie je len inštitúcia a organizácia. Že je predo-
všetkým spoločenstvom veriacich, ktorého kvalita je daná kvalitou vzťahu k Bohu kaž-
dého jedného člena. Táto kvalita nie je z nás. Je z Boha. Jeho prijatie, odpustenie, po-
žehnanie, vedenie dáva tú správnu kvalitu nášmu kresťanstvu a umožňuje rásť
a napredovať. Teda všetko dobré, úspešné a kvalitné je predovšetkým Boží dar, Jeho mi-
losť a požehnanie. On si však chce použiť nás s našimi spôsobilosťami i slabosťami. Cez
nás koná svoje dielo záchrany. Chce, aby bolo odstránené všetko, čo bráni žiť v ozaj-
stnom vzťahu k Nemu a byť zapojení do služby, ktorú nám dal. Preto je potrebné uzdra-
venie. Uzdravenie cez pokánie a odpustenie. Bez toho nie je možné pohnúť sa ďalej. 

Rast zboru je teda podmienený duchovným zdravím každého jednotlivca. Keby
však toto fungovalo ako výlučná podmienka, naše zbory by museli pozostávať iba
z „ideálnych“ členov. Vieme, že to tak jednoducho nie je, ani nemôže byť. V našich
spoločenstvách sú  kresťania živej viery, ako aj formálni, hľadajúci, ľahostajní,
ba i neveriaci. Preto musí cirkevný zbor pamätať na všetkých a svojou službou
a štruktúrou vytvárať podmienky, aby veriaci mohli prehlbovať svoju vieru, vlažní
mohli byť zapálení novou iniciatívou, hľadajúci nachádzali odpovede na svoje otázky
a neveriaci boli oslovení pre nasledovanie Ježiša Krista. ...aby sme, verní pravde,
v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista (Ef 4, 15). 

Chceme v našom cirkevnom zbore klásť rovnaký dôraz na osobný, ako aj zborový
duchovný rast. V tomto zmysle sme si aj určili svoje priority s bratom dozorcom Mi-
lanom Brunckom. On sa bude viac zameriavať na osobnú, ja viac na zborovú strán-
ku. Spolu s naším novozvoleným presbyterstvom chceme nanovo zadefinovať posla-
nie a úlohy nášho cirkevného zboru, povzbudiť, motivovať a zapojiť čo najviac našich
členov do spoločného diela. Zároveň chceme hľadať spôsoby, ako konať jednotlivé
služby, pripraviť zodpovedajúce programy a kurzy, sústredenia, tábory, evanjelizá-
cie... Priali by sme si „chytiť druhý dych“ pre službu evanjelia dovnútra i navonok
a osloviť čo najviac neveriacich v našom meste. Vieme, že bez aktívnej účasti širo-
kého okruhu našich verných to nepôjde, že konať takéto dielo bez modlitieb, obeta-
vosti praktickej i finančnej, bez dobrovoľných spolupracovníkov je nemožné. Tiež po-
trebujeme čas. Čas na to, aby sme sa zmobilizovali, preskupili svoje sily a vstúpili do
nového zápasu o rast Božieho kráľovstva medzi nami. Spoliehame sa na Božiu mi-
losť, vedenie Svätého Ducha a ochotné srdcia všetkých, ktorí túžia po tom, aby
v našom spoločenstve bol vyvýšený a oslávený Pán Ježiš Kristus. 

J Á N H R O B O Ň ,  Z B O R O V Ý F A R Á R
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Každý sme už išli po námestí. Všim-
li sme si niečo?

Nie? 
Skúsme sa pozrieť pozornejšie. Na-

príklad koľko ľudí sa ponáhľa za
niečím dôležitým, koľko ľudí sa pri tom
usmieva? 

Všimli sme si to? 
Otvorme aj svoje uši smerom k srd-

cu, ktoré k nám neustále prehovára,
nabáda nás zastaviť sa a ... počúvať. 

Počujeme? 
Ticho... Nie obyčajné. Všímame si to?
Možno...
Ráno vstaneme, možno stihneme

ranné zamyslenie, ideme do práce, kde
nás čakajú povinnosti, neodkladné
rozhodnutia, riešenie konfliktov, zhon,
chaos. Snažíme sa počúvať, rozdávať
rady... Ako však môžeme počúvať
iných, radiť im, keď nedokážeme počú-
vať svoj vnútorný hlas? 

Unavení sa vrátime večer domov
a opäť povinnosti... Večerná modlitba.

Ako sme prežili deň?
Spomenuli sme si na ranné zamysle-

nie? 
Zastavili sme sa na chvíľu a počúva-

li svoj vnútorný hlas, ktorý nás nabá-
da k tomu, aby sme našli v dennom
chaose Boha? 

Pokoj, v ktorom môžeme na chvíľu
zakotviť bez toho, aby nám to ubralo
stotinu sekundy z nášho života? 

Veď náš život je dar, ktorý sme do-
stali od Boha, máme sa z neho tešiť,
smiať sa, radovať ako deti, keď po pr-
výkrát zbadajú motýľa, či sladko vo-
ňajúci kvet. 

Ľutujem, no zabudli sme na dieťa,
ktoré má po celý náš život kvitnúť
v našich srdciach, rozvíjať sa a rásť, či
máme sladkých pätnásť, dvadsaťštyri,
päťdesiat alebo sedemdesiat rokov.
Vždy máme ostať dieťaťom Božím,
kráčajúcim vo svetle lásky, harmónie
a odvahy. Nezhasnime tú sviecu, čo
v nás tlie, neumlčme dieťa v nás, ale
buďme sviecou, čo planie v nás, a roz-
víjajme dary, ktoré sme dostali od Hos-
podina. Hľadajme ich, neustaňme,
kráčajme s otvorenou náručou v ústre-
ty radostiam, láske, harmónii. Pretože
duchovné bohatstvo je cesta, po ktorej
sa učíme chodiť po celý náš život. Je na
nej mnoho úsmevov, ale i pádov a sĺz.
A práve v takej chvíli nás Boh drží
v náručí, utiera naše slzy a dodáva
nám odvahu vstať a znovu bojovať. 

Spomenieme si ešte na pocit šťastia,
ktorý nás v tej chvíli opojil? Možno to
bol priateľ, ktorý ticho objal, snáď ús-
mev, čo povzbudil srdce, mohol to byť
iba slnečný lúč, ktorý pohladil boľavé
srdce. Všade bol a je Boh. 

Skúsme si spestriť žitia deň,
s úprimnou a usmievavou tvárou spre-
vádzajme ľudí, srdečným slovom obda-
rujme nejednu skormútenú ľudskú
dušu a staňme sa človekom. 

Nasledujme svoj vnútorný hlas, kto-
rý vedie naše kroky, srdcia a mysle.
Neupadnime do chaotického materia-
lizmu sveta, ale nastúpme cestu, ktorú
nám určil Boh. Až potom svet začne
počúvať a chápať Božie slovo. 

Len stačí vstať, začať, ísť a nezastať.
M Á R I A E L I Z A B E T H K O Š O V Á

Nasledujte svoj vnútorný hlas 
a svet vás začne počúvať
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Za všetko ďakujte
Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť. Žalm 106, 1

Úvodný verš tohto žalmu vyjadruje úprimnú, spontánnu, až jasavú vďačnosť ná-
roda izraelského, ktorú prejavuje Hospodinovi za Jeho milosť, pomoc, vedenie pri
putovaní púšťou. Čakali by sme, že v podobnom tóne bude tento žalm pokračovať,
tak ako žalmy predchádzajúce alebo nasledujúce. Čo však nasleduje ďalej, je plné
neuveriteľných drastických, až morbidných skutočností, ktoré by sme pri ďakov-
nom charaktere tohto žalmu len sotva očakávali. Výpočet sa začína pomerne zná-
mymi skutočnosťami: zhrešili sme, páchali neprávosť, žili bezbožne, nedbali na
Tvoje skutky, zmocnila sa nás vášeň v púšti, pokúšali sme Boha. Následne sa ten-
to výpočet stupňuje a zintenzívňuje spôsobom: oheň sa zažal v týchto zberbách,
plameň strávil bezbožníkov, zamenili svoju slávu za vola, čo žerie trávu, pohrdli vy-
túženou zemou, neverili Jeho sľubu, reptali vo svojich stanoch. Ani toto nie sú ne-
jaké zvláštne novinky. To o národe Izraelskom vieme. Autor žalmu však pokračuje
ďalej a stupňuje následný opis až do krajnosti: jedli obete prinášané mŕtvym. Aj
svojich synov obetovali, i svoje dcéry démonom, prelievali nevinnú krv svojich sy-
nov a dcér, ktoré obetovali pohanským modlám. Tak bola zem poškvrnená krvou,
vlastnými skutkami sa znečistili, smilnili svojimi činmi. Povieme si – bola to zber-
ba, čo už len môže byť v takomto prípade na ďakovanie. Nemôžeme si však ne-
všimnúť určitý prelom výpočtu týchto desivých udalostí v poslednej časti žalmu:
vzhliadol na ich úzkosť, keď počúval ich nárek, kvôli nim rozpomenul sa na svoju
zmluvu a pre svoju hojnú milosť zľutoval sa, dal im nájsť milosrdenstvo. Do temnej
minulosti vstupuje pokánie národa Izraelského a Božie odpustenie ako lúč svetla.
Pokánie a odpustenie úplne mení situáciu, a to je najväčší dôvod k vďačnosti.

Bratia a sestry, počuť dnes nárek nad bezbožnosťou a nevďačnosťou? Obávam
sa, že si svojou nevďačnosťou zarábame na nešťastie, že sa naučíme ďakovať až vte-
dy, keď príde niečo skutočne veľmi zlé. Známy švédsky farár a spisovateľ Bengt Plei-
jel si vo svojej knihe Prorok Daniel kladie otázku: prečo práve sedemdesiat rokov
babylonského zajatia? Prichádza k nasledujúcej úvahe, ktorá môže byť aj konš-
trukciou, ale je iste zaujímavá. Hospodin vo svojom Zákone ustanovil každý siedmy
rok za rok odpočinku. Vtedy sa zem nesmela obrábať, mala ostať ležať ladom. Päť-
sto rokov národ Izraelský toto nariadenie nezachovával, išlo mu o čo najväčšie zis-
ky a produkciu. Tento čas predstavuje sedemdesiat rokov, počas ktorých bola pô-
da bez odpočinku. Sedemdesiat rokov trvalo babylonské zajatie a v tomto období
zostala zem v Izraeli pustá. Teda svojím počínaním za obdobie pol tisícročia si Iz-
raelci koledovali o Boží trest. Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Božia spravodlivosť
sa vždy naplní. Hospodin očakáva našu poslušnosť a vďaku za všetky dobrodenia,
ktoré denne od Neho prijímame. Ak ju nepočuť, nekoledujeme si aj my o to, že naša
zem začína byť pustá? Nie je tu až primnoho súvislostí s počínaním národa izrael-
ského? Pre príklady nemusíme chodiť ďaleko. Koľkí hovorili: žil som v stálom strese,
zhone, pechorení, aby som čo najlepšie zabezpečil seba, svoju rodinu, aby
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som dosiahol úspech a obdiv. Ale prišla choroba, nešťastie, a všetko som stratil.
Dnes som vďačný za každý jeden deň, každú hodinu či minútu, ktorú prijímam ako
vzácny dar. 

Pán Ježiš Kristus nás vyzýva: Za všetko ďakujte, alebo za každých okolností vzdá-
vajte vďaku (1 T 5, 17). Za všetko, nielen za dobré, pohodlné, príjemné veci, ale za
všetko. Môžeme sa pýtať: Mám ďakovať aj za choroby, straty, problémy, nešťastie?
Nie je to nejaký duchovný masochizmus? Myslím však, bratia a sestry, že ďakovať
dokáže len ten, kto si vie vážiť to, čo má. Ak si nevážim to, čo mám, nedokážem za
to ani ďakovať a keď nedokážem ďakovať, tak mi ani nič nebude dané, lebo by som
si to aj tak nevážil. V Jakubovej epištole 4, 3 sa píše: Prosíte a nedostávate, lebo zle
prosíte, aby ste to premárnili na svoje zlé žiadosti. Keď sme takí rýchli ku kritike
a k sťažnostiam a takí pomalí k vďačnosti, nie je za tým až príliš veľa našich zlých
žiadostí typu: Ja to chcem tak a tak a keď nebude po mojom, nech nie je nijak. Ja
mám takýto názor a každý iný je nanič. Ak nebude podľa mojich predstáv, bude
zle... A takéto negatívne postoje potom vzťahujem na svoju prácu, ktorá mi nevy-
hovuje, rodičov, ktorí mi nerozumejú, deti, ktoré sú neposlušné, školu, ktorá je
o ničom, priateľov, ktorí o mňa nestoja, cirkevný zbor, ktorý ma nenapĺňa, služby
Božie, ktoré ma nebavia...  

Na druhej strane je skvelé a veľmi povzbudzujúce, keď do všeobecného reptania
znejú slová vďačnosti. Dobrorečenie a vďačnosť pôsobí ako balzam na dušu. Písmo
hovorí: Za všetko ďakujte, lebo to je Božia vôľa pri Vás v Kristu Ježiši. On pre nás
v Kristu Ježiši už všetko spravil. V Ňom máme spasenie a plnosť Jeho požehnania.
Kto chce napredovať vo svojom duchovnom živote, nie je iná cesta, ako cesta chvá-
ly, vďačnosti a dobrorečenia. Preto by som chcel na záver uviesť tri skutočnosti, za
ktoré som vďačný v našom cirkevnom zbore. 

Keď som koncom septembra pozeral knihu milodarov, čo sú naše najväčšie príj-
my, hovoril som bratovi z presbyterstva, že v novodobej histórii nášho zboru ich eš-
te nebolo tak málo. On na to reagoval slovami: Nedaj sa znechutiť, lebo to je diab-
lova taktika. Vždy, keď prichádza niečo nové, diabol strojí svoje úklady. A naozaj,
nasledujúci deň sa zborové presbyterstvo spontánne uznieslo na zbierke kvôli opra-
ve fary a v priebehu troch dní vyzbierali medzi sebou bratia a sestry z presbyter-
stva takmer 40 000,- Sk. Diablova vôľa pre nás je šomranie, reptanie, kritika, sťaž-
nosti a znechutenie. Božia vôľa pri nás je vďačnosť, chvála a dobrorečenie. 

Tá druhá udalosť sa týka našich konfirmandov. Pred začatím vyučovania bolo
prihlásených okolo desať prvákov. Tak málo sme ich ešte nemali. Znova sa ma
zmocňovali skeptické úvahy. Na prvú hodinu ich prišlo okolo tridsať a dnes sa
z nich rysuje pomerne životaschopná skupina. 

Tretia udalosť sa týka výzdoby kostola pri príležitosti poďakovania za úrodu. Pred
začiatkom vyzdobovania boli v kostole len základné veci. Sestra, ktorá organizuje
túto prácu, nakrátko odbehla niečo zabezpečiť a keď sa vrátila, zrazu bolo všetkého
dosť. Plno ovocia, zeleniny, kvetov. Videli sme v tom taký malý Boží zázrak. Pán Boh
nám aj týmto spôsobom znovu pripomenul, že prv než podľahneme svojej mrzu-
tosti, skepse a malomyseľnosti, máme otvoriť naše srdcia i ústa k vďačnosti a chvá-
le. On nám dal všetko, čo potrebujeme, v Ňom máme spasenie a večný život. Vďa-
ka Mu za to. Amen

J Á N H R O B O Ň ,  Z B O R O V Ý F A R Á R
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Milí bratia a milé sestry,

v ostatnom čase často premýšľam nad úc-
tou. Vedú ma k tomu skúsenosti, ktoré som
nejedenkrát zažila medzi ľuďmi a na túto at-
mosféru nemôžem zabudnúť. Je to niečo
ako pocit, ktorý viete, že nemáte len vy, ale
celé okolie. Určite aj vy nájdete skúsenosti vo
svojom živote, keď ste cítili, že to, čo stojí
pred vami, má veľkú cenu. Napríklad naro-
denie vášho dieťaťa, alebo keď ste skúmavo
hľadeli na zvráskavenú tvar starca, z ktorej
vyčítate viac, ako vám on povie slovami. Úc-
ta, ktorá by mala byť takpovediac samozrej-
mým postojom voči veciam, ktoré v nás
vzbudzujú obdiv i úžas, …ak vôbec ešte ta-
kéto veci existujú v našom živote. 

Známy je výrok, že kvalita spoločnosti je
hodnotená podľa toho, ako sa vie postarať o
tých najstarších a bezmocných. Mohli by
sme povedať, podľa toho, ako si spoločnosť
vie ctiť tých, ktorí sa nemôžu odplatiť ničím.
Veď majú hodnotu takí, akí sú. To je Božia
milosť v praxi – každý človek má hodnotu
nielen preto, čo produkuje, ale preto, kým je.
Tým, kým sme v Božích očiach ako milova-
né bytosti bez nášho pričinenia, je dobrý prí-
klad Božieho láskavého záujmu o nás. V úc-
te sa začína láska.

Kázňový text zo Zjavenia Jána nám môže
predstaviť nebeský prejav úcty. Vieme, že

apoštol Ján mal zvláštne videnia, ktorými
mohol veľmi adresne napomenúť ľudí svo-
jej doby. Hoci je táto posledná kniha Novej
zmluvy veľmi obrazná, a preto aj dosť kon-
troverzná, vyvoláva otázky, čo všetko zna-
mená, predsa jej odkaz dáva podstatný
zmysel. Hoci podľa nej celý kozmos skola-
buje, posledný súd sa uskutoční; všetko
zlo bude odstránené a Nový Jeruzalem
slávnostne uvedený z „nového neba“ na
„novú zem“. A to je záver – otvorená bu-
dúcnosť nielen knihy Zjavenia Jána, ale
celej Biblie. Odkaz, ktorý vedie do života,
a nie do záhuby. V dnešnom texte sa
myriady myriád, čo znamená 100 miliónov,
a tisíce tisícov anjelov, štyri bytosti a dvad-
saťštyri starších zhromažďuje okolo Božie-
ho trónu. V predchádzajúcej stati Zjavenia
Jánovho by sme sa dozvedeli, že jedine
Baránok Boží, predstavujúci Ježiša Krista,
prichádza, aby otvoril zapečatenú knihu,
v ktorej sa nachádzajú najhlbšie tajomstvá
univerza, zámery Božieho srdca. A vtedy
obrovské množstvo nebeského života vzdá-
va úctu, chválu a vďaku Božiemu Barán-
kovi za Jeho obeť, ale aj vzkriesenie, za Je-
ho poníženie, ale aj oslávenie, za Jeho
pokoru, ale aj Jeho silu, pretože svojím
spôsobom vykúpil ľudí, aby sa stali časťou
Božieho kráľovstva na zemi. A k tomuto vy-
znaniu sa pripája tak celé nebo, ako aj ce-

Úcta – začiatok lásky
Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu Tvojmu daj česť 

pre svoju milosť a vernosť! Amen.

Potom som videl a počul hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a star-
ších. Ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov. Volali mohutným hlasom:
Hoden je Baránok zabitý vziať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu a

dobrorečenie! A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou, na mori a
všetko, čo je v nich, počul som volať: Sediacemu na tróne a Baránkovi dob-
rorečenie, česť, sláva i vláda na veky vekov! Nato štyri bytosti volali: Amen!

A starší padli a klaňali sa.
Z j  5 ,  11 – 14
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lá zem, celé stvorenstvo a všetko, čo je v nich
– v ich najhlbších hĺbkach.

Boh má s celým univerzom krásny plán a
nebesia s celým tvorstvom to adresujú novou
piesňou. Oslavné slová nášho textu sú slová
piesne. Častokrát to výstižnejšie vie vypove-
dať úžas, obdiv a chvála ako melódia či hud-
ba. Ako celá atmosféra nabitá myšlienkou,
ktorá sa nedá vypovedať, ale skôr precítiť;
ako postoj, ktorý veľmi dobre vyjadruje kľa-
čanie na kolenách či úklon. Ako úcta pred
niečím úžasným, čo je a o čom viete, že má
nádej trvať naveky.

V auguste pred rokom sme sa s partiou
našich mladých nachádzali v Južnej Kórei.
Táto krajina nás hneď vtiahla do seba svojou
atmosférou úcty. Úklony ľudí na pozdrav, vy-
zúvanie topánok nielen v príbytkoch, ale aj v
miestnostiach kostola či v reštauráciách,
jemnosť a trpezlivosť, s akou sa nám Kórejci
venovali – človek vedel, že každým dňom ho
očakávajú nové krásne veci. Hlbšie poznanie
inej kultúry prehĺbilo naše doterajšie pozna-
nie Boha. Podobne som pred niekoľkými
týždňami mohla sledovať úctou naplnenú
atmosféru pravoslávnych bohoslužieb v Čier-
nej Hore. Úžasné bolo, že liturgia sa usku-
točnila v staroslovienčine vrátane Otčenáša,
ktorý je nám takto známy najmä z koncer-
tov. Zvlášť ma zaujalo, keď sa po skončení
bohoslužieb mnoho ľudí prišlo modliť k iko-
ne Svätej Trojice na menšom obraze vystave-
nom vo výške asi jedného metra v strede
chrámu. Ľudia pristúpili, očividne pohrúže-
ní v hlbokom rozjímaní, a potom všetky tri
postavy jemne pobozkali. Či už na hlavu, ru-
ky alebo srdce. Na pravoslávnych bohosluž-
bách ikony majú pripomenúť ľuďom, že boli
stvorení na Boží obraz, že Boh s nimi ráta
stále v tom lepšom zmysle slova. A aj keď
majú ťažkosti, niečo lepšie na nich ešte stá-
le čaká. Na tých službách Božích bola tak
vyjadrená pozemská i nebeská Božia služba,
Božia úcta k nám ľuďom. 

Úcta pred Božím zámerom s týmto svetom
je doslova nebeskou atmosférou. Nie je to
príkaz poslušnosti niekomu, kto nás ohro-
zuje a pred kým by sme sa mali báť, je to
skôr prejav vďačnosti za skúsenosť, ktorá

nám oznamuje, že niečo lepšie má ešte len
prísť, a čiastočne to už prežívate. Váš život je
toho súčasťou! Baránok Boží má v rukách
knihu, v ktorej sú zapísané Božie cesty. Ešte
nie sú ani prečítané, ale úcta a oslava nasle-
duje. Naša budúcnosť, náš svet, je v Božích
rukách. Úcta je začiatkom lásky, ktorú člo-
vek ešte len očakáva v plnej miere. Na ktorú
sa môže tešiť ako na tajuplný zmysel za všet-
kým, čo spoznal, za všetkým, čo sa ho do-
tklo, a predsa ho stále ešte ťahá. Ak sme ne-
stratili úctu k nejakému aspektu života,
potom ešte stále máme nádej na lepší, lás-
kavejší a láskyplnejší svet.

Známy nemecký evanjelický teológ, orga-
nista a lekár, Albert Schweitzer, vnímal, že
mal v živote šťastie. Že mu všetko vyšlo, ho-
ci žil v ťažkých časoch dvoch svetových vo-
jen. V skorej dvadsiatke si uvedomoval  toto
svoje šťastie, alebo mohli by sme povedať,
tento svoj postoj k životu. Rozhodol sa, že
do tridsiatky sa ešte povenuje štúdiu vedy
a umenia a potom zasvätí svoj život naplno
službe ľuďom. Často pritom rozmýšľal, čo
pre neho znamenajú Ježišove slová: „Kto by
si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto
stratí život pre Mňa a pre evanjelium, nájde
ho.“ Jeho túžba sa splnila: po tridsiatke za-
nechal život v Európe a spolu s manželkou
Helenou odišiel do rovníkovej Afriky liečiť
chorých. Cez tieto skúsenosti sa jeho hlav-
ným životným krédom stala úcta k životu,
ktorú pokladal za základný princíp ľudského
konania. Všetky živé bytosti, i živočíchy, totiž
prejavujú vôľu žiť a etickou odpoveďou ľudí
by mala byť práve úcta. Túžba žiť je hlboko
zakódovaná v Božom stvorení, až tak, že nás
na to upovedomuje Boží zámer s nami, Bo-
žia vôľa pre novú zem, náš život ako večná
oslava a chvála Boha, ako začiatok naj-
väčšieho tajomstva – Božej lásky pri nás. Te-
da nielen prežitia, ale zmyslu nášho žitia.

V tejto súvislosti som si spomenula na
humorné slová nášho brata farára Janka
Hroboňa, ktorý raz na biblickej hodine po-
znamenal, že ešte ako malý chlapec si pred-
stavoval, že vo večnosti musí byť nuda. Čo
tam vlastne budeme robiť?! To si môžeme
predstaviť, že stále chváliť a spievať by urči-
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te prestalo baviť napríklad aj našich spevo-
kolistov, ktorí s takým nadšením spievajú. 

Schweitzerov koncept úcty k životu, overe-
ný jeho vlastnými životnými skúsenosťami,
nám prináša nebo na zem. Budúcnosť do
prítomnosti. Veľké vysnívané ciele, ale i po-
zornosť k malým veciam okolo nás. Úcta k
životu je niečo, ako robiť tú istú vec s oveľa
väčšou pozornosťou k detailom, ktoré inak
vo víre myšlienok na budúcnosť uniknú. Je
to ako uprieť zrak nielen na oblasť práce,
ktorej sa venujeme, ale aj na úplne inú ob-
lasť, ktorej možno vôbec nerozumieme, pre-
tože sme ju nikdy nepovažovali za takú
dôležitú ako tú svoju. Úcta je životný postoj
k veciam, ktoré si zasluhujú našu pozornosť
pretože nás každodenne stretajú, a doteraz
sme sa neodvážil pri nich zastaviť, aby sme
ich prijali ako dar neba.

Zo Schweitzerových myšlienok nás v tom-
to smere môžu povzbudiť jeho výroky: „Kaž-
dý deň urob niečo pre niekoho, za čo nedo-
staneš zaplatené.“ Alebo „Kto v živote prijal
mnoho dobrého a krásneho, je povinný to
odovzdať v príslušnej miere. Kto zostal ušet-
rený vlastného utrpenia, nech sa cíti povola-
ný pomôcť mierniť utrpenie iných.“

V týchto myšlienkach sa skrýva hlavne je-
ho postoj úcty. Ako začiatok k väčším ve-
ciam, k odvahe i odolnosti považovať svoj
život za šťastný a za odovzdaný službe. Po-
tvrdzuje to aj parafráza jeho ďalšej myšlien-
ky: „Vychovať seba pre pocit vďačnosti a úc-
ty znamená nepovažovať nič za samozrejmé,
ale vždy hľadať a ceniť vec poza našu aktivi-
tu. Veď nič, čo je urobené pre nás, nie je sa-
mozrejmosťou.“

Úcta ako začiatok lásky nie je samozrej-
má. Nie je to totiž strohý Boží rozkaz, ktorý
by sa  ošúchal prikazovaním. Láska sa pri-
kázať nedá, veľmi rýchlo by vybledla. Úcta je
potenciálny postoj našej ľudskosti vpísaný
do nášho bytia samým Stvoriteľom. Úcta je
Boží zámer s nami, Boží zámer viesť nás
k Nemu, a takáto cesta sa dá sotva prejsť
bez úžasu, vďakyvzdania, chvály a oslavy… 

Kiež nás úcta neopúšťa, ale nám pripomí-
na Boží láskavý a láskyplný zámer s nami,
pre veľkú vôľu žiť, večne žiť... Amen.

M o d l i t b a

Paul Roth: ZAČIATOK LÁSKY

U nás už prešli časy, keď ľudia
všetko nepoznané, nevysvetliteľné
pripisovali Bohu alebo tomu,
kto bol uctievaný ako Boh.

Bože, my Ťa neuctievame
ako bôžika v záhadných zákutiach vedy.
Akoby si nebol Bohom,
ale len neodkrytý prírodný zákon,
neznáma hviezda,
neprebádaný horský vrchol.

Bože, uctievame Ťa
ako posledné tajomstvo
za všetkými vecami,
prírodnými zákonmi,
poznatkami vedy;
my Ťa uctievame ako poslednú podstatu
všetkých vecí života.
Veľkí vedci hovoria,
že každé nové poznanie prehlbuje ich úctu
pred posledným základom 
všetkých vecí.
Náš život sa nepotrebuje
triasť pred neznámym,
ale uznanie tohto tajomstva 
je za všetkým životom.
Náš život potrebuje
hlbokú úctu.
Bože, daruj nám úctu
pred krásou a silou,
ktorá nás dojíma pri pohľade na svet
v búrke mora,
vo všetkom živom.

Bože, daruj nám úctu
ku každému človeku.
Pretože tajomstvo človeka
sa nedá poznať
z farby, reči, inteligencie.
Láska sa dá len tušiť.
Viera poukazuje na Bohočloveka.
Bože, daruj nám úctu pre tým, 
čo je nad nami,
čo je na našej úrovni,
čo je pod nami.
Úcta je začiatok lásky.

K A T A R Í N A S U C H Á
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Skrze rozsévače slova Božího rozumí Pán
v předčteném texte proroky, patriarchy
a všechny učitele a služebníky Starého zá-
kona: skrze žeň rozumí učitele a vyznavače
Nového zákona, nové víry a cirkve od Něho
založené.

Tu pripisuje sám Kristus Ježiš první
zásluhy o rozšírení království Božího na ze-
mi, ne sobě a svým učeníkum, ale pred-
kum národa izraelského řka: jiný rozsíva
a jiný žně, já jsem vás poslal žáti, v čem ste
vy nepracovali. 

To platí o přečistení skrze Reformácii.
I tu jiní rozsívali a jiní žali, jiní pracovali

a jiní potom v ty práce vešli v úžitek a chva-
lu celou sobě privlastnivše. Náš národ byl
rozsevačem, německy jen žencem; ale, bo-
hužel, títo ženci nejsou tak úpřimní a uzna-
lí k nám, jako byl Kristus k rozsévačům
a učitelům Starého zákona.

Když je řeč o Reformacii jejím počátku,
jejim do naši uherské krajiny uvedení, tu
téměř nikdo nemyslí na náš národ a jeho
nesmrtelné zásluhy, nimiž on všecky jiné
národy prevyšuje.

Nechať mne tu nikdo neupomíná na ne-
příjemnou vůni vlastní chvály: pravdu zaisté
hledati a mluviti, byť by se ona i nás týkala,
není samochvála, ale svatá k nám, k nám
i ku bližným povinnost. Což učinímeli, uvi-
díme, že náš národ je vlastne otcem refor-
macie a jeji auvod do naší vlasti jsou věci
téměř  totožné, současné, a tak takým svaz-
kem spojené, že kde se o jedném mluví, tím
samým i o druhém mluviti se musí.

Na obojím pak náš národ velikou účast-
nost měl, i na uvedení reformacie do světa
vůbec, i na jejím uvedení do naší vlasti, ob-
zvlašte ponevadž

1. On byl původcem a předchůdcem re-
formacie. Reformacie již dávno před Lut-
herem svůj počátek vzala, menovitě nejvý-
trazněji skrze Mistra Jana Husa, kterýž
nejdrahší obět přinesl, totiž ne toliko uče-
ní, ale i stálost a neohrozenost mysli,
ánobrž i svůj život. Bludné jest to domně-
ní, akoby Hus teprve cizím vplyvem z An-
glické země od Viklefa známost Evangelia
a chuť k nápravě byli přijali. V slavjan-
ských církevních Letopisech nachádzame

Myšlienky z kázne Jána Kollára
prednesenej v cirkevnom slovenskom ev. a. v. zbore v Budapešti, 

kde bol farárom v rokoch 1819–1848:

Ten podíl, kterýž náš národ měl jak vůbec na reformacii celé,
tak obzvláště na uvedení ji do naší vlasti,

a který v tom záleží, že náš národ původcem a předchudcem 
reformacie byl i vůbec v Europě i u nás,

on byl radcem a podpůrcem Luthera, 
nejznamenitějšího pokračovatele  reformacie,

on byl jejim rozširovatelem,
on byl jejim obráncem a zdokonavatelem
on ji zapečetil mučeníctvím svých synů.

Pamiatka reformácie

J 4, 37–38
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od prvopočátku snažení z tohto ohledu sa-
mostatné a neodvislé.

Již v 7. století se Slávové ku vzývaní obra-
zuv znáti a k církevnímu sněmu v Carihrade
r. 680, kde se o tom jednalo, ani se nedosta-
vili. Od rímske stolice žádali navrácení vlast-
ní národní řeči při vykonávání náboženstva,
stavali se proti bezženství kňazov a velkej
moci Pápeža. Novou sílu a slávu dostalo uče-
ní Husovo r. 1438 na vyvoleném, výborném,
moudrém, přičinlivém a vítězoslavném králi
českém Jiřim Poděbradským, jediný král
k obnovené víre s celým domem svým stále
a směle se přiznávající – církev spojil v Jed-
notu bratrskou, ji proti nepřatelum a klet-
bam řimských mocně bránil.

2. Že náš národ byl i samého německého
reformátora štědrým dobrodincem a dár-
cem, dav jemu (Lutherovi) tie nejznameni-
tějšie dary, nástroje a prostředky ke zdarilé-
mu pokračování reformacie, totiž půdu
a prostranství, řeč a zpěvy, manželku a mno-
ho osobních učiteluv, přateluv a pomocní-
kuv. Tá zem, po které Lutherovy nohy kráče-
ly, ty kraje a města, v nichž se reformace
začala a konala, přináležely někdy ne Sa-
sum, ale kmenům národa Slavianskeho
(Lužickí Srbi). Tu oddávna tiší a pracovití
Slávové obývali, ale později bourliví Nemci je

podmanivše i jejich řeč a národnost násilně
potlačili a hle, mezi těmito potlačenými Sla-
vjany vykvětlo nejkrásnější nářečí německé
– Hornosaské, které užil Luther k dílu refor-
macie – pozdvihnul ju na spisovnú nemčinu.
(Preložil do té reči Bibliu.) Manželka Luthe-
rova Katařina, ona z oboji stránky, i po meči
i po přaslici, národu slavjanskému patří.
Otec, šlechtic z Bora, bydlel v osade Kamen-
ná Lužice. Matka zo slávneho slavjanského
rodu Hukovicov. Jakový pak vliv táto Slav-
janka na Luthera, jeho způsob myšlení
a činění, a tým i na reformacii měla, to patr-
no mezi jiným nejlépe odtud, že Luther sám
Epištolu ku Galatským, ktorá mu nejmilší
byla, svou Kateřinou z Boru jmenuje, a ji
hned Witenberskou děnnici, hned cisárov-
nou, hned klenotem býti praví, kterýž by ani
za královstvo francouzské, ani poklady be-
nátské nezamenil. Ona byla reformátorkou
ženských kláštorov.

3. I rozširovatelem a hlasatělem jejim, ne-
bo vydal ze sveho luna a to v naši vlasti mi-
lé muže, který prečistené Evanjelium záhy
prijali a večeru Pánovu pod obojim způso-
bem se přisluhovala a jiné služby Boží podle
ducha objeveného v Evanjeliu se vykonávali.

4. I jejim obráncem a zdokonavatelem.
Nejprvnější starší – senior ev. v naší vlasti

Martin Luther Ján Kollár
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byl již r. 1546 Michal Radašinský. Nadzírateli
čili superintendentové za ním bývali, začínajíc
od Eliáše Lányho, Melika a Izaka Abrahami-
dese až k Zábojníkovi, byli synové naší vlasti.

Nejstarší sněmové a církevní zhromažde-
ní, kde se evanjelici hned proti odpurcem
bránili a zodpovídali, byli ve slovenských
mestách, v běhu 16. století v Prešove 1546,
v Znieve v Turčianské stolici 1558, v Krem-
nici 1569, v Košicich, v Bardějove, v Sabi-
nove. V 17. stor. temer všichni sněmové
držany byli jmenovite v Nitrianske, Tre-
nčanské, Turčanské a Zvolenské stolici.
Hned po reformacii vznikaly školy. Rovně
i tiskárny v krajech podtatranských již
v 16. stor. mnohé založeny byli k rozširo-
vání nábožných, v novém evanjelickém du-
chu psaných knih. I svatých básniruv, lid
duchovnými zpěvy u víře utvrdzujících
a rozhorlujících, již tohto času v naší řeči
tak mnoho povstalo jako sotvy mezi kte-
rým jiným národum naší vlasti.

Celá Ausburská konfesie o pol storočie
dríve do našeho československého jazyka
preložena a tištěna byla, nežli do maďar-
ského a jiného.

5. Podal první jeho mučeníky, kteří Evan-
jelium i svou smrti zapečetili. Pouhé učení 
a rozširování našeho ješte není dosti, pakli
k tomu nepřistoupí ještě i zmužilost a se-
beobetování, ktorá hotova jest své pře-
svědčení i svou smrti potvrditi, jako učinil
a učil Kristus pravíci „dobrý pastýr i duši
svou pokladá za své ovce“. Má náš národ
skutečne takové obeti na oltar reformacie?

Nevím, mámli na to s radostí, čili se žalos-
ti odpovědeti: ovšem! A to nejednu, ale více
oběti, tak mnoho, tak bolestných mučeni-
kuv, kteří zjevně, dobrovolně a s hrdinskou
myslí život svůj obětovali. Žádny národ refor-
maci nědal jako náš.

Chci zdě jména méně známa, a to síce ta-
kových mučeníkův přivésti, kteří vykvetli
z našeho slovenského kmene a na půde naší
vlasti, jmenovitě ve Zvolenské stolici kosti
zložili, hned při počátku obnove církve. Ta-
koví byli dva mužové, totiž jeden kazatel cirk-
ve Libětovské, Filip Nikola, druhý učitel, téže
cirkve – Gregor, z nichž tento ve Zvolene na
rynku 1527, 22. srpna, onen pak prvé mno-
hými ranami zprobodany pod hradem Dob-

ronivským o dva dny později něchtevše evan-
gelické učení zapříti, zpáleni byli. A nětoliko
duchovního, nybrž i svetského mučeníkmi
se stali. Mezi jinými dva bratry slavné Revaj-
ské rodiny, kterýž po vyhnaní dvorního kně-
ze jejich Vonského z Překopy turčanské, oba
jali do Lagru a do vezení dali, v němž jeden
z nich i kosti zložil.

A kdoby stačil rozpomínati jména jiných
svědku, vyznavaču a mučeníkov z našeho
národa, z nichž jedni na galeje v těžkých
okovách vlečeni, jiní v podzemních těm-
nicích za mnohé roky trápeny, jiní na popra-
višti, jiní na Prešovských jatkách.

Slovem, žádny kraj v celé uherské krajině
tolik evangelicko-mučenícke krve nepila jako
tá země, ktorouž lid slovenský obývá.

Netřeba nám ani do minulosti patřiti: -
prejdite za našich časův vlasť slovenskou,
najděte v lůnu Tater posavad ne jednotlivé
osoby, ale celé osady a kraje (t.p. Lazy, 
v Trenč. stol.), kde bratři naši, již na dedích
a praotcích začasté a přes mnoha pokolení
nepřetržene až ke vnukum a pravnukum
trvajíci, hrozné pronasledování pro evange-
lickou víru, s príkladnou trpělivostí a ne-
ohrožeností znášeli.

Kde má který národ príklad takové věr-
nosti?

Všem těmto venujme v tento den slávy ti-
chou slzu vděčnosti. Uctivá památka jejich
jmenum, pokoj jejich spráchnivelým kostem,
odměna věčná jejich pobožné horlivosti
a věrnosti. 

Zdá se mi, jako bych slyšel onen hlas Zje-
vení Jana 7, 13: Kdo jsou oblečení v bílem
rouchu, odkud přišli? To jsou ti, kterýž za ve-
likého soužení myli roucha svá a zbílili je
v krvi Baránkove, protož jsou před trůnem Bo-
žím a slouží Jemu dnem i nocí ve chrámě Je-
ho, a Ten, kterýž sedí na trůnu, zastínovati je
bude, nebudouť lačněti více ani žízniti, a ne-
bude líti na ne slunce ani žádné horko, a se-
tře Bůh všelikou slzu z očí jejich. Amen.

Pri príležitosti jubilejného roka Martina Luthera 
(18. februára uplynulo 460 rokov od jeho úmrtia) 

a Pamiatky reformácie
(31. októbra uplynuie od pamätného dňa reformácie 

489 rokov)
pre čitateľov Martinského evanjelika pripravila 

a z historického textu Jána Kollára doslovne prepísala
Zuzana Štanclová, emerit. ev. a. v. farárka
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S radosťou sme sa 17. septembra 2006 zúčastnili
na slávnostných službách Božích v Turčianskom Jasene,

kde si pripomenuli
440. výročie narodenia a 385. výročie tragického úmrtia

rektora univerzít vo Wittenbergu a v Prahe,
vynikajúceho lekára, filozofa a básnika,

obrancu evanjelickej viery

JÁNA JESSENIA

...Niektorí s najväčšou radosťou pozorujú hviezdy, iní radšej rozjímajú o prvkoch.
Niektorých vábi záľuba poznávať rastliny, iných skôr priťahuje obdiv k rozmani-

tosti sveta živočíchov. – No mňa vedie iný cit: súdim, že môže byť márne vyhľadá-
vanie rozličných znalostí, ak nepozná človek ponajprv seba sám. Preto ponad všet-
ko ostatné s obľubou pozorujem práve na človeku, aká jedinečná a aká úžasná je
staviteľská a tvorivá činnosť najmúdrejšieho Boha. Veď nevytvoril na našom tele

nič planého, ani nadbytočného či zbytočného, nič, čo by nemalo svoj dobrý zmysel
a poriadok. Práve podľa tohto zmyslu a poriadku udržiavajú z každej stránky svoju

povahu a funkciu nielen všetky údy, ale aj všetky ich súčasti.

JÁ N JES S EN I U S
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ČO ZNAMENÁ BYŤ EVANJELIKOM?
Z diára

Pretože sme stále v ohrození, fascinujúca príhoda s preťatým kľúčom je aj dnes mimoriadne
významovo produktívna, symbolická i metaforická. Dnes by, pravdaže, nestačilo vytiahnuť meč,
pretože nepriateľ nie je taký priamy, zreteľný a viditeľný, ale dobre utajený a rafinovane preob-
lečený. Svojho času o danej dobe hovorieval farár Ladislav Adamčík: „Toto je dielo satanovo. Ľu-
dia nemajú bázne.“ A my nemôžeme naivne predpokladať, že satan po Novembri 1989 zaspal
a zlenivel, podobne ako nezaspal a nezlenivel po skončení protireformácie či svetovej vojny. On
sa len pretransformoval, zredukoval do podoby materializmu a nemilosrdného egocentrizmu. 

�Jednou zo síl a potencií, ktoré sú schopné sa s ním hádať, protirečiť mu a vzdorovať, je spôsob
myslenia a konania, teda spôsob existencie, ktorý nazývame byť evanjelikom. A tak som si ak-
tuálnu otázku Čo znamená byť evanjelikom trochu pozmenil a slovo evanjelik nahradil slovom
luterán, pretože pod slovom evanjelik a protestant sa skrývajú všelijaké podvodnícke a mätúce
smery a sekty, utajene antilutherské aj v rámci cirkvi a našich chrámov. Je to pochopiteľné, le-
bo osobnosť Martina Luthera, toho génia ľudskej slobody a individuálneho, zodpovedného sve-
domia, je dnes živšia a kreatívnejšia ako kedykoľvek predtým. Pre mňa osobne je viac než his-
torická osobnosť, „zakladateľ novej cirkvi“, reformátor, mysliteľ a spisovateľ. Jeho celoživotné a
bolestne poctivé hľadanie spásy si treba preložiť do súčasného jazyka a terminológie a vyjde
nám z toho to, čo práve strácame a možno už ani nemáme v spoločnosti zbavenej duchovného
rozmeru bytia. Je to hľadač a pátrač po zmysle ľudského života, života v pravde proti moci, vnú-
tornej slobody, identity človeka, jeho svojtotožnosti, kontinuity a integrity uprostred prázdnoty,
zábavy, povrchnosti, bez vízie a perspektívy, kde všetko je dovolené, veď odpustky sa predávajú
a kupujú v supermarketoch. Človek bez duše je len tovarom a výrobkom určeným na krátko-
dobú spotrebu. Iba matéria a materiál, nič viac. 

�Vnútornú silu vzdorovať súčasnému satanovi nachádzam aj v slovách, postojoch a skutkoch
človeka Martina Luthera, nášho súčasníka. K tomu mi pristupuje a prispieva ešte aj zvláštny,
jedinečný a vo svete neopakovateľný historický fenomén, posolstvo a tradícia, totiž slovenský lu-
teranizmus s obrovským potenciálom vnútornej mravnej a kultúrnej energie, ktorá sa dnes,
žiaľ, akoby vytrácala z našich vedomí. Od Daniela Krmana, Mateja Bela, Tranovského, Kuzmá-
nyho, Sládkoviča, Hurbana až po dnešok Rúfusa – výpočet osobností a ich tvorivých činov pre
národ, Európu a ľudstvo by bol pre tento príspevok veľmi zdĺhavý. Na ich odkaz treba nevy-
hnutne nadviazať, dať im význam – a zároveň tento význam prekračovať tak, aby sa dosiahla
kvalita a rozšírený humánny rozmer toho významu. Presne o tom hovorí súčasný luteránsky
hudobný skladateľ a filozof Roman Berger: „Osvojil som si kedysi tézu Davida Böhma – toho veľ-
kého fyzika a mysliteľa: Význam spočíva v rozvíjaní významu. Ide o to rozvíjanie. Keď iba re-
produkujem, napodobňujem fakty a idey minulosti, ktoré význam majú, tak na to rozvíjanie re-
zignujem. V tom je tá pasca ináč legitímneho postulátu ‚vernosti tradícii‘. Tradícia totiž, to nie
sú iba fakty, myšlienky, ale duchovný rozmer v nich zašifrovaný. Spomenul by som ešte veľkého
teológa: Paul Tillich tvrdil, že „význam autentického umenia spočíva v tom, že vyjadruje po-
slednú pravdu o existencii človeka“. 

�Aj toto je jeden zo spôsobov, ako dnes „preťať kľúč“. Neničiť, ale chrániť a zveľaďovať. Je to funk-
cia ľudského života. Ľudský život má zmysel len „sub speciae aeternitatis“, teda pod zorným uh-
lom večnosti, pretože odtiaľ pramení ten duch – sila. Je to vlastne preformulovaný, preložený
do moderného jazyka odkaz Martina Luthera, našich predkov a v konečnom dôsledku vlastne
posolstvo Evanjelia Ježišovho. 

Júl 2006 I V A N K A D L E Č Í K

Z webovskej stránky Ivana Kadlečíka
webpark.kadlecik.sk
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OKOLO JADIERKA SA VYKRÚŽILO HNIEZDO
Z diára

Netreba zabúdať na staré „zlaté“ časy, napríklad policajných výsluchov a do-
mových prehliadok. Kde bolo, tam bolo. Bolo – nebolo v blízkej krajine, kde
sa lekvár kosí, kde sa piesok leje a peniaze sa sypú. Potom zazvoní na ná-
mestí novembrový zvonec, rozprávke nikdy nie je koniec. A tak si všetci spo-
lu šťastne žijeme, kým nepomrieme. 

�Literatúra je práca so slovom a myšlienkou rovnako v básni, eseji, v povied-
ke, románe či v aforizme, vo fragmentoch a v detailoch, a ako celok mozai-
kovito zrkadlí existenciálnu esenciu doby a človeka v čase. A toto všetko
v rozličných a mnohých vrstvách, spôsoboch a intenzite možno nájsť u na-
šich mladých i starších spisovateľov. Každý svojím spôsobom prináša po-
slednú správu o človekovom bytí. Treba ich pozorne, nepovrchne čítať, pod-
porovať aspoň morálne a nepodceňovať, učiť sa o nich a vedieť. 

�Aj paródia, sarkazmus a irónia sú stavebným momentom prózy ako forma
odstupu, ktorý nemusí byť len v priestore a v čase. Paródia však, žiaľ, nie je
len pozitívny kompozičný prvok prózy, ale hlavne spôsob nášho života. Ta-
kmer celý socializmus aj s jeho realistickou literatúrou bol vedomou či ne-
vedomou paródiou ideálu presne tak, ako je dnešok paródiou demokracie,
náboženstva, humanizmu, slobody, ľudských práv, literatúry, umenia. Čo po-
tom ostáva, je iba groteska a absurdita. 

�Uskutočňovať ľudskosť, nie výrobu. Človek sa môže veľmi dobre cítiť aj
v drobnej krčmičke s výhľadom na Sitno. Môže vidieť a sýto reflektovať.
Môže cítiť, ak chce, ak vie a nájde odvahu. V tom je totiž aj primárna funk-
cia literatúry: aby sme sa stali a zostali ľuďmi. 

�Dnes ako vlani, vlani ako dnes. Okolo jadierka sa vykrúžilo hniezdo tvaru,
bez neho niet jablka. Nie v pragmatickej dužine, ale v jadierku, ktoré zaho-
díme, sa skrýva horúčava. Obsahuje nekonečno jabloní. Za malým oknom
domu vŕzgajú kostry vyzúvajúcich sa už stromov, niektoré z nich prikladám
do keramických kachieľ, ich letokruhy kvília, plameňmi kvitnú: krása je vždy
trochu smutná.

Október 2006 I V A N K A D L E Č Í K

Z webovskej stránky Ivana Kadlečíka
webpark.kadlecik.sk
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ĎAKUJEME, BRAT FARÁR

Prekročiť bez sĺz prah,
Tak hrdo, bez zachvenia:
Stisk ruky vo dverách
A krátke „Do videnia“.

Prekročiť bez sĺz prah,
Hoc vieš, že sny sa menia:
Stisk ruky vo dverách
Mať úsmev na perách
A dlhé „Do videnia“.

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate 
a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie.“ 

(Mt 11, 28).

Drahý brat farár, milé sestry!

Päť mesiacov uplynulo, keď sa naplnili slo-
vá evanjelistu Matúša: Poďte, ja vám dám od-
počinutie...

V mrazivý januárový deň odprevadili sme a do
hrobu k jeho – v mladom veku zosnulej matke –
uložili sme bezduché, ťažkou chorobou poznače-
né telo nášho priateľa, blízkeho človeka, martin-
ského farára Jána Bohdana Hroboňa. 

Keďže krutá choroba bola krátka a mnohí
sme sa s ním nemohli osobne rozlúčiť, pociťuje-
me to ako dlh. Dlh človeku – ktorý okrem množ-
stva iných vecí – pred desiatimi rokmi zapálil
srdcia našich najstarších sestier v zbore a dal
podnet ku vzniku krúžku šikovných rúk – krúž-
ku ručných prác. Zámerom tohto spoločenstva
bolo nielen spoznávať a navštevovať sa navzá-
jom, ale tiež vyhľadávať chorých členov cirkev-

ného zboru a zabezpečovať praktickú pomoc
všetkým, ktorí sú na ňu odkázaní. 

Vážený brat farár, ten krúžok existuje dodnes
a 27 sestier, ktoré ho navštevujú, s láskou pri-
nášajú do neho vytvorené práce, ktoré ich pre-
zentujú nielen u nás, ale v mnohých prípadoch
v cirkevných zboroch ďaleko za hranicami našej
vlasti. 

Toto všetko a ešte mnoho iných vecí chceli
sme Vám, pán farár, osobne povedať a z veľkej
vďaky aspoň kyticu kvetov odovzdať, no nestihli
sme..., lebo Ty, Bože náš, iba Ty, Bože náš, ľud-
ský život v rukách máš...

Drahý brat farár, dnes stojíme okolo Vášho
hrobu, v ktorom odpočíva Vaše telo. Veríme, že
Vaša duša našla odpočinutie v náručí Vášho ne-
beského Otca a dnes sa díva na nás, na 27 naj-
starších členiek krúžku ručných prác, ktoré
Vám prišli vysloviť skromné slová. Ďakujeme za
všetko, Pán Boh Vám to odplať! Nikdy nezabud-
neme na človeka veľkého nielen vzrastom, ale
i srdcom a duchom. Odpočívajte v pokoji! 

...Až skončí tá cesta, ktorá má viesť ďalej,
Až dôjdeme po nej k méte dokonalej, 
Až slová doznejú – zbadáme nový breh, 
Až potom prinútia nás trosky zmeravieť. 
Až cieľ nás pohltí a zrúti križovatky,
Až nik tu nebude, kto volal by nás spiatky,
Až ktosi neznámy nám sviecu smrti zažne,
Až bozkom spečatíme tajomstvo to strašné,
Až všetko, čo bolo, ostane bičom v snách,
Až stopy života umĺknu na perách...

Národný cintorín v Martine, 28. júna 2006 
(posledné stretnutie pred prázdninami).  

V. M.
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Z MOJICH SPOMIENOK NA JÁNA BOHDANA HROBOŇA

14. OKTÓBRA 1989 MNÍŠEK NAD HNILCOM

Vtedy som ho počula prvýkrát. Bolo to pri príležitosti 200-ročného jubilea obnoveného
evanjelického a. v. chrámu Božieho v Mníšku nad Hnilcom. Prišli rodáci zo Spolkovej repub-
liky Nemecko a z Rakúska na dvoch autobusoch a mnohých autách. Slávnostné služby Bo-
žie boli 15. októbra, ale už v podvečer 14. októbra boli privítacie služby Božie. Kazateľom bol
pán farár Ján Bohdan Hroboň, ktorý prišiel medzi nás z Hanušoviec nad Topľou aj so spe-
vokolom Efata. Ospravedlnil sa, že nevie kázať po nemecky, ale po slovensky – po nemecky
jeho kázeň predniesla sestra farárka Emília Hrešková. Biblický text si nepamätám, ale ne-
zabudnuteľne na mňa zapôsobila myšlienka brata farára, ktorý rozprával v kázni príbeh
o tom, ako rodičom zomrie osemročná dcérka. Aj pri takej strate jej otec ďakuje Bohu, že sa
osem rokov mohol z nej tešiť a radovať a že Pán Boh ju určite miluje viac, ako ju on dokázal
milovať. Táto myšlienka ma často posilňovala pri životných ťažkostiach. Vtedy som Jána
Bohdana Hroboňa počula prvýkrát a tieto jeho slová mi dodnes znejú ako veľké po-
vzbudenie.

PRÍPRAVA NA ZÁJAZD DO IZRAELA

Zájazd do Izraela pripravoval brat farár Ján Bohdan Hroboň spolu s bratom farárom
Hrubým (rodákom zo Spiša) zo Spolkovej republiky Nemecko. Myslím, že to bol prvý sloven-
ský evanjelický zájazd do Svätej zeme. Aby sme sa na podujatie dobre pripravili,  stretli sme
sa v Martine. Po úvodnej modlitbe sme sa dozvedeli, ako sa na zájazd čo najlepšie pripra-
viť, i to, čo všetko by sme mali na ceste vidieť. Po dobrom obede na účet nemeckej diakonie
sme si pozreli diafilm – obrázky z cesty mladšieho Bohdana Hroboňa, ktorý s batohom pre-
šiel Izrael. Pamätám sa, ako sa na stretnutí zdôrazňovala duchovná stránka: do našej vý-
bavy na cestu bolo samozrejmé zobrať si Bibliu a z praktických rád si spomínam na potre-
bu dobrej obuvi. 

Pamätám sa dobre i na to, ako som prišla do kancelárie. Po privítaní som ho pozdravila
a zaželala som mu, aby jeho pôsobenie v „centre“ evanjelictva slúžilo na povzbudenie a oži-
venie celého Slovenska. Brat Ján Bohdan Hroboň trochu skepticky mávol rukou a pozna-
menal, že v Martine sa rozmáhajú rôzne náboženstvá, ale evanjelikov je málo.

ZÁJAZD DO IZRAELA 24. 11. – 30. 11. 1996 – SPOMIENKY PO 10 ROKOCH

23. 11. 1996 sme sa stretli v Bratislave, previezli sme sa do Viedne a po troch hodi-
nách letu sme pristáli v Tel Avive, kde nás čakal autobus so sympatickým označením
HROBONTOUR. S výborným sprievodcom a dobrými tlmočníkmi sme sa zoznamovali s Iz-
raelom so zameraním na Izrael biblický, a to od najstarších dejín až po súčasnosť. Samo-
zrejme, nezabudnuteľnými ostali vysvetlenia brata farára Hroboňa k jednotlivým pamäti-
hodným miestam. Dôraz kládol na biblický text a na jeho posolstvo súčasnosti – nie na
stavby, diela ľudských rúk, ktoré historické miesta premenili. 

Takto si spomínam po 10 rokoch na brata farára Hroboňa v Izraeli: 
Na pohorí Karmel, na vrchu Muhraqa nám brat Ján Bohdan Hroboň dramaticky opísal

Eliášov boj s Báalovými  prorokmi: ako na Eliášovu prosbu padol oheň na oltár a zapálil aj
drevo tri razy poliate vodou. Odtiaľ nám ukázal aj úrodný kraj Jezreel a tu i biblicky známy
Harmagedon  (Zj 16, 16).
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Keď sme navštívili Cezareu Filipovu – Banyias,  pri jednom  z prameňov Jordánu nás upo-
zornil, že pravdepodobne na toto miesto sa vzťahuje text Mt 16, 13–20, v ktorom Pán Ježiš
(azda pod dojmom obrovského skalného útvaru) povedal Petrovi „Ty si skala“. Pod „brána-
mi záhrobia“ mohli byť zvyšky helénskeho pohanského chrámu a veľká jaskyňa, z ktorej vy-
teká jeden z prameňov rieky Jordán.

Nezabudnuteľný bol nočný výstup autobusom do strmých svahov Judskej púšte.  Po
prudkých serpentínach sme došli do kibucu Metzoge Dragot – centra  púštnej turistiky: 500
m nad Mŕtvym morom. Po večeri a večernej pobožnosti sme mali veľmi milé posedenie
pod prístreškom. Po nábožných piesňach sa nad púšťou niesli aj ľudové slovenské piesne
s pekným sólom brata farára. Po prebudení som mala sviatočný pocit a uvažovala som, ako
po tejto púšti chodil Pán Ježiš. Modrá obloha, ticho, trblietavá hladina Mŕtveho mora, ktorá
bola akoby na dosah, za ňou Moabské hory v Jordánsku, medzi nimi vrch Nebo. Ráno sme
obdivovali bizarné výtvory Judskej púšte a on, pán farár Hroboň, nám opisoval, ako vyze-
rajú wadi (vyschnuté riečiská), keď sa nimi valí voda v období dažďov.

Nezabudnem nikdy ani na Masadu: pod prístreškom v chládku sme mali ranné stíšenie.
Začali sme piesňou Vojdite, plesajme... a pán farár Hroboň čítal z písma: Napokon posilňuj-
te sa v Pánu a v moci Jeho sily (Ef 6, 10). Dostali sme napomenutie, aby sme aj my mocne
bojovali sami so sebou. Keď sme sa zastavili pri mikve, vedel nám vysvetliť, ako aj tu moh-
li byť dodržané rituálne predpisy.

Počas zájazdu sme dobre volili: spoznali sme kóšer hotel v Tiberias i ubytovanie v býva-
lom vojenskom tábore na púšti, ale aj hotel v arabskej časti Jeruzalema; aj tu sme si urobi-
li večerné posedenie s modlitbami a piesňami.

Na nádvorí sýrskeho ortodoxného kostola sv. Marka v Jeruzaleme nám vysvetlili, že tu bol
dom Miriam, matky evanjelistu Marka. Keď tam hľadali Pána Ježiša, matka poslala syna
s úlohou rýchlo bežať do Getsemanskej záhrady, preto bol len zahalený do plachty.

Po prehliadke Gordonovej záhrady sme tam mali prislúženú aj Večeru Pánovu. Brat
Hroboň prečítal 51. žalm. V hlbokej pokore sme na tomto mieste vyznávali svoje hriechy.

Zdôraznil, že aj keď toto miesto nám vtlačilo slzy do očí – dôležitejšie je to, že Ježiš žije a
prebýva v našich srdciach a v srdciach mnohých ľudí a národov.

K zážitkom z tejto cesty som sa často vracala aj na základe dokumentov: brat Ján Boh-
dan Hroboň s tiež už nebohým bratom Jaroslavom Lajdom spracovali Správu z cesty Svä-
tou zemou a máme aj video.

Táto naša púť Izraelom sa stala nezabudnuteľnou: bolo to aj vďaka čaru osobnosti brata
Hroboňa, ktorý nás vedel nadchnúť k hlbšiemu záujmu o Izrael, o jeho dejiny, privádzal nás
k pozornému čítaniu Biblie, ale hlavne k vytvoreniu osobného vzťahu s Pánom Ježišom. 

POSLEDNÉ STRETNUTIE 

Pri našom poslednom stretnutí v septembri 2005 v Martine, kde som sa zúčastnila na ce-
loslovenskom stretnutí VIII. Duchovné hodnoty pre dnešok, keď som sa lúčila, pri odchode
som mu povedala, že ďakujem Bohu za to, čo mu bolo dané vykonať v Martine, že mu dal
toľko sily, že poznať na jeho pôsobení, že je tu naozaj „centrum evanjelictva“. Zahovoril
to tým, že upriamil pozornosť na moju cestu domov, do Košíc. Hoci som potrebovala
dostať sa len na železničnú stanicu v Martine, bolo preňho samozrejmé, že nás s priateľkou
MUDr. Máriou Paľovou zaviezol do Vrútok, pomohol s batožinou, odporučil vo zvyšnom
čase, kým príde vlak, zájsť si na zmrzlinu a poprial nám šťastnú cestu na východné
Slovensko. Vtedy som veru nemyslela, že je to naše posledné stretnutie.

E V A G R O H ,  K O Š I C E
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od svojich priateľov – katolíkov – niekedy
v osemdesiatych rokoch. Na jednom stretnu-
tí, kde sa hovorilo najmä o veciach zakáza-
ných, niekto z prítomných povedal, že v Ha-
nušovciach nad Topľou pôsobí evanjelický
farár, v rodine majú šesť detí a hrozí mu, že
mu odoberú štátny súhlas. Neskôr sme sa
dozvedeli aj jeho meno. Bol to Ján Bohdan
Hroboň.

Čas plynul, k najhoršiemu chvalabohu ne-
došlo. Naopak, prišla nežná revolúcia a s ňou
sloboda. Ja a moji priatelia sme sa začali an-
gažovať v politike, ale ja som si veľmi želala
pomôcť pri obnove nášho cirkevného života,
lebo ten mi veľmi chýbal. Vedela som, čo by
som chcela, ale nevedela som ako na to, a vte-
dy som si spomenula na pána farára Hrobo-
ňa. Uvažovala som takto: Ak sa práve on usi-
loval vzdorovať totalitnému režimu, tak má
určite víziu o tom, ako by cirkev mohla a ma-
la fungovať v slobodnejších časoch. Spojila
som sa s ním a dohodli sme sa na stretnutí
uňho na fare v Hanušovciach. 

Moje očakávania sa splnili, získala som od
neho cenné rady i mená našich ľudí, ktorí
pôsobili na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešo-
ve, na ktorých sme sa mohli obrátiť a rátať
s ich pomocou v práci na poli evanjelickej ob-
rody. S pomocou vtedajšieho seniora, brata
farára Jána Midriaka, sa na pôde evanjelic-
kého a. v. zboru v Prešove ustanovil príprav-
ný výbor a ten nadväzne pripravil zakladajú-
ce valné zhromaždenie Kolégia evanjelickej
inteligencie v Prešove na 5. marca 1994. Prav-
daže, v tom čase už brat farár Ján Bohdan
pôsobil v Martine. Keď sme sa v roku 1993
dozvedeli o jeho úmysloch odísť do Martina,
mnohým na východnom Slovensku nám za-
čalo byť smutno. Vedeli sme, že veľa stratí-
me. Súčasne sme si uvedomovali, že jeho
kňazský i intelektuálny potenciál si práve
Martin vyžaduje. V tamojšom evanjelickom a.
v. cirkevnom zbore mohol brat farár Hroboň
svoje hrivny jedinečne využiť. Tak sa aj stalo.
Čas naše predpoklady naplnil a potvrdil.

Naše vzťahy po jeho odchode do Martina
nezanikli. V apríli 1996 sme so záujemcami –
členmi Kolégia evanjelickej inteligencie vý-
chodného Slovenska – usporiadali autobuso-
vý zájazd do Martina. Program bol prostý

a súčasne neobyčajne bohatý: návšteva brata
farára a jeho martinského cirkevného zboru.
Prežili sme tu nezabudnuteľné, naozaj požeh-
nané chvíle. V tom istom roku, v čase od 23.
do 30. novembra, sme viacerí s bratom fará-
rom Bohdanom Hroboňom absolvovali pa-
mätný zájazd do Izraela.

Potom už vznikali spolky evanjelickej inteli-
gencie takrečeno po celom Slovensku. Vznik-
la Spoločnosť pre Tvorbu T, Združenie eva-
njelickej inteligencie Liptovsko-oravského
a Turčianskeho seniorátu a ďalšie v rozlič-
ných regiónoch Slovenska, ktoré organizovali
stretnutia, väčšinou dvojdňové. Medzi nimi
vyniká dnes už dobre známe výročné stretnu-
tie Duchovné hodnoty pre dnešok.

S Jánom Bohdanom Hroboňom som mala
šťastie stretnúť sa viackrát na takýchto po-
dujatiach. Pamätným sa pre mňa stal naprí-
klad zájazd na trase:  Očová – Drienčany –
Kraskovo – Tisovec, ktorý sa uskutočnil v ro-
ku 1999. V tom istom roku  som počúvala je-
ho nezabudnuteľné vystúpenia v Banskej
Štiavnici. Inokedy v Rožňave a na iných mies-
tach Slovenska. Jeho vystúpenia boli zakaž-
dým originálne, burcujúce, oslovujúce, inšpi-
rujúce. Zostali ukotvené v srdciach posluchá-
čov. Nestratili sa. Nútili premýšľať. Priamo
vyžadovali sebareflexiu.

Naposledy som sa s ním stretla na VIII. ce-
loslovenskom stretnutí Duchovné hodnoty
pre dnešok v Martine. Program bol nabitý, na
osobné rozhovory veľa času nebolo. Po skon-
čení nám brat farár ponúkol, že nás odvezie
na železničnú stanicu do Vrútok. Tam sa
nám naskytla príležitosť aspoň trochu sa vy-
rozprávať z našich problémov. Spýtala som sa
na jeho zdravotný stav, pretože už pri zbež-
nom pohľade bolo zjavné, že je ťažko chorý
a trpí veľkými bolesťami. Hovoril, že diagnóza
jeho ochorenia nie je ešte spoľahlivo stanove-
ná. Náš rozhovor sa zavŕšil z jeho strany tým,
že akýkoľvek výsledok vyšetrenia musíme ak-
ceptovať, pretože, ako povedal, nielen „dobré
veci máme prijímať od Hospodina“.

Ďakujem Všemohúcemu, že som mala
možnosť ocitnúť sa v siločiarach ducha tohto
vzácneho človeka.

MUDr. M Á R I A P A Ľ O V Á, Giraltovce
lekárka na dôchodku

PRVÝKRÁT SOM O ŇOM POČULA
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V DETSTVE SNÍVAL O TOM, ŽE BY CHCEL VYTVORIŤ, 
ČO SA NIKOMU NEPODARILO, ŽE BY CHCEL BYŤ INÝ; 
ŽE BY CHCEL STVÁRŇOVAŤ KRÁSNO AKO PRAVDU

A NEMUSÍ BYŤ PRITOM VĽÚDNA; 
ŽE BY CHCEL, 
ABY BOLO TO PODSTATNÉ VIDIEŤ, ABY TO INÍ

MOHLI CÍTIŤ, ABY IM BOLO DOBRE.

IGOR RUMANSKÝ
pred martinským evanjelickým kostolom
počas VIII. Duchovných hodnôt pre dnešok
(september 2005),
na ktorých sa uskutočnila 
celoslovenská premiéra filmu
o tomto vynikajúcom slovenskom 
výtvarnom umelcovi a pedagógovi,
hlboko veriacom kresťanovi-evanjelikovi.

Môj učiteľ

Profesor Igor Rumanský mal rád svojich študentov. Bol to viac ako len
pedagogický či výlučne profesionálny prístup umelca. Vedel sa nadchnúť
vydareným grafickým listom, nebol skúpy na úprimnú pochvalu.
Učil nás vidieť, myslieť inak, vidieť do vnútra vecí, neostávať pri povrchu,
nachádzať ich zmysel, podstatu, dušu...
Pri uskutočňovaní prác technikou suchej ihly, linorytu či drevorezu ne-
hovoril o mechanickej úprave materiálu, ale o (povedané jeho slovami)
„zraňovaní dosky“. Akoby aj ten najobyčajnejší kus dreva či plechu mal
svoju dušu a grafik si ho musel vážiť, citlivo doň urobiť svoje „zásahy“...

Z U Z A N A B R U N C K O V Á�
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ODIŠIEL SLOVENSKÝ 
LEONARDO
(Prof. Igor Rumanský, akademický maliar 
✻ 10. 3. 1946    † 10. 8. 2006)

Demänovský rodák Igor Rumanský
sa už na základnej škole prejavoval
ako mimoriadne nadaný, cieľavedo-
mý, usilovný a výnimočný žiak, pre-
durčený na štúdium, túžiaci nasledo-
vať kroky svojho staršieho brata Ivana,
neskoršieho akademického maliara.

Jeho profesionálnu erudovanosť si
vysoko ctili. Nachádzal vo veciach
zmysel a poučenie a následne posil-
nenie k tomu, že môže veci robiť
inakšie a ešte lepšie.

Akoby v podvedomí nosil Igor Ru-
manský Plíniove slová: Ani jeden deň
bez cieľa. Uvedomoval si dôležitosť,
hodnotu a použiteľnosť vzdelania.
Preto študoval neustále a rád. Bol
vďačným žiakom prof. Dezidera Milly-
ho a prof. Vincenta Hložníka. Vzdela-
nie, ktoré získal, okrem hodnotných
individuálnych prejavov vysokej ume-
leckej kvality, tvorivo využíval. Nielen
pri svojej práci, ale aj pri pozdvihova-
ní kultúrnej, mravnej a umeleckej
úrovne spoločnosti ľudí, v ktorej sa
pohyboval. Bol krehkým a nalieha-
vým misionárom evanjelickej cirkvi,
mal dar obohacovať svojou múdros-
ťou a svojím vnútorným pokojom dru-
hých. Rád zbližoval ľudí. Ak sa k to-
mu vzťahu pridala náklonnosť, robil
to rád a do úplnku, nemerajúc čas,
nepoznajúc osobnú pohodu. Dokázal
sa obetovať pre druhých, nemysliac
pritom na seba. 

Vznik dokumentárneho filmu Dob-

ro ako princíp svetla a pravdy vnímal
s vďačnosťou a bolo preňho cťou, že
jeho premiéra ako produktu Evanje-
lického mediálneho programu, ktorý
neskôr uviedla v niekoľkých reprízach
aj Slovenská televízia, sa uskutočnila
práve na znamenitom podujatí evan-
jelikov – intelektuálov Duchovné ob-
novy pre dnešok, práve v jedinečne
kultúrnom prostredí Martina. Na
tomto stretnutí sa netajil svojím doja-
tím, nadšením z preplnenej sály Bib-
lickej školy, žičlivej atmosféry, ktorú
pripravili Martinčania. Pohľady na
Turiec ho uchvátili svojou čarov-
nosťou, čo dokumentoval niekoľkými
kresbami, ktoré realizoval v mošov-
skej záhrade Jána Kollára.
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Igora Rumanského potešil záujem
martinských priateľov zhliadnuť jeho
ostatné práce, ktoré mal so sebou.
Krajinu milovaného rodného Liptova
zhmotnil minulé leto vo vyše dvesto
kresbách a v okolo päťdesiatich fareb-
ných maľbách pastelom. Ako mohol
tušiť Ján Hroboň ml., že obdivuje Ru-
manského labutiu pieseň, v ktorej sa
vymaľoval z lásky k domovu...

V stretnutiach s ľuďmi sa prejavoval
ako výsostne uvážlivý, s citom pre
srdcia iné, vždy rád podávajúci po-
mocnú ruku, často ránhojič iných
osudov a bolestí. Rád sa ponáral do
mlčanlivého ticha, v ktorom mohol
usporiadať nielen svoje myšlienky, ale
najmä a práve nájsť najvhodnejší spô-
sob, najlepšie slovo, ktorým pozdvihol
a napravil na dobrú cestu. Bol to
zvláštny typ osobnosti, ktorá vyžaro-
vala charizmu, so zmyslom strhnúť
ľudí pre dobro veci, nadchnúť ich pre
krásno, tešiť sa z toho, čo sa druhým
vydarilo. 

Príznačným pre Igora Rumanského
bol vzťah k daru. Rád prijímal citovú
náklonnosť, vážil si dôveru, dobro a
ústretovosť od druhých. Hmotné veci
akoby pre neho vôbec nejestvovali.
A ak áno, tak len na to, aby mohol ob-
darúvať.

Cieľavedomé pochybovanie, tvorivé
hľadanie a nachádzanie, ale aj vnú-
torná pokora boli pre neho tým naj-
cennejším zrnom, ktoré uchovával vo
svojich sýpkach, aby neustále mohol
z nich rozdávať. Za rozdávané nemo-
hol nezískať. Okolo neho bolo veľa
tých, s ktorými rád pobudol. A hoci
od mladosti žil ďaleko od svojho do-
mova, neprestal byť ani na okamih

v súlade a v spojení s príbuzenstvom
i s duchom svojich nebohých milova-
ných rodičov a brata Ivana. Jeho ži-
votné múdrosti sa častokrát odvíjali
práve od rodinných zväzkov a v nich
skvelých vzťahov, na ktorých si veľmi
zakladal. Jeho noblesa ducha, jeho
kultivované spôsoby a prejavy ho po-
vyšovali v sebauistení, že je ešte šan-
ca poľudštiť a učlovečiť tento svet.
Mocný veľký muž bral na svoje plecia
trápenia iných a sám nie bez nich
vždy našiel pravé slovo, aby harmónia
nezostala bez súzvuku. Nikdy nepo-
užíval veľké slová. Bol stotožnený
s hamletovským – to podstatné je
mlčanie.

V osobe prof. Igora Rumanského
stratila slovenská výtvarná obec jedi-
nečného a neopakovateľného kreslia-
ra, výnimočného grafika, bravúrneho
rytca, znamenitého ilustrátora, obeta-
vého vysokoškolského pedagóga, au-
tora známkovej a exlibrisovej tvorby,
oceňovanej na svetových fórach. Ná-
ročný voči sebe mohol mať nároky na
druhých. Igor Rumanský nikdy však
neprestal byť spravodlivý, s chápavým
pohľadom reagujúci na skutočnosť.
Bol to zriedkavo altruistický človek,
v ktorého vnútri sa zlaďovali výsostne
emocionálne, intelektuálne, spoločen-
ské, človečenské a kresťanské para-
metre. Azda aj preto sa práve jemu
dostalo doslovného nemetaforického
naplnenia Senecovej myšlienky:
kráčať per aspera ad astra – cez pre-
kážky k hviezdam. A k svetlu, ktoré
pretavoval vo svojej tvorbe, i k Svetlu
nebies, ktorým sa sýtil a ku ktorému
prizýval ďalších.

S L A V O M Í R A O Č E N Á Š O V Á - Š T R B O V Á
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Nádherné, slnkom ožiarené vrcholce slovenských veľhôr a krásna jesenná príroda

vítali 22.–23. septembra 2006 v podtatranskom kraji účastníkov IX. celoslovenského stretnutia
Duchovné hodnoty pre dnešok, ktoré boli tentoraz venované 370. výročiu vydania Cithary sanctorum
a 200. výročiu narodenia Karola Kuzmányho. Organizátori – Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Levoči
a v Kežmarku v spolupráci so Spoločnosťou pre Tvorbu T, ako aj ďalšími evanjelickými spoločenstvami,
Slovenskou národnou knižnicou (SNK) a Múzeom Janka Kráľa – pripravili pre hostí bohatý program.

Začal sa otvorením výstavy Cithara sanctorum v duchovných dejinách Slovenska 1636-2006
v priestoroch starej radnice v Levoči. Výstavu pripravili pracovníčky Múzea Janka Kráľa v Liptovskom
Mikuláši v spolupráci so SNK a domácimi usporiadateľmi. Predstavuje historické dokumenty súvisia-
ce s prvým vydaním pamätihodného spevníka evanjelikov na našom území, ktorý v evanjelických de-
jinách predstavuje – po Biblii – najmilovanejšiu a v slovenských dejinách najvydávanejšiu knihu. O je-
ho význame hovoril vo svojom príhovore evanjelický a. v. farár Roman Porubän. Výstavu v zastúpení
inštitúcií, ktoré ju pripravili, uviedli Miloš Kovačka, Daniela Komárová a Daniela Fiačanová.  Celý prog-
ram bol prizdobený účinkovaním evanjelického speváckeho zboru  z Kežmarku a zboru Collegium TLT
z Levoče. Tóny Tranovského a Kuzmányho piesní zazneli nezabudnuteľne. V srdciach rezonovali mo-
tivujúce piesne stretnutia: Jestliže mnohé dobré věci (Tranovský), Kdo přes tuto cizinu šťastně mne
provede (Kuzmány). Návštevníci z celého Slovenska sa potom zastavili pri Brewerovej tlačiarni, ktorá
sa zaslúžila o tlač prvého vydania Cithary sanctorum v roku 1636. 

Večerné spomienkové služby Božie boli venované tomuto jubileu, ako aj spomienke na Juraja Tra-
novského. Zvesťou slova Božieho poslúžil emeritný biskup VD ECAV na Slovensku Ján Midriak.

Po programe v Levoči sa účastníci presunuli do Kežmarku, kde sa prvý deň stretnutia uzavrel pred-
stavením produkcie Evanjelického mediálneho programu, ktorý uviedol režisér dokumentov i mode-
rátor večera Fedor Bartko.

V sobotu ráno stretnutie pokračovalo duchovným stíšením v drevenom artikulárnom kostole v Kež-
marku. V hlboko oslovujúcom zamyslení sa farár domáceho zboru Roman Porubän venoval téme slo-
body a jej mnohorakým podobám, programom a predstavám o nej. Študenti potom v literárnom pás-
me Nory Baráthovej priblížili históriu slávneho kežmarského lýcea. Na záver ranného stíšenia
účastníkov podujatia privítal a pozdravil primátor Kežmarku Igor Šajtlava.

Hlavným programom, ktorý moderoval Miloš Kovačka, boli prednášky Timotey Vráblovej Cithara
sanctorum – 370. výročie, Nory Baráthovej Karol Kuzmány v Kežmarku a záver patril vystúpeniu pro-
fesora Júliusa Krempaského v prednáške Kresťanský pohľad na evolúciu. Prítomní odmenili jeho vy-
stúpenie potleskom a zároveň zablahoželali k životnému jubileu protagonistom tohto dňa – Júliusovi
Krempaskému (75) a Belovi Riečanovi (70).

Predpoludňajší program uzavrelo valné zhromaždenie Spoločnosti pre Tvorbu T. Účastníci prijali
niekoľko uznesení k ďalšej činnosti spoločnosti a bolo zvolené jej nové predstavenstvo. 

Hudobný pozdrav profesorovi Belovi Riečanovi priniesol v podobe piesní a poézie Miešaný zbor Vi-
liama Figuša Bystrého z Banskej Bystrice. Účastníci ho srdečne pozdravili a zablahoželali mu k jeho
významnému životnému jubileu.

Bodkou za bohato naplnenými dvoma duchovnými dňami bolo stretnutie na námestí v Krížovej Vsi.
Program XIV. Tatranského večera domáci organizátori venovali spomienke na slovenského lekára, spi-
sovateľa a prírodovedca Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského a svojich rodákov. Pri tejto
príležitosti bola na dome Laskomerského svokrovcov  slávnostne odhalená pamätná tabuľa a uvedené
dramatické pásmo o jeho živote. Domáci si tiež srdečným pozdravom uctili prítomného rodáka profe-
sora Júliusa Krempaského a zablahoželali mu k životnému jubileu.

Bohatým programom dvoch podtatranských dní boli účastníci hlboko oslovení a odhodlaní  niesť
a odovzdávať ďalej myšlienku IX. celoslovenského stretnutia Duchovné hodnoty pre dnešok: Naším
cieľom je prebudiť kresťanov k živej viere v Ježiša Krista v duchu tradície našich otcov a matiek. Po-
trebujeme pritom jeden druhého, aby sme uskutočnili to, čo je Božia vôľa.

(zb)
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RAŇAJŠIE ZAMYSLENIE
23. septembra 2006, Kežmarok
IX. celoslovenské stretnutie – 
Duchovné hodnoty pre dnešok

Suspírium: 
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca 
a Pána Ježiša Krista. Amen

Kázňový text:
Kristus nás oslobodil k slobode. 
Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť 
zase do jarma otroctva.

G 5, 1

Čo si predstavujete pod slovom sloboda? Mnohí ľudia tento pojem chápu rozličným spôsobom.
V posledných rokoch je sloboda veľmi frekventovaným slovom a každý s ním narába, ako sa mu za-
chce, či lepšie povedané, ako mu vyhovuje. Politici sa oháňajú slobodou, odbory majú plné ústa slo-
body, učitelia, lekári a policajti si uplatňujú svoju slobodu prostredníctvom štrajkov, extrémisti raso-
vou neznášanlivosťou, z ktorej opäť niektorí chcú vyťažiť čo najviac pre svoj politický špinavý kapitál.
Aj Ústava SR nám hovorí o slobode, ale častokrát ani jej sudcovia ju nevedia vyložiť – tlmočiť do zro-
zumiteľnej reči – čo to vlastne sloboda je. A tak vidíme, že sloboda má široký záber a z toho dôvodu
existuje množstvo protichodných predstáv o slobode. 

Čo si však teraz máme počať s týmto pojmom, keď častokrát sloboda je taká hmlistá a neprie-
hľadná? Nebudeme ju vari používať a ani sa ňou zaoberať? Takýto postoj by nebol určite správny,
pretože sloboda je niečo, čo patrí k podstate ľudskej bytosti. Pán Boh už Adama a Evu stvoril ako slo-
bodných ľudí, so slobodnou vôľou rozhodovať sa pre dobro a zlo, no človek vo svojej slobode si vybral
zlo, čoho následkom bola nesloboda – otroctvo. Boh videl naše nekonečné trápenie, a preto poslal do
tohto sveta svojho Syna Ježiša Krista, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu, ktorý spôsobuje v našom
živote neslobodu. Len tí, ktorí sú oslobodení od hriechu, môžu opäť prijať slobodu, ktorá bola člove-
ku daná pri stvorení.

Ktokoľvek v súčasnosti chce hovoriť o slobode, mal by veľmi presne opísať, čo vlastne si pod tým-
to pojmom predstavuje. V toto dnešné ráno chceme predovšetkým poukázať na kresťanskú slobodu.
Aj pri nej je potrebné pýtať sa na jej koncepciu, jej program. Ak človek nepozná, aký je cieľ kresťan-
skej slobody, tak sa vo svojom živote len motá, pretože nevie, kam má jeho život smerovať, čo má
v kresťanskej slobode dosiahnuť, aká je vlastne jeho konečná méta. 

Táto situácia nás stavia pred niekoľko otázok: Čo chcem pomocou kresťanskej slobody vo svojom
živote dosiahnuť? Aký to bude mať vplyv na môj život? Čo všetko sa v ňom zmení? Aký program
kresťanská sloboda bude určovať mojím ďalším životným postojom? 

Pán Boh vložil do nás určitý potenciál a možnosti. Stvoril nás na svoj obraz. To znamená, vložil do
nás predpoklady, aby sme sa stali ľuďmi na veľmi vysokej úrovni. Život Ježiša Krista je pre nás v tom-
to smere veľkým príkladom. On sám nás vyzýva: Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec
nebeský (Mt 5, 48). Ak pozorne čítame evanjeliá a sledujeme život Ježiša Krista, tak vieme, ako má
potom vyzerať vysoký štandard ľudského bytia. Preto pri uplatňovaní kresťanskej slobody, Ježiš Kris-
tus by mal byť naším vzorom a zároveň cieľom. Kresťanská sloboda teda znamená ísť za týmto cieľom
napriek prekážkam, s ktorými sa v tomto svete stretávame a ktoré neraz chcú prehodiť výhybku
nášho života, aby sme úspešne minuli tento cieľ. Veľa ľudí v dnešnej polarizovanej spoločnosti nás
chce odradiť od tohto cieľa, hoci naša spoločnosť sa považuje za kresťanskú. No táto nálepka platí
iba dovtedy, pokým kresťanská sloboda vyhovuje našim egoistickým zámerom a cieľom. 

Čím sa identifikuje v tomto svete kresťanská sloboda? Jej dôležitým identifikačným znakom je lás-
ka. Na živote Ježiša Krista ju dokonale môžeme sledovať. Veď On z lásky k nám sa neváhal obetovať
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na dreve golgotského kríža. A práve táto láska nám poukazuje, od čoho všetkého sa máme stať a kaž-
dodenne stávať vo svojom živote slobodnými. Je to sebectvo a egoizmus. Ťažko ich vykoreniť z nášho
života, pretože človek vo svojom sebectve a egoizme sa cíti dobre, pohodlne. Tento konkrétny znak
kresťanskej slobody však nevisí niekde vo vzduchoprázdne, ale vyrastá z programu kresťanskej slo-
body. Lásku máme vždy poruke, pretože láska, to je čin, konkrétny skutok pre niekoho. To nie je iba
hŕba prázdnych slov. Aj tie sú niekedy potrebné, ale musia byť v súlade s konkrétnou vonkajšou po-
dobou.

Kresťanská sloboda je sloboda od všetkých zhubných a ničivých vzorov alebo dokonca celebrít,
ktoré nám dnešná smotánka spoločnosti ponúka ako vzor, no pritom ich morálny kredit je pod bo-
dom mrazu. Každý deň ich máme naservírovaných okolo seba v podobe zlomyseľnosti, ziskuchtivos-
ti, karierizmu, klamstiev, podlosti a iných hrozných vecí. Stačí len otvoriť dennú tlač alebo sledovať
iné médiá, ktoré človeka vo svojej slobode kŕmia tým najhorším odpadom, aký tu vôbec existuje.
Mnohé z toho je zvlášť pre mladých ľudí lákavé, pretože táto neviazaná sloboda im ponúka rôzne
výhody a možnosti. Ale za akú cenu? Ak však človek nastúpi na cestu kresťanskej slobody, ktorej cieľ
je v Ježišovi Kristovi a Jeho láske, tak takýto spôsob života musíme razantne odmietnuť.

V dnešnej dobe sme často svedkami toho, ako sľuby a hrozby sú prostriedky, cez ktoré sa dá do-
siahnuť skoro všetko. Sľuby nám ponúkajú rôzne výhody a hrozby vydieraním človeka pritlačia až
tak k múru, že nakoniec jeho charakter zlomia. Je ťažké za takýchto okolností zostať verný kres-
ťanskej slobode. No z hľadiska pravdy platia klasické slová: „Koho dar nezvedie, hrozba neskloní,
tomu moja pieseň slávou zazvoní.“ – Tak  to budeme spievať v závere tejto pobožnosti v piesni od Ka-
rola Kuzmányho: Kto za pravdu horí.

Preto často by sme sa mali vracať k slovám z nášho textu: Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte
teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva. Kresťanská sloboda sa každému z nás ponúka
ako dar Božej milosti v Ježišovi Kristovi. Pre mnohých však táto ponuka nie je atraktívna, ba dokonca
sa stáva neznesiteľnou záťažou. Prečo? Pretože odhaľuje pravdu o nás samých a tá býva častokrát
nepríjemná. Mnohí sa radšej dnes rozhodnú žiť v otroctve, ako by mali žiť v slobode. Kristus však
prišiel nato, aby nás oslobodil z otroctva hriechu a daroval nám slobodu. Pre ktorú z týchto dvoch
možností sa rozhodneme, to záleží len a len na nás. 

Kajetán Kožmian povedal: „Rovnosť, vlasť a sloboda sú známe mámidlá, ktorými hlúpych ľudí sle-
pí vedú do osídla, aby potom s pomocou prvých oklamaných, mohli oklamať aj druhých.“ Tak ako
som povedal na začiatku, pod slobodou si mnohí predstavujú všeličo možné. Pod slobodou sa často-
krát prezentujú aj veci, ktoré dehonestujú život človeka. Preto sa nenechajme oklamať slobodou toh-
to sveta, v ktorej sa budeme cítiť, akoby v zovretí zvieracej kazajky, ale prijmime Kristovu slobodu.
Vtedy budeme skutočne slobodní. Amen.

M o d l i t b a :
Otče náš nebeský, i v tejto chvíli Ti chceme ďakovať za Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista, ktorého si
poslal na svet, aby nás oslobodil od jarma hriechu a my sme sa tak mohli stať slobodnými ľuďmi,
ktorí kráčajú na ceste do kráľovstva Božieho. Prosíme Ťa, chráň nás od všetkého zlého, ktoré na nás
číha a chce nás tak opäť zapriahnuť do jarma otroctva. V Tvojom mene môžeme však premôcť a pre-
konať všetko to, čomu by sme boli náchylní podľahnúť. Preto Ťa prosíme, aby láska v uplatňova-
ní programu kresťanskej slobody mala v našom živote prvé miesto. Iba tak môžeme rozvíjať kresťan-
skú slobodu a byť slobodní od všetkých nečistých a deštrukčných vecí. Ohraď nás svojou ochranou,
odstráň všetko pokušenie z našej cesty, ktoré by nás odvádzalo od slobody. O to ťa prosíme v mene
Pána Ježiša Krista, keď k Tebe spoločne voláme Modlitbu Pánovu:
Otče náš, ktorý si v nebesiach!
Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš
každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj mi odpúšťame vinníkom svojim! I ne-
uvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. 
Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky i na veky vekov.
Amen.

R O M A N P O R U B Ä N ,  e v.  a .  v.  f a r á r  v K e ž m a r k u



MODLITBA ...................................................................................... SAMUELA BANCÍKA

. 26 .

Všemohoucí Bože! Veliký v moci, svatý
v spravedlnosti, veleslavný v skutcích
svých! Koříme se v prachu před Tebou, ne-
bo jsi nás až do prachu země ponížil. Ruka
Tvá otcovská se nás bolestně dotkla. O čem
jsme ani my, ani otcové naši neslýchali, ve-
liké neštěstí ohně potkalo nás. Všeho po-
zbaveni tu pod holým nebem na kolenou
klečíme a v pokoře takto Tě vzýváme: Bože
milostivý! Bože lítostivý! Buď milostiv nám
bídným hříšníkům! Zasloužili jsme trest
tento veliký, nebo jsme si lásky Tvé vážiti
neznali, za lásku Tvou jsme nevděční byli,
Tebe jsme se nebáli, Tebe jsme nemilovali,
přikázání Tvých neostříhali, hněvu Tvého
jsme nešetřili, Tobě jsme nesloužili, po ces-
tách Tvých jsme nekráčeli, na Tvé prosby
laskavé nedbali, od Tebe jsme se odvrátili.
Potřel jsi nás až do prachu. Žebráky jsi nás
učinil. Pýchu naši jsi zlomil. Ukázal jsi
nám, že jsi Ty mocný – a my prach a popel.
Ty jsi bohatý, my jen z lásky Tvé máme, co
máme, na slovíčko Tvé padáme a hyneme.
Potřel jsi nás, ponížil jsi nás, potřeni a po-
níženi v prachu klekáme před Tebou a lí-
báme ruku Tvou otcovskou, nebo známe,
věříme, pevně věříme, že Ty nechceš zahy-
nutí našeho, že i tento trest Tvůj otcovský
k spasení nám sloužiti má.

Ty jsi nás ponížil, Ty jsi nám všecko
odňal, oči svých k Tobě pozdvihujeme. My,
lid Tvůj lačný, od Tebe chléb prosíme, my,
lid Tvůj těžce zarmoucený, od Tebe potěše-
ní čekáme, my, lid Tvůj v žalu hynoucí,
v Tebe všecku naději svou skládáme. Ach!
Obrať laskavý obličej svůj k nám! Ach! Na-
kloň srdce své lítostivé k bídným dítkám
svým! Pohlédni milostivě na tento dům
Tvůj zpustošený. Sláva jména Tvého pře-
svatého se z něho ozývati má, ach, Bože,

příbytek Tvůj svatý, stánek Tvůj mezi ná-
mi, místo toto, nám přemilé, pusté, prázd-
né, v popeli leží! Ach! Pozdvihni slávu svou
v něm! Obnov, vystav si ho, Otče dobrý,
znovu! Uděl nám tu rozkoš nebeskou, aby-
chom s větší radostí než posavad, vrouc-
něji a nábožněji než předtím Tobě sloužili,
Tebe vzývali, Tobě se s každým dnem po-
svěcovali. Vzhlédni lítostivě na všecky,
kterých se ruka Tvá bolestně dotkla, kteří
nemají ani, kde by hlav svých sklonili, ani
čím by tělo své bídné zaoděli, kteří z ne-
štěstí ohně jen s tělem a s duší utekli. Ach!
Vzbuď srdce lítostivé a milosrdné, opatři je
otcovsky, však jsou dítky Tvé, opatři, vždyť
máš cesty ze všech cest a prostředků tisíc,
kterými pomáhati umíš.

Dobrotivým duším, které nám laskavě
a lítostivě bídu naši uleviti hledí, buď Ty
sám odměnou, chraň je od podobného
neštěstí a vynahraď každý kousek chle-
ba, který nám lačným dítkám Tvým udě-
lují. Budoucně však, dokud nám milost
Tvá života popřeje, nechať nás Duch Tvůj
svatý řídí a zpravuje, abychom se všeho
vystříhali, čím bychom Tebe, Otce svého
dobrého, rozhněvati mohli. Odvrať všeli-
ké neštěstí nejen od nás, ale ode všech
bližních našich. Jestli nás pak ještě i přís-
něji navštívíš, jestli nás ještě více pokoříš,
pokoříme se, přistaneme na vůli Tvou
svatou, jen nás z nebe nevytvor, jen to
věčné blahoslavenství nám daruj, kde ne-
bude více kvílení, ani pláče, ani křiku,
kde Ty laskavě setřeš všelikou slzu s očí
našich a kde věčně s Tebou a při Tobě 
i s milými dušemi našimi přebývati bude-
me. Otče dobrý! Otče lítostivý! Vzhlédni
na nás, vyslyš pokorný hlas náš! Ty dob-
rý a milý Synu Otce svého i našeho, oro-

MODLITBA
SAMUELA BANCÍKA

odříkaná po hrozném ohni při službách Božích dne 6. augusta 1911
pod holým nebem držených na Kokavě nad Rimavicou
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duj, pros za nás, vyslyš nás, potěš nás,
pozdvihni nás, od zahynutí ochraň nás,
pro čest a slávu jména svého přesvatého!
Amen.

Text modlitby Samuela Bancíka, evanjelic-
kého farára v Kokave nad Rimavicou, odznel
v rámci jubilejného koncertu na počesť se-
demdesiatin prof Beloslava Riečana, predse-
du Školskej rady Biblickej školy v Martine. 

Jubilejný koncert sa uskutočnil pod náz-
vom Pozdrav prof. Belovi Riečanovi na motto
piesne Juraja Tranovského Jestliže mnohé
dobré věci z rukou Páně sme přijali v rámci
IX. celoslovenského stretnutia Duchovné
hodnoty pre dnešok v Kežmarku.

Samuel Bancík bol starým otcom prof. Be-
la Riečana. Počas strašného požiaru stra-
til manželku a Belo Riečan starú matku.

Vážený pán profesor Riečan!

K Vášmu krásnemu jubileu prajem Vám
veľa zdravia, pohodu a dobré slovo od všet-
kých, s ktorými sa stretávate (a tých je ne-
úrekom), množstvo ušľachtilých túžob, lebo
im (ako to napísal Kollár) „nebo rado dáva
dôjsť do cieľa“.

Luther napísal: „Mal som vždy hudbu rád.
Kto toto umenie pozná, ten je dobrým člove-
kom, obratným vo všetkom. Hudbu by mali
v škole podržať a mládež v tomto umení vy-
učovať, pretože zjemňuje a zdokonaľuje ľudí.“

Pravdivosť sa potvrdzuje aj na Vašej osob-
nosti – význačná osoba v oblasti matematiky
obohatená množstvom záujmov v prospech
človeka. 

Nech Vás sprevádza Božia milosť na kaž-
dom Vašom kroku.

D I A N I Š K O V Á

Drahý profesor Belo Riečan,

Martinský evanjelický zbor, Biblická škola v Martine a Martinský evanjelik sa pripájajú k želaniam
váženej sestry Dianiškovej z Hornej Strehovej a pri vzácnej jubilejnej príležitosti Vám ďakujú za Vašu
lásku k Martinu, za Vašu nezabudnuteľnú účasť pri zrode Biblickej školy v Martine a vysokoškol-
ského vzdelávania evanjelických pedagógov na Žilinskej univerzite. Pozdravujeme Vás a spolu s Va-
mi spievame Vašu obľúbenú pieseň Juraja Tranovského:

591.
Jestliže mnohé dobré věci Z rukou Páně jsme přijali,
Když ráčí zlé na nás uvrci, Proč bychom odporovali?
Zdaž netresce, Koho mít chce, Z úpřimného srdce?

Buď jeho jméno Od nás chváleno 
Až na věky.

A proto, byť nám odjal statky, Nezoufejmež, žalostíce;
Však jsme přišli z života matky, Na ten svět nic nemajíce;

A Bůh milý V každou chvíli Živí nás a sílí;   
Buď jeho jméno Od nás chváleno 

Až na věky.

Byť nám odjal manželku, dítky, Ano, i nás byť usmrtil;
Však béře všecky v své příbytky, Kdož by jen v Něho zde věřil;

Co Pán Bůh dal, To také vzal, A tak jen své odjal;
Buď jeho jméno Od nás chváleno 

Až na věky.

Kdo proti nám, když Bůh s námi jest? Živí i mrtví jsme Jeho;
Ďábel, smrt, peklo, žádná neřest, Neodloučí nás od Něho,

Meč, povodeň, Žalář oheň, Ni zlost světa všeho;
Buď jeho jméno Od nás chváleno 

Až na věky.
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Trochu viac lásky 
do našich sŕdc a zborov
S.  HA L D E R

Trochu viac lásky 
do našich sŕdc a zborov,
trochu viac mieru,
pokoja a menej sporov,
trochu viac pravdy 
a viac pochopenia,
trochu viac pomoci, 
keď číha nástraha,
trochu viac „my“ 
a menej toho „ja“,
trochu viac ticha tam, 
kde je príliš hlučno,
trocha viac kvetov – 
pre žitie zdarné,
ak príde hrob – 
tam sú už márne.

P o s l o v e n č i l
M I L A N M A R E Č E K

�
Hľadal som dušu,
nikde som ju nenašiel.
Hľadal som Boha,
asi inou cestou šiel.
Hľadal som blížneho –
a duša, Boh i človek
vystúpili z hmiel.

n e z n á m y  a u t o r

NAJVÄČŠÍ ZVON

H m o t n o s ť  z v o n a :
471 kg 

š í r k a  z v o n a :
95 cm

d ĺ ž k a  s r d c a :
100 cm

š í r k a  s r d c a :
13 cm

N á p i s  n a  o b v o d e  z v o n a :
NIET PRAVDY ZMUČENEJ, 

Ó NIET, KTORÁ NEPREŠLA BY
V SLÁVU, NIET KRIVDY
NAJMENŠEJ, Ó NIET,

JUŽ BOH BY NESTRESTAL.
1923

CIRKEV EV. A. V. TURČIANSKO
SVATO MARTINSKÁ 

TO MARTINSKÉ ZVONY NAŠE EVANJELICKÉ ZVONIA...
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STREDNE VEĽKÝ ZVON

H m o t n o s ť  z v o n a :
315 kg 

š í r k a  z v o n a :
80 cm

d ĺ ž k a  s r d c a :
90 cm

š í r k a  s r d c a :
11 cm

N á p i s  n a  o b v o d e  z v o n a :
SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU.

A NA ZEMI POKOJ. LIDEM
DOBRÁ VÚLE. 

1923
R. MANOUŠEK A SPOL. 

BRNO

NAJMENŠÍ ZVON

H m o t n o s ť  z v o n a :
130 kg

š í r k a  z v o n a :
60 cm

d ĺ ž k a  s r d c a :
62 cm

š í r k a  s r d c a :
8 cm

N á p i s  n a  o b v o d e  z v o n a :
ČO VOJNA VZALA,
TO LÁSKA DALA. 

1923
CIRKEV EV. A. V. TURČIANSKO

SVATO MARTINSKÁ  
R. MANOUŠEK A SPOL. 

BRNO

TO MARTINSKÉ ZVONY NAŠE EVANJELICKÉ ZVONIA...

Pripravil 
MVDr. F R A N T I Š E K Z Á B O R S K Ý
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S K U T O Č N É  B O H A T S T VO

V jednej novozbohatlíckej rodine mali syna, ktorý si nič nevážil. Aj najdrahšie da-
ry pokladal za samozrejmosť a nad väčšinou drahých a luxusných vymožeností
ohŕňal nos. Otec sa preto rozhodol, že ho pošle na prázdniny k svojmu chudobné-
mu príbuznému na vidiek, nech syn vidí, ako biedne sa žije v iných rodinách. Po-
tom si bude vedieť vážiť to, čo má. 

Po návrate z prázdnin ho otec privítal otázkou: Tak čo, ako sa ti tam páčilo, čo si
tam videl? Syn sa zamyslel a odpovedal: Vieš, otec, videl som na prvý pohľad, že sú
chudobní, ale my máme len jedného psa a oni majú plný dvor zvierat. My máme
dvor ohraničený murovaným plotom a oni pokladajú za svoje všetko, kam oko do-
vidí. Na našom dvore máme bazén, ale moji bratranci sa chodia kúpať do rieky,
z ktorej hodný kus pokladajú za svoj. Keď príde víkend, my nasadneme do auta
a ideme niekde, kde platíme za parkovanie, za vstupné, za jedlo, a oni sa vyberú do
lesa a donesú si huby, maliny, čučoriedky a všetko možné – ako zo svojho. Na našej
bráne máme elektronické bezpečnostné zariadenie a oni to majú všetko otvorené.
Príde suseda a opýta sa, či si môže nazbierať opadané ovocie, a oni povedia, že áno.
Takisto aj oni prídu k susedom požičať si, čo potrebujú. Voda, ktorú my kupujeme,
v hypermarkete, tečie u nich zo studne a ovocie im rastie v záhrade. Internet tiež ne-
majú zavedený, ale zato vedia o všetkých obyvateľoch dediny, aké majú problémy,
a keď môžu, tak im pomôžu. Keď som im povedal, že my máme právnika, oni mi po-
vedali, že načo by im bol, veď oni sa v živote s nikým nesúdili. Videl som, že mnoho
vecí, ktoré mama kupuje v drahých butikoch, dokážu moje sesternice ušiť samy na
starom šijacom stroji a opravy v dome, čo sa týka elektriny, murárčiny – na čo my
máme odborné firmy, dokážu moji bratranci hravo opraviť sami. Viem, otec, že ty
máš aj platenú ochranku. Moji príbuzní ju nemajú, ale ju ani nepotrebujú, lebo ne-
majú žiadnych nepriateľov. 

Ďakujem ti, otec, že si mi umožnil vidieť, ako žijú „chudobní“ ľudia. Nikdy by som
neveril, o koľko krásnych vecí dokážu človeka okradnúť jeho vlastné peniaze. 

Podľa denníka mladých   F .  T I C H Ý

Smutný je člověk soběstačný,
nešťastný!
Opojen sebou samým, svými sny,
nepotřebuje Boha, nezná pokory!
Žije bez kořenů a opory.

Ale já, můj Bože, já si nestačím!
Bez Tebe vegetuji jen a žebračím!
Těžko je srdci mému bez Tvé mízy!
Nikdo je k žití a k práci a k boji nepobízí,
krom Tebe nikdo mu věčnosti okusit nedá,
nestačí mu umění, ani věda.

A tak se krčí a krčí...
A čím víc a hlučněji svět kolem
hučí a vrčí,
tím je menší
a pokornější
na Tobě závislejší.
A čím je menší,
tím více z Tebe
pojme v sebe.

Z b á s n e  K o ř e n y
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Lebo si ma rozradostil, Hospodine, svojimi činmi, 
nad skutkami Tvojich rúk plesám

Žalm 92

Stromy, podobne ako ľudia, majú svoj život. Radujú sa zo slnečných lúčov, do-
tyku dažďa, jemného vánku, odolávajú vetrom, alebo sa v nich lámu, na jeseň
nesú ťarchu ovocia. Poskytujú útočisko vtákom, ktoré na nich prednášajú svoje
chválospevy. Svojimi koreňmi vytrvalo hľadajú výživu a na ceste za ňou dokážu
prekonať ťažké prekážky. Ich úlohou je aj plesať a chváliť Hospodina. Radoval sa
z nich žalmista a aj nás chce Pán Boh nimi, ako súčasťou svojich činov, rozra-
dostiť.

Je veľa pozoruhodných stromov. Vídame sa s nimi vo chvíľach oddychu, ale aj
cestou do práce. Jeden z nich stál, resp. stojí v Martine pod amfiteátrom. Spo-
čiatku zrejme rástol ako jeho ostatní kamaráti, normálne, s korunou nahor,
k nebu. Potom do jeho života prišla nejaká tragédia, ktorá ho vo výške ľudskej
postavy ohla v pravom uhle. Pokračoval v raste a dennodenne niesol v tejto ne-
prirodzenej polohe svoje ťažké bremeno. Konáre z jeho koruny napokon zasaho-
vali až do chodníka. Bolo ich treba odpíliť. Kompetentní pracovníci však usúdili,
že je nepekný, a spílili celý strom. Bolo mi za ním smutno. Jeho príbeh sa však
na tomto mieste nekončí. Strom chcel ďalej žiť a na obvode pňa sa objavili nové
výhonky, ktoré onedlho vytvorili súmernú ružicu konárov a neskôr bujný ker.
Toľká túžba nevzdať sa a žiť napriek všetkému!

Dá sa prečítať z osudu tohto stromu odkaz pre náš duchovný život?
Možno áno. Bojuj boj viery, usiluj sa rásť v láske, milosti, odpúšťaní, pokore,

vďačnosti a radosti.
D. B.

Ó podivuhodné stromy, moji staří přátelé, které jsem ctil,
když člověk ve mně vzbuzoval odpor,

a které jsem od té doby začal milovat ještě čistší oddaností. 
Kéž nikdy nezapomenu vašeho mužného příkladu.

S rozpřáhnutými pažemi jste pevně zakořeněné hluboko
v tmách země, naší matky živitelky. 

Neúnavně a bez přestání směřujete vzhůru k věčné svobodě slunce a nebe.
Bez pokoření zůstáváte klidně na místě,
nad nímž vládnete svým požehnáním.

A i když osud vámi zatřese a zlomí vás ve vaší hrdé marnosti,
jste ještě stále krásné.

Naučte mne, bratři, tak žít, tak umírat.

ALBERT SCHWEITZER
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1. Pokiaľ ide o slová, tak tu si človeče
pamätaj:
na výrok Kristov (Mt 12, 36), že z kaž-
dého prázdneho slova, ktoré ľudia vy-
slovia, v deň súdny počet vydajú.
A keďže veľavravnosť nebýva bez hrie-
chu, opatrný radšej ovláda svoje pery
(Pr 10, 19). Ty sa teda varuj pred veľa-
vravnosťou, pretože tá k ničomu neve-
die, ba často sa za ňu pyká. Hovor len
o tom, čo treba, a prv než niečo vyslo-
víš, všetko najprv v duchu uváž.
Isté je, že kým slovo nevypovieš, dovte-
dy je tvoje; len čo ho vyslovíš, už patrí
tomu, kto ho prijme a potom proti tebe
samému ako tvoj vlastný meč môže po-
užiť. Je to zakaždým smutné, keď je ja-
zyk príčinou, pre ktorú sa líca musia
červenať. Zvažuj preto vždy, či má
význam k určitej veci prehovoriť. Ak
áno, povedz to potom krátko a pravdi-
vo. Pokiaľ si nie si istý, radšej mlč, aby
si sa nemusel hanbiť.

2. Dbaj, aby srdce a jazyk pri vydáva-
ní svedectva o pravde si nikdy ne-
protirečili:
Klamári sa Bohu ošklivia. Ich spravod-
livou mzdou je, že keď sú raz pristih-
nutí pri klamstve, už im nikto neuverí,
aj keď hovorili pravdu. Diabol používa
proti človeku znamenitý trik, že ho pri-
vedie k tomu, aby klamal „zo zvyku“,
teda aj vtedy, keď netreba.
Vyhýbaj sa hanebným slovám a ohová-
raniu, čo často vyplýva z prudkej po-
pudlivosti.
Nepohoršuj sa nad tým, ak ťa niekto

urazí: rozlišuj medzi tým, čo kto vyko-
nal z prehliadnutia a čo úmyselne a na-
protiveň.

3. Vystríhaj sa oplzlých a nečistých
rečí ako jedu:
Všetko, čo hovoríš, nech je zmysluplné
a horlivé. A nech sa to týka viac nábo-
ženstva a viery ako pominuteľných
svetských vecí. Ak si sa v čomkoľvek
pomýlil, nezotrvávaj vo svojom poblú-
dení, ale buď vďačný Hospodinovi, že ti
zjavil pravdu.
Ak prídeš medzi veriacich a zbožných
ľudí, usiluj sa, aby si sa priučil niečo-
mu dobrému. Zapájaj sa do rozhovorov
o dobrých, vzdelaniu prospievajúcich
veciach. Boh ťa za to odmení. Rozmno-
ží v tebe svoju milosť a dary podobným
spôsobom, ako olejom naplnil krčah
vdovy. Vedz, že jej nádoby dopĺňal,
kým neboli všetky plné (2 Kr 4, 2).

4. Never všetkému, čo počuješ:
Neopakuj po druhých, aby si seba
a iných nepoplietol a nestratil priateľov.
Najprv sa spýtaj na podstatu veci a až
potom vyslov súd. Ak vieš o niekom
niečo zlé a utajuješ to z lásky alebo zo
zdvorilosti, nevyjdi s tým navonok, keď
sa rozhneváš, aby si skôr ako kritizova-
né nedostatky neodokryl svoju vášeň.
A hoci by si mohol mať množstvo pria-
teľov, takému z nich sa nezdôveruj, kto-
rý nie je veriaci a pobožný. Veriaceho sa
netreba obávať: ak je naplnený láskou
a zbožnosťou, buď si istý, že ti neublíži
a tvoje nedostatky sa bude usilovať na

„Praxis pietatis“ 
– 

Cvičenie k zbožnosti
Myšlienky a slová 

Jána Amosa Komenského
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dobré obracať. Vyvaruj sa pred druhým
človekom čohokoľvek, čo by sa mohlo
inak vykladať, ako mieniš. Nech je pre
teba pravidlom, aby si si nikdy priveľmi
nezakladal na človeku, ktorý je iného
náboženstva. Ak sa mu s tebou niečo
nevydarí, buď si istý, že to prinesie ko-
niec vášho priateľstva a bude to na ujmu
pre tvoje náboženstvo. A ako Boh vycho-
váva ľudí k pravde, pokoju a svornosti,
aby si navzájom dobre činili, naproti to-
mu satan rozsieva nepriateľstvo, nesvor-
nosť a faloš, aby aj tí najbližší sa medzi
sebou hrýzli a navzájom sa zničili.

5. Neposmievaj sa, keď sa niekto trápi:
Pamätaj, že aj tebe kadečo chybuje. Do
priateľstva s takými, čo iných ohová-
rajú, sa nepúšťaj. Ak sa ti predsa len
zachce rozveseliť, treba, aby si naplnil
tri podmienky. Predovšetkým, aby si ne-
škodil svojmu náboženstvu a nenarúšal
kresťanskú lásku. A aby si sa nevy-
smieval čistote a počestnosti. Ak si dáš
na toto všetko pozor, môžeš sa veseliť,
koľko chceš, ale vždy len v Pánu (F 4, 4).  

6. Neraduj sa z nešťastia a pádu svoj-
ho nepriateľa:
Pamätaj na biblické príslovia. Jedno
z nich hovorí: Neteš sa, ak padne tvoj
nepriateľ, a ak sa potkne, nech ti srdce
nejasá (Pr 24, 17). Nikto nevie, čo ho
môže postihnúť. Viac sa teš z nádeje, že
sa zlý človek napraví, než by ho mal
stihnúť trest. Nenos proti nikomu nená-
visť v srdci. Ani o nej, ak ťa schváti, ni-
kdy nehovor. Veď nevieš, či práve ten,
ktorého si znenávidel, nie je Bohu milší
ako ty sám. Boh ťa predsa miloval už
vtedy, keď si ty ešte bol jeho nepria-
teľom, a chce, aby si aj Ty, Jemu kvôli,
miloval svojich nepriateľov. Chce, aby si
im odpúšťal tak, ako On najprv odpus-
til tebe. Chce, aby si ty svojmu dlžníkovi
odpustil nie sto, ale desaťtisíc hrivien.
Pamätaj, že ako tvoj nepriateľ nie je ho-

den tvojho odpustenia, tak je hoden
Kristus, Tvoj Pán, aby si ho poslúchal.
Podľa toho sa správaj.

7. Nebuď pochlebovačom:
Nehanbi sa hovoriť pravdu všade tam,
kde je to žiaduce pre Božiu slávu i pre
tvojho blížneho. Až do smrti sa zasadzuj
za pravdu, ako hovoria učenci, a Pán
Boh bude bojovať za teba (Sirach 4, 33).
Úlisné pery budú vyplienené (Ž 12, 4).

8. Toho, kto aj tvoje slabosti pozná,
maj za priateľa:
Pretože ten, ktorý vidí tvoje poklesky
(veď nie si anjel) a mlčí o nich, je ale-
bo pochlebovač alebo ťa naozaj nemá
rád. Človek je na tom zle, ak nemá ni-
koho, kto by ho napomenul. Múdry
človek dobre znáša, ak ho – či už ne-
priatelia alebo priatelia – poučia. No
ak nedokážeš prijať trest alebo ho ťaž-
ko znášaš, nerob nič, za čo by si si ho
mohol zaslúžiť.

9. O Bohu vždy hovor s úctou a bázňou:
Vždy, ako by bol prítomný. A On prí-
tomný aj je! Keďže my ľudia nie sme
hodní vziať Jeho meno do úst, musíme
sa vystríhať pred jeho vyslovovaním
v žartoch alebo vo všelijakých ľahkomy-
seľných prejavoch. Istým a neomylným
znamením samopašnej duše je, ak si
ustavične vyplachuje ústa rozličnými
nepotrebnými a ľahkomyseľnými prísa-
hami vyslovovanými v mene Božom.
Preto ak sa chystáš o čomsi hovoriť, po-
vedz s Dávidom: Postav, Hospodine,
stráž k mojim ústam, chráň dvere mo-
jich pier! (Ž 141, 3)

10. Veľkorysý buď, keď niekoho chváliš:
Ochotný buď, ak pomáhaš, vľúdny, keď
napomínaš, ľútostivý, ak tresceš, pravdi-
vý, keď sľubuješ. Rád odmieňaj, ak kto-
koľvek čokoľvek dobré urobí.

Zo staročeského originálu preložil 
J Ú L I U S K O R D A
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Milí bratia a sestry, prostredníctvom týchto mojich myšlienok vám chcem
priblížiť, ako sme prežívali prázdniny s deťmi nášho evanjelického cirkev-
ného zboru.

Už od mája sa deti zastavovali pri plagátoch, ktoré oznamovali začiatok
L e t n e j  b i b l i c ke j  ško l y s našimi americkými bratmi a sestrami. Ich roz-
hodnutie ísť bolo veľmi dobré. Každý sa na druhý júlový týždeň veľmi tešil.

Prvý deň bolo Memorandové námestie plné detí, rodičov a očakávaní. Každý
si našiel svoje miesto, skupinku a vedúcich. Všetkých nás čakal bohatý prog-
ram. Stíšenia, piesne, biblické lekcie, šport, tvorivé dielne, rozhovory. Ka-
marátske vzťahy sa nadväzovali spontánne a radostne.

Prvý deň sme v „zaujímavom stane“ počúvali slová Abraháma a Sáry, čo
všetko dobré pre nich Boh urobil. O tom, ako Boh použil Mojžiša, aby vyslo-
bodil izraelský ľud z egyptského otroctva, sme počúvali druhý deň. Tretí deň
sme sa ocitli v jame levovej ako Daniel, ktorý sa nechcel klaňať modlám. Ďal-
ší deň sme „rybárčili“ s Petrom a Ondrejom. 

Posledný deň sme zdieľali plač a smútok Márie Magdalény pri hrobe Pána
Ježiša. Ale aj to, ako sa plač premenil na radosť, keď spoznala vzkrieseného
Ježiša.

To všetko bolo umocňované a utvrdzované v skupinkách podľa veku a fa-
rieb. Som rada, že sa deti veľa pýtali a ich správanie a srdiečko sa menilo po
vzájomných rozhovoroch.

Týždeň ubehol veľmi rýchlo. Vyvrcholil krásnym programom radosti a mi-
losti na oslavu nášho Pána Ježiša. Sama som zažila atmosféru nefalšovanej
spontánnosti, nadšenia, vďaky a lásky detí, rodičov a našich „amicov“. Všetko
sa to zlialo v úžasnú atmosféru Božej lásky. Zostali spomienky, priateľstvá,
pekné vzťahy.

Nechceli sme však zostať len pri „úžasných pocitoch“. Zmyslom Letnej bib-
lickej školy je pozvanie detí do nedeľných detských besiedok. Preto v práci
s deťmi chceme pokračovať aj tento školský rok. 

V spolupráci s americkými bratmi a sestrami Biblická škola pripravila ďal-
šiu p o z v á n k u  pre deti, a to  na 1.  s e p t e m b e r  2 0 0 6 .

A tak prvý september bol pre zúčastnené deti dňom biblickej lekcie, kvízu,
hier, oddychu a pohody. Sme radi, že pozvanie prijalo približne tridsať detí.
Všetci boli plní očakávania. Po privítaní si zopakovali lekcie z leta. Sestry Ma-
rienka a Evka Brunckové pripravili deťom tvorivý kvíz a tie obstáli na výbor-
nú. Brat Milan Bruncko deti oslovil „pozvánkou“ z podobenstva o svadbe
kráľovského syna. Zaznela jasná výzva pozvania za Ježišom. 

P R I J M E Š  J E H O  P O Z VA N I E ?
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Medzitým sa veľa spievalo za doprovodu Milušky a Jožka Sopoligovcov z Prí-
boviec. Nálada bola výborná a deti sa cítili veľmi dobre. O hladné žalúdky sa
postarala sestra Janka Farbáková a Marienka Bruncková.

Naši mládežníci Igor, Lacko, Filip, Maťko, Alenka, Lenka a Milka pripravili
„obed plný hier a súťaží“. Deti za svoje športové výkony boli patrične odmene-
né. Bol to požehnaný deň a všetci sme boli radi, že deti dali prednosť tomuto
podujatiu, hoci voľný deň mohli stráviť podľa svojho výberu. 

Ďakujem Pánu Bohu za deti aj ich rodičov. Verím, že si nájdu miesto v ne-
deľných besiedkach. Ďakujem tiež za ochotu a chcenie mladých ľudí v našom
zbore, ktorí sú ochotní pomáhať pri práci s deťmi. 

Milí bratia a sestry, verím, že všetko toto úsilie prinesie svoje ovocie. Veď de-
ti a mládež v našom zbore sú záležitosťou všetkých nás. 

Potrebujú od nás pochopenie, usmernenie, lásku, prijatie. Všímajme si ich
a modlime sa za nich. Všetky to veľmi v dnešnom svete potrebujú.

Verím, že si každý odniesol veľa dobrého. 
„Ježiš nás pozná a miluje nás“.

S pozdravom Ruženka Jurisová
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Nový školský rok 2006/2007, Martin 4. 9. 2006

Vážení rodičia, bratia a sestry, milí prváci, milí žiaci!

Počas tohto leta sa mi dostala do rúk jedna útla, niekoľkostranová knižka amerického spisova-
teľa Fleischmana, ktorú som s chuťou prečítal. Preložiť by sa dala ako Rozsievači. Je to príbeh
o jednej záhrade na americkom sídlisku v Clevelende. Jedno malé vietnamské dievča zasadilo na
malom opustenom kúsku zeme šesť fazuliek pri príležitosti výročia úmrtia svojho dedka, ktorého
však nepoznala. Začala sa o ne starať, polievať, okopávať a vytvorila pre ne podporu, aby mohli
rásť. To neuniklo pozornosti susedov. Ľudia sa začali starať najprv o jej fazuľky, potom sa pridali
ďalší a ďalší, ktorí začali obrábať vedľajší kus zeme, až z toho vznikla jedna veľká záhrada zložená
z rôznych druhov zeleniny. Ak sa niekomu zo susedov nedarilo, ostatní mu pomohli. Ak sa dovte-
dy títo ľudia nepoznali, záhrada ich spojila.

Napriek predsudkom, nenávisti, jazykovej bariére, odcudzení susedia na jednom americkom síd-
lisku takto začali odstraňovať bariéry medzi sebou a budovať vzájomný rešpekt a priateľstvo. Vý-
razné charaktery ukazujú čitateľovi obrovské rozdiely a tiež veci, ktoré týchto ľudí spájajú napriek
tomu, že pochádzajú z rôznych kultúr. Kniha ukazuje, ako môžu títo ľudia napriek rozdielom spo-
lu žiť v jednej komunite a ako práve tieto rozdiely pomáhajú ľuďom budovať spoločenstvo také sil-
né a bohaté ako je záhrada, ktorú vytvorili.

V tejto súvislosti mi prišiel na um ešte príbeh o mužovi, ktorý sadil stromy (Ean Giono: Muž, kto-
rý sadil stromy). Je to jednoduchý príbeh o človeku žijúcom v horách, ktoré boli značne zdevasto-
vané. Do tých hôr sa utiahol možno preto, že bol sklamaný alebo smutný. Bol to pastier, ktorý sa
staral nielen o svoje ovce, ale starostlivo vysádzal stromy na okolí – takmer celý svoj život, tridsať
rokov. Nakoniec aj videl, ako mu les rástol pred očami. Hoci niektorí tvrdili, že ten les vyrástol sám,
tí, ktorí boli zasvätení, vedeli, že to je dielo jedného muža. Aj napriek nezdarom neprestal, vysadil
stotisíc dubov. Ujalo sa ich dvadsať tisíc. Neprestal. 

Keď prišiel na vyhliadnuté miesto, zabodol tyč do zeme, do vzniknutej jamky vložil žaluď a hneď
ho aj zasypal. Vysieval duby. Opýtal som sa, či mu tá pôda patrí. Odpovedal, že nie. Nevedel, komu
patrí, a ani ho to nezaujímalo. Predpokladal, že je obecná alebo patrí niekomu, kto o ňu nemá záu-
jem. Nepotreboval vedieť, komu patrí. S rovnakou starostlivosťou vysadil všetkých sto žaluďov.

Začal sa venovať aj rozmnožovaniu bukov a škôlku pri dome mal plnú semenáčikov z vysiatych
bukvíc. V tomto malom útočisku, chránenom ohradou pred ovcami, sa im darilo neúrečne. Uvažoval
aj o jelšiach, ktoré by vysadil na dno údolia, kde, ako povedal, spodná voda bola iba niekoľko met-
rov pod povrchom.

A aký výsledok prišiel po tridsiatich rokoch? Ako hovorí autor:
Ale keď sme schádzali dolu do dediny, uvidel som zurčiaci prúd vody v koryte potoka, ktoré bolo

odjakživa suché. Bol to najväčší zázrak znovuzrodenia, aký som kedy videl. 
Hneď ako sa objavila voda, vyrástli aj vŕby, kroviny, lúky, záhrady, kvety a opäť sa tu prebudil ži-

vot. 
Ale všetko sa zmenilo, dokonca aj vzduch. Namiesto suchej, vetrom bičovanej krajiny, akú som si

pamätal z minulosti, sa mi prihováral tichý vánok stovkami sviežich vôní. 
Myslím, že každý, komu nie je ľahostajný osud nášho sveta a miluje veci, ktoré rastú a vyvíjajú

sa, nemôže po prečítaní tejto knižky alebo pozretí filmu zostať nepohnutý.
Pozývam vás, rodičia, k spolupráci na budovaní duchovnej a duševnej záhradky, ktorá je v srd-

ciach našich detí. Pozývam vás k budovanie našej záhradky, k budovania našej školy. Pozývam vás
k rastu.

Lebo verím, že spoločne sa nám podarí vybudovať novú duchovnú záhradku či les, založenú nie-
len na vedomostiach, ale aj na pevných kresťanských a duchovných základoch.

J O Z E F S O P O L I G A

�
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Evanjelická základná škola vznikla
v roku 2004 ako spoločný misijný projekt
Biblickej školy a Cirkevného zboru ECAV
v Martine, kde v školských podmienkach
je možná systematická práca s deťmi a
mládežou. Obe inštitúcie školu všemož-
ne podporujú a pomáhajú jej v neľah-
kých začiatkoch.

Pôvodný zámer otvoriť školu v roku
2003 sa neuskutočnil pre nízky záujem,
keď do prvého ročníka sa prihlásilo iba
10 žiakov. V septembri 2004 bola škola
slávnostne otvorená a miesto v nej našlo
prvých 25 žiakov 1. ročníka. V septembri
2005 sme v prvom ročníku privítali 34
žiakov v dvoch triedach. Milým prekva-
pením je záujem viac ako 40 žiakov, kto-
rí nastúpili do prvého ročníka v septem-
bri 2006. Narastajúci záujem o školu je
veľkou výzvou pre vedenie školy, pedagó-
gov aj zriaďovateľa zvyšovať kvalitu edu-
kačného procesu aj kvalitu poskytova-
ných služieb. 97 žiakov v troch ročníkoch
a v piatich triedach v školskom roku
2006/07 otvára škole väčší priestor pre
naplnenie jej misijného poslania tak, aby
žiaci učiac sa pravde v láske rástli v Kris-
tovi v každom smere.

ČO PONÚKAME

Našou ambíciou je nebyť priemernou
školou. Tomu chceme podriadiť: obsah a
formu štúdia, prístup učiteľov k žiakom,
personálne obsadenie školského zboru,
mimoškolské aktivity, ako aj komuniká-
ciu školy s rodičmi. 

V škole vytvárame priestor pre indivi-
duálny rozvoj žiakov, rešpektujúc ich
vlastné potreby. Tomu je prispôsobený
pomer žiakov pripadajúcich na jedného

učiteľa. Kvalifikovaní a zanietení učitelia
si neustále prehlbujú svoju kvalifikáciu
a pracujú na sebe tak, aby vedeli reago-
vať na potreby žiakov. Žiaci majú mož-
nosť pracovať na projektoch, do vyučova-
nia sú zaradené prvky ITV.

Na prvom stupni máme slovné hodno-
tenie. Snažíme sa, aby prostredie v trie-
dach bolo podnetné – triedy majú pra-
covnú a relaxačnú časť a sú vybavené
počítačmi. 

Z obsahovej stránky je vyučovanie
oproti bežným školám rozšírené o vy-
učovanie evanjelického náboženstva,
čím by sme chceli deťom poskytnúť
dobré základy morálky a duchovnej
orientácie v živote. Deň v škole sa začí-
na rannými komunitami v triedach.
V škole mávame pravidelne školské bo-
hoslužby.  Vo vyučovaní bude od prvého
ročníka zaradené vyučovanie angličti-
ny zahraničným lektormi, prevažne z
USA. Vo vyšších ročníkoch chceme pri-
dať vyučovanie nemčiny a prejsť na bi-
lingválnu formu štúdia.

Od prvého ročníka majú žiaci mož-
nosť zapojiť sa do rôznych záujmových
krúžkov, ako sú: výtvarný krúžok, prá-
ca s počítačom, basketbal, tanečný
krúžok, nemecký jazyk. Svoju ponuku
chceme rozšíriť o literárno-dramatický
krúžok, prácu v spevokole a iné.

Usilujeme sa, aby škola nebola len
miestom pre žiakov, ale pre celé rodiny.
Preto organizujeme rôzne mimoškolské
aktivity a pokúšame sa do nich zapojiť
aj rodičov. 

Našou snahou je vyjsť rodičom v ústre-
ty a pomôcť pri doprave, preto ponúkame
na prvom stupni dopravu do školy vlast-
ným školským autobusom.

KRÁTKO Z HISTÓRIE EVANJELICKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
V MARTINE
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FILOZOFIA ŠKOLY

Veríme že:
Boh je Stvoriteľom všetkých vecí a zdro-

jom všetkej pravdy. Preto kritické myslenie,
skúmanie a hľadanie pravdy o sebe, ve-
ciach a vzťahoch je napĺňaním jeho plánu.
Poznávanie pravdy je dobrodružstvom, kto-
ré chceme zažiť v škole.

Kvôli hriechu má človek tendenciu zabú-
dať na Boha a odvracať sa od Božieho
zdroja životnej múdrosti. Obnova človeka je
vo viere v Ježiša Krista. Pravý význam
a hodnoty objavujeme vo svetle Jeho života
a je pre nás inšpiráciou v práci.

Rodina, cirkev a škola sa navzájom do-
pĺňajú a sú partnermi pri intelektuálnom,
sociálnom, duchovnom a telesnom raste
dieťaťa. Veríme, že sa to dá urobiť v pozi-
tívnej atmosfére rešpektu a lásky.

Boh dal každému žiakovi jedinečné
schopnosti, nadanie a talent. Je úlohou
učiteľa, aby vytvoril podmienky a pomohol
žiakovi k maximálnemu rastu podľa jeho
schopností a aby učil žiaka jemu primera-
ným spôsobom.

Škola má žiaka pripravovať k postupné-
mu preberaniu zodpovednosti za okolie
a spoločnosť. 

Služba iným je službou Bohu. Najlepšia
kresťansko-evanjelická tradícia nás vedie
k rešpektovaniu iných a ich slobody.

ATMOSFÉRA ŠKOLY

Od pracovníkov a žiakov našej školy oča-
kávame:

Žiak preukazuje rešpekt a úctu Bohu,
sebe a iným ľuďom. 

Rešpektuje majetok školy, svoj a iných.
Preukazuje zodpovednosť voči Bohu, za

seba, čas a veci.
Spolupracuje s inými.
Je schopný sebakontroly.
Podáva najlepší výkon a vynakladá naj-

vyššie úsilie.
Myslí a koná pozitívne.

ŽIACI NAŠEJ ŠKOLY

Majú možnosť absolvovať pre nich pri-
merané vzdelávanie, ktoré zapája celého
človeka, podľa osnov schválených MŠ SR.
Majú možnosť rozvíjať rôzne záujmy.

Rozvíjajú kritické myslenie, učia sa riešiť
problémy a robiť rozhodnutia. 

Učia sa učiť.
Uvedomujú si dôležitosť plného využíva-

nia svojho potenciálu, talentov a darov.
Učia sa zodpovednosti, rešpektu a spolu-

práci.
Rozvíjajú zdravý obraz o sebe.
Počujú kresťanské posolstvo a môžu du-

chovne rásť. Sú vedení k slobodnému a
osobnému vzťahu s Ježišom Kristom.

Učia sa poznávať a rešpektovať ľudí
s rôznym kultúrnym a sociálnym pozadím.

Chápu a berú zodpovednosť za Božie po-
volanie k službe iným.

Rozvíjajú pozitívne interpersonálne vzťa-
hy.

ZÁMERY ŠKOLY

Našou víziou je vybudovať Evanjelickú
akadémiu, t. j. spojenú školu: materskú
škôlku, základnú školu, gymnázium.

Evanjelická akadémia by mala klásť dô-
raz na kvalitnú výchovu a vo vzdelávaní
dôraz najmä na výučbu jazykov, hlavne an-
gličtiny. Vo vyšších ročníkoch základnej
školy chceme prejsť na bilingválnu formu
výučby niektorých predmetov, gymnaziálny
stupeň by mal byť celý bilingválny. 

ŠKOLSKÝ ROK 2005/06

Učitelia
Mgr. JOZEF SOPOLIGA – 

riaditeľ, učiteľ angličtiny
Mgr. MARTINA WITTYOVÁ – 

tr. učiteľka v 1. A
Mgr. ZUZANA MEDVEĎOVÁ – 

tr. učiteľka v 1. B
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Mgr. IVONA GURÁŇOVÁ – 
tr. učiteľka v 2. A, vedenie MZ

SONJA PAULSON – 
lektorka angličtiny z USA

VYCHOVÁVATEĽKY ŠKD

BC. GABRIELA DOBROVOLNÁ –
vychovávateľka v 1. ročníku, vedenie po-
čítačového a výtvarného krúžku

ŽELMÍRA MIKULÁŠOVÁ –
vychovávateľka v 1. ročníku, koordinátor
pre ŠKD, vedenie tanečného krúžku

MGR. KATARÍNA MIČKOVÁ – 
učiteľka evanjelického náboženstva, vy-
chovávateľka v 2. ročníku

SPIRITUÁL ŠKOLY

MGR. FRANTIŠEK KOREČKO

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ALENA ŠAMOVÁ – 
administratívny pracovník

JÁN ŠEVČOVIČ – 
vodič školského autobusu

V školskom roku 2005/06 žiaci pracova-
li v týchto záujmových krúžkoch:

Výtvarný krúžok
Obsluha počítačov
Programovanie
Basketbal
Tanečný krúžok
Nemecký jazyk  

REALIZOVANÉ PROJEKTY A AKCIE 
V ŠK. ROKU 2005/06

Žiaci pracovali na projektoch o rastli-
nách (1. ročník), o zvieratách (2. ročník)
a spracovali projekt o rôznych druhoch
materiálov v rámci environmentálnej vý-
chovy. Žiaci pravidelne navštevovali
mestskú knižnicu a zúčastnili sa pro-

jektu Ax – dopravná výchova. V rámci
tried boli realizované oslavy učenia a
besedy s psychológom. Škola začala vy-
dávať školský časopis šKLEPy pod vede-
ním Bc. G. Dobrovolnej. Kmeňové triedy
boli vybavené počítačmi.

Akcie podľa mesiacov:
11/05 – Čarovná noc 
12/05 – Vianočný program spojený s via-

nočnou burzou
02/06 – Zimná olympiáda
02/06 – Karneval
03/06 – Lyžiarsky kurz
04/06 – Víkend s rodinou a o rodine v spo-

lupráci s priateľmi z USA
05/06 – Letná olympiáda
05/06 – Hranice pre deti – Workshop pre

rodičov 
06/06 – Deti deťom – projekt pomoci de-

ťom v Malawi
06/06 – Škola v prírode v Žiarskej doline
06/06 – Angličtina vedená priateľmi USA,

brigáda v budove Živeny
07/06 – Letná biblická škola
07/06 – Angličtina pre budúcich prvá-

kov

PLÁNOVANÉ CELOŠKOLSKÉ AKCIE
V ŠK. ROKU 2006/07

11/06 – Čarovná noc
12/06 – Vianočný program spojený s via-

nočnou burzou
01/06 – Zápis do prvého ročníka
02/07 – Žiacky karneval
02/07 – Školský ples
04/07 – Víkend s rodinou a o rodine
03/07 – Zimná olympiáda
06/07 – Letná olympiáda
06/07 – Projekt sociálnej pomoci
06/07 – Škola v prírode

Ďalej pripravujeme (podľa dohovoru s ro-
dičmi): lyžiarsky a plavecký kurz, návštevy
divadla a knižnice.
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Doba, v ktorej žijeme, je dobou elektronickou. Kúzlo písaného
slova však ešte stále nezaniklo, a preto aj my, deti z Evanjelic-
kej základnej školy v Martine, sme sa rozhodli, že budeme vy-
dávať vlastný školský časopis. Názov nášho časopisu je
šKLEPy.  Názov, ktorý vôbec nezodpovedá pravidlám sloven-
ského pravopisu. Všetko však vysvetlíme! Písmenko š znamená
školské a slovo klepy je každému z vás určite jasné. Náš časo-
pis obsahuje pravidelnú rubriku Čo sa udialo, rubriku Čo nás
ešte čaká, rubriku Zabavme sa a samozrejme našu vlastnú
tvorbu. Časopis je čiernobiely a vychádza štyrikrát do roka
v náklade 70 ks. 

Zatiaľ nám s časopisom pomáha šéfredaktor časopisu
šKLEPy (to znamená naše učiteľky), ale už možno o rok, o dva
sa s ním popasujeme celkom sami. 
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VOLÁM SA EVKA

Pochádzam z malej dedinky Senné. 
Môj životný príbeh sa začal pred tridsia-

timi rokmi... V to krásne májové ráno sa
môj otecko náhlil s kyticou kvetov do pô-
rodnice. „Mám syna,“ preháňalo sa mu
hlavou. „Malej Aničke pribudol braček.“
Aké však bolo jeho prekvapenie, keď zistil,
že ten plačúci balíček je druhá dcéra. Teda
ja!

Moje detstvo bolo nádherné a trochu
„chlapčenské“. Kým sa moja sestra parádi-
la, zapletala si vrkoče a priúčala sa vare-
niu, ja som si stihla aspoň stokrát rozbiť
kolená, pochytať všetky potvory v okolí
a podpáliť kurín. A tak ma otecko bral ako
chlapca. Namiesto varenia som sa naučila
šoférovať, chytať ryby a tíško chodiť po le-
se. Nažehlené šatôčky som si obliekala iba
do kostola. Veď tam býval Pán Boh. A ja
som ho mala rada. Teda – neviem pres-
ne, či som v tom čase nemala radšej
sladké cukríky, ktoré prababička vždy
vylovila z kabelky.

A potom prišli školské časy. Základnú školu som milovala, veď som do nej cestovala
ako veľká autobusom. Nasledovalo gymnázium. Štvrtý ročník a ťažké rozhodovanie. Akú
školu si mám vybrať? Mám nasledovať sestrine kroky na medicínu? Alebo sa stať eko-
nómkou podľa mamičkinej rady? Ja som však všetkých prekvapila. Budem učiteľka.
Veď odjakživa som ľúbila deti. Budem učiteľka prvákov. A tak moje kroky smerovali na
PF do Banskej Bystrice. Verte mi, boli to nádherné štyri roky štúdia. Ale aj všetko
dobré má raz svoj koniec.

Po krásnych vysokoškolských rokoch som začala pracovať. A odrazu tu bol septem-
ber 1998 a ja som stála pred svojimi prvými žiakmi – prvákmi. Dodnes si pamätám kaž-
dučkú z 26 tvárí, každé jedno meno. Zdá sa mi, akoby to bolo iba včera. No roky leteli.
Prišli nové mená, nové tváre, nové zážitky. Moji prví žiaci sú už v deviatej triede. Takmer
dospelí.

Dodnes ďakujem Bohu za každý jeden okamih, ktorý som mohla prežiť spolu s moji-
mi žiakmi. Za každý úsek cesty, ktorým som ich mohla previesť.

V marci 2005 mal však Boh so mnou iný zámer. Priniesol mi do rúk Evanjelický
posol a v ňom inzerát. Hľadáme učiteľku do Evanjelickej základnej školy v Martine.
Prihlásila som sa. Prvý rok som neuspela. Nevzdala som sa však a o rok som sa znovu
prihlásila na ten istý inzerát.

Krátko pred mojimi narodeninami som dostala odpoveď. Prijali ma! Tešila som sa, no
zároveň som pociťovala úzkosť. Veď odchádzam z domu. Preč od rodiny, istoty, lásky, ale
prijala som Božiu vôľu a s radosťou som začala pracovať v tomto nádhernom meste.

E V A R A G A Č O V Á
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MÔJ ŽIVOTOPIS

Volám sa Zuzana a bývam v malej
dedinke v Hornej Seči neďaleko Le-
víc. Môj život bol aj je úplne obyčaj-
ný. 

Začal sa v jedno jarné ráno, keď 15
minút po mojej sestre som uzrela
svetlo sveta aj ja.

Čo bolo ďalej?
Papkala som dobre, z toho som

pomaly, ale isto rástla. Po čase som
už vládala uniesť školskú tašku,
tak som – veselo hopkajúc – vošla
do školy, kde som sa naučila čítať,
písať, počítať. Tých osem rokov pre-
šlo rýchlo.

Ani som sa nenazdala a ocitla som
sa na strednej škole. Bolo to prvýkrát
bez môjho dvojčaťa. Ale na smútok
som čas nemala. Účtovníctvo, kance-
lárske práce, strojopis – to bolo hlav-
nou náplňou môjho štúdia na ekono-
mickej škole.

Keď som bola v treťom ročníku SŠ, moja druhá (o rok staršia) sestra kon-
čila gymnázium a keďže cestovala do rôznych miest na prijímacie skúšky, za-
páčilo sa mi to. Mojou motiváciou na ďalšie štúdium teda bolo cestovanie!?
Patrím totiž k ľuďom, ktorí „túlavé topánky“ majú vždy poruke. (Keby náho-
dou! – Však to mnohí poznáte.)

Podala som si prihlášky na dve vysoké školy – v Nitre a v Banskej Bystri-
ci na pedagogickú fakultu (odbor 1. st. ZŠ). No – a stalo sa to, čo takmer nik-
to nečakal. Najmenej ja. Prijali ma! A až do Bystrice!

To bola neuveriteľná diaľka. Aspoň tak sa mi v tom čase zdalo. Veď keď 18
rokov žijete v bezpečnom náručí domova a zrazu sa ocitnete v cudzom sve-
te, tak stres, šok a strach na seba dlho nedajú čakať.

Ale s Božou pomocou prešli aj tieto krásne štyri roky štúdia. Slovo „krás-
ne“ je namieste, pretože tie študijné roky také boli. Noví ľudia, nové prostre-
die, iná príroda – to bolo neodolateľné. Hlavne tá príroda! Veď kto žije na ro-
vine (Levice vzdialené 5 km máte ako na dlani, veže Mochoviec vzdialené 9
km sa týčia do výšky, na bicykli nepotrebujete prehadzovače), pre toho sú
kopce magnetom pre oči.

Tak – a po skončení štúdia som zistila, že mi mamička nechcela zle, keď
mi vždy hovorila: „Len sa uč, nikdy ti už nebude tak dobre, ako je v škole.“

A naozaj! V roku 1997 sa pre mňa skončil bezstarostný život. Nastúpila
som do práce. Nie, nebolo zle! Ale pracovné povinnosti – to je predsa len nie-
čo úplne iné ako škola.
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Zamestnala som sa na Základnej škole v Dolnom Piali (okres Levice).
A moji žiaci boli prváci. Moji prví prváci! Verte mi, pamätám si každého jed-
ného z nich. V ich očiach sa odzrkadľovali moje vlastné pocity. Očakávanie,
strach. „Ja ich mám učiť? Ako to zvládnem?“ – tieto otázky mi vírili v myš-
lienkach. Mojou jedinou oporou bol Boh. A pomohol! Učila som prvákov,
druhákov. Zvykala som si. 

A zrazu prišiel február 2006. S ním aj nové číslo Evanjelického posla s in-
zerátom: „Hľadáme učiteľku na EZŠ v Martine.“ Posledný termín zaslania -
žiadosti bol 17. marec. Ešte ráno som nebola úplne rozhodnutá, či žiadosť po-
slať, či nie. Až takmer poobede som našla odvahu a mailom som ju poslala.
V duchu som dúfala, že ma neprijmú. Veď (hoci som túžila po zmene v mo-
jom živote) až takú zmenu som snáď nepotrebovala. Od Levíc do Martina!

A – modlila som sa! „Nech sa stane Tvoja vôľa, Pane!“ – išlo vyznať ťažko,
ale nakoniec sa to podarilo. A podaril sa aj konkurz. Prijali ma.

A prečo práve cirkevná škola?
Na túto otázku som nevedela odpovedať. Ale teraz – po krátkom čase –

viem. Totiž už si neviem predstaviť ráno bez modlitby, v ktorej si vyprosuje-
me Boží pokoj a požehnanie, poďakujeme za krásne ráno. A detské hlásky
sú také úprimné, že ich Boh jednoducho musí vypočuť.

Tak je Božia prítomnosť stále s nami a verím, že aj natrvalo zostane.

Z U Z A N A S Á S O V Á

S mojimi 
dnešnými 
žiakmi
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Tieto zaujaté slová známej Kuzmányho
básne, adresovanej mládeži, uviedli i spre-
vádzali slávnostné služby Božie, ktoré sa
uskutočnili 10. septembra  2006 v evanje-
lickom a. v. chráme v Martine. Boli veno-
vané spomienke na Dr. Karola Kuzmány-
ho, patentálneho superintendenta ev. a. v.
cirkvi, 1. podpredsedu Matice slovenskej,
pri 200. výročí jeho narodenia a 140. vý-
ročí úmrtia. V martinskom chráme sa ziš-
li predstavitelia Matice slovenskej a Slo-
venskej národnej knižnice, delegácia
mesta Martin pod vedením primátora Sta-
nislava Bernáta, dychovka a mužský spe-
vácky zbor z Třanovíc, zo Sliezska, členo-
via domáceho cirkevného zboru a ďalší
hostia, aby si  predovšetkým slávnostný-
mi službami Božími, vďační za dar veľ-
kého biskupa, uctili pamiatku významnej
osobnosti cirkvi a národa. Kázal biskup
východného dištriktu ev. a. v. cirkvi Igor
Mišina. Jeho kázeň sa niesla v duchu
myšlienky: Buďme svetlom sveta.

V programe služieb Božích vystúpil aj
riaditeľ Národného bibliografického ústa-
vu Slovenskej národnej knižnice Miloš Ko-
vačka. Pripomenul životné cesty a posol-
stvá Karola Kuzmányho, jeho život a dielo,
najmä jeho zásluhu na vydaní Zpěvníka
evangelického, do ktorého prispel mnohý-
mi  vrúcnymi, dodnes obľúbenými piesňa-
mi, medzi ktorými vyniká „ústavodarná“
pieseň Slovákov Kto za pravdu horí. Vy-
zdvihol tiež jeho podstatný podiel na zalo-
žení martinského Nižšieho slovenského
evanjelického patronátneho gymnázia, ako
aj jeho nezabudnuteľný vklad budovania
slovenského verejného, vedeckého a kul-
túrneho života.

Po skončení služieb Božích bola na
priečelí zrekonštruovaného Nižšieho
slovenského patronátneho evanjelické-
ho gymnázia odhalená busta Karola Kuz-
mányho (dar Matice slovenskej) s pamät-
nou tabuľou, ktorú venovali martinský
ev. a. v. zbor a Biblická škola. Areál his-
torického nádvoria, na ktorom sa nachá-
dzajú budovy Evanjelického a. v.  zboru
a Biblickej školy v okolí kostola, bol ofi-
ciálne pomenovaný názvom Memoran-
dové námestie. Ulica, ktorá privádza ľu-
dí do priestoru námestia od Mudroňovej
ulice, od spomienkovej nedele nesie me-
no v januári zosnulého farára Jána
Bohdana Hroboňa. Pamätnú tabuľu s bus-
tou Karola Kuzmányho odhalil biskup
VD Igor Mišina, prívet pri tabuli s bus-
tou predniesol 1. podpredseda MS Igor
Kovačovič.    

Popoludní sa účastníci slávnosti na
martinskom Národnom cintoríne poklo-
nili pamiatke slovenského dejateľa, pod-
predsedu Matice slovenskej, superinten-
denta Karola Kuzmányho a evanjelického
a. v. farára Jána Bohdana Hroboňa. Na
ich hroby položili vence a kytice vďaky. 

Spomienkovú slávnosť zavŕšil program
slávnostnej akadémie Treba nám vrúc-
nejšou vierou sa zapáliť, ktorý duchov-
ným slovom uviedol Ján Hroboň, martin-
ský ev. farár. Ukážkami z tvorby  Karola
Kuzmányho sa predstavili členovia cir-
kevného zboru a atmosféru umocnilo
jedinečné vystúpenie hostí z Třanovíc zo
Sliezska a spevokolu martinského evanje-
lického zboru pod vedením Márie Hrobo-
ňovej.

(zb)

Návraty ku koreňom
Treba vám vrúcnejšou vierou sa zapáliť,

treba vám smelosťou väčšou sa presláviť,
treba vám viac práce, viac trpezlivosti,
viac čistoty srdca v svätej nevinnosti.
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Kristus, cesta, 
pravda i život
Jako: Poruč Bohu své cesty

281. Kdo přes tuto cizinu 
Šťastne mne sprovede?
Kdo mne v onu krajinu
Naděje dovede?
Kdo, když zbloudím, napraví 
Mne do toho města,
V němž jest pokoj pravý?
Tys’, Jezu, ta cesta.

Tma jest; kdo v té temnosti
Zažne světlo věčné,
Odejme pochybnosti,
Dá pravdy bezpečné?
Blaze mi! Z Boží tváři
Světlo je mi nejvyšší
Jasným plamenem září
V Tobě, můj Ježíši.

Když jsem blízký zoufání,
Kam v bídách nevěda,
Kdo zdrží mé doufání
A zhynout mi nedá? 
A kdo, kdo mne vytrhne
Z hrobu porušení?
Tys’ život, Pane, Ty mne
Vzkříšíš k oslávení.

Za Tebou tedy půjdu,
Tobě věřím cele,
Že v Tobě život najdu,
Na to umru směle;
Cesto má a pravdo má,
Živote můj věčný,
Můj Pán a Bůh, při Tobě
Budu vždy bezpečný.

K A R O L K U Z M Á N Y

Zpěvník evangelický 1842 
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Ako a kde sa zrodil tento odvážny slovenský
biskup, pevec Boží, ktorému sa dostalo cti
viesť, byť vodcom i pastierom, prorokom i bás-
nikom nášho Slovenska? Kade viedol jeho
chodník, ktorý mu Hospodin dovolil nájsť na
cestách spravodlivých?

Vzišiel z dynastie evanjelických kňazov. Jeho
praded Ján, ordinovaný Danielom Krmanom,
bol kazateľom v Krnči. Jeho starý otec Pavel bol
kazateľom v Necpaloch: v tamojšom dávnom
drevenom artikulárnom chráme jeho kázne po-
čúvala „dolná polovica“ evanjelického Turca.
Jeho otec Ján, profesor v Lučenci a v Banskej
Štiavnici, stal sa roku 1784 farárom, neskôr
i seniorom v Brezne a postavil tamojší toleranč-
ný chrám Boží. Karol bol jeho deviate, podľa
iných prameňov desiate – najvydarenejšie zo
všetkých jeho detí. Aj jeho na kňazskú dráhu
povolal Hospodin. A pridal mu mnoho ďalších
dobrých poverení, ktorými mohol dobre slúžiť
svojmu veku, usilujúcemu sa byť „osvietenej-
ším“ ako všetky predchádzajúce časy.

Kuzmány bol mužom mnohých diel a záuj-
mov, bol učiteľom, spisovateľom, redaktorom,
editorom, politikom, budovateľom kultúrnych
ustanovizní, no ponad to všetko bol duchov-
ným pastierom, dôstojným biskupom, ktorý
svoje časy prežil naplno a naplnil ich vrchova-
to. Už ako mladý kňaz sa usiloval obsiahnuť
všetky – tak cirkevné, ako i svetské príležitos-
ti duchovnej služby a reagoval na ne najmä

kázňou, piesňou a modlitbou. Bol výnimočne
nadaným kazateľom, skvelým básnikom –
hymnológom a jedinečným modlitebníkom.
Nábožnosť všetkému a vo všetkom prospieva –
tak nazval jednu z prvých svojich kázní, ktorú
predniesol a vydal v Banskej Bystrici (1832)
pri príležitosti svojho nástupu do úradu ta-
mojšieho evanjelického kazateľa. Svojmu veku,
zboru, rodu i národu sa prihováral v kázňach
– úvahách, z ktorých najvýznamnejších desať
vydal tlačou. Usiloval sa s ním modliť v Mod-
litbách „k nábožnému vzdelaniu veriacich
kresťanov“ (1835), ktoré skladal – ako to on
sám charakterizoval – v „pôvodných harfozne-
niach“. Vyznačujú sa básnickou krásou staro-
zmluvných žalmov, ale preniká do nich
i Kuzmányho vek. Historici slovenských du-
chovných dejín poznamenávajú, že „...oproti
básnikom Tranoscia, ktorí uznávali len zjave-
nie v Biblii, Kuzmány vo svojej modlitbe pozná-
va zjavenie i v prírode a vo svedomí človeka. Je
básnikom človeka, ktorý sa dostáva do nového
pomeru k svetu a kozmu“. A hoci im niektorí
znalci modlitby vyčítajú, že svojou poetickos-
ťou natoľko pútali pozornosť, tak okúzľovali,
že modliaci sa jednoducho zabúdali na dialóg
s Bohom a kochali sa v samej poézii, predsa
ten, kto túži po dialógu s Hospodinom, po oso-
bitom tóne žalmickom, práve v nich pocíti
modlitbu i pieseň, ktorá ho svojou krásou
môže priviesť k Hospodinovi:

Rozum bez srdce, srdce bez svědomí, svědomí bez bázně Boží, bázeň Boží 
bez víry, víra bez Krista, nikdy... nedají národům spravedlnosti a pořádku,
bezpečnosti a pokoje a jen toto spolu jest svoboda. Jen v čisté nádobě může
zachován býti nápoj čistý, jen skrze čisté sklo může svítiti čisté světlo. Posvěť
srdce, dojdeš moudrostí, žádnou moudrostí srdce neposvětíš. Nejprve přišel
zákon Mojžíšův, potom přišla milost v Ježíši Kristu. Kdože tedy dovede toho,
dát národu svobody? – Jen duch národu, národnost úpřimně věřícího náro-
du a majícího v té víře svázané svědomí skrze svatost bázně Boží, a v tom
svědomí srdce posvěcené šlechetností, a v tom srdci rozum osvícený prav-
dou, jen ten duch národa, ta národnost dovede toho. A když toho ducha ne-
ní, cože tehdáž? Tehda usilovati se všemožně o vzdělání a zrůst toho ducha
a míti se trpělivě. Celé století nemůže napraviti to, co jeden rok netrpělivých
převratů a prostopášného odbojnictva pokazí.

K A R O L K U Z M Á N Y –  2 0 0 / 14 0
( 16 .  11.  18 0 6  –  14  . 8 .  18 6 6 )
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Tak v Tebe usnem, Bože môj!
Či vstanem s ranným slnkom do dňa časného,
či na hlas Kristov vstanem ku dňu večnému,
len Tebe budem vzdávať chválu bez prestania,
velebnú chválu a vrúcnu oslavu.
Sláva Ti, Bože!

V tom istom čase, v ktorom sa zrodili Kuzmá-
nyho básnické modlitby, vstupoval Karol
Kuzmány i na pôdu slovenskej svetskej
literárnej kultúry. Založil časopis Hronka
(1836–1838) a jeho stránky otvoril mladej bás-
nickej generácii. Práve v ňom publikovali svoje
prvotiny mladučký Ľudovít Štúr a s ním i Da-
niel Sloboda, Daniel Lichard, Jozef Miloslav
Hurban, August Horislav Škultéty. Uverejnil tu
i slávnu úvahu Jána Kollára O literárnej vzá-
jomnosti medzi kmeňmi a nárečiami slovan-
skými. Ako Kollár tak i Kuzmány vystupoval
v Hronke s novými koncepciami, prekvapujúci-
mi dielami a úvahami, povestným románom
Ladislav, napísaným v listoch, ktorý otváral
cesty slovenskej próze, rozpravou O kráse, kto-
rá ovplyvnila slovenské estetické myslenie origi-
nálnymi pohľadmi na jednotu krásy, pravdy a
dobra v krásnej literatúre. 

Hronka – hoci vychádzala iba tri roky – na-
stolila celý rad kultúrnych, literárnych a oso-
bitne národných úloh a projektov, napríklad
založenie Matice slovenskej. Stala sa znameni-
tým literárnym časopisom, jedinečným „cen-
trom gravitatis“, nádejou slovenského literár-
neho života. Právom sa o nej hovorí, že na
Kuzmányho cestách vyznačila míľnik, ktorým
sa mladý kňaz významne priblížil k ideálu slo-
bodného Slovenska, spoznal s mladou generá-
ciou a vybudoval si v jej radoch autoritu. 

Miloval antickú i slovanské literatúry, pre-
kladal z nich. Usiloval sa preniknúť do pod-
stát a historickej úlohy literárneho romantiz-
mu. Rozumel svojej dobe jedinečne. Preto
mohol nielen mnohé a podstatné z nej vykla-
dať, svoju dobu spoluutvárať, ale v nej a v jej
túžbach práve „Hospodinovi novú pieseň svojej
doby vyspievať“. Stalo sa tak nielen v Modlit-
bách, písaných v pôvodných „harfozneniach“
(1835), neskôr vo Funebráli (1838), spevníku
smútočných piesní, ale najmä v Zpěvníku
evangelickom (1842), ktorý ako celok bol i jeho
dielom. Práve Kuzmány tento jedinečný evanje-
lický kancionál redigoval a umiestnil v ňom 93
svojich piesní, 72 pôvodných a 21 prekladov:

takrečeno každá deviata pieseň v ňom je
Kuzmányho. A hoci sa práve tento spevník stal
terčom ostrej kritiky, smerujúcej proti prejavom
racionalizmu v evanjelickej duchovnej piesni,
predsa Kuzmányho pieseň – aj keď spievaná ja-
zykom nového sveta, rodila sa v srdci básnika
Kristovho. Podľa Štefana Krčméryho práve
Kuzmányho pieseň predstavuje vrcholky piesne
„Zpěvníkovej“ a v náboženskej vrúcnosti vyrov-
náva sa najlepším piesňam „stoletia sedemnás-
teho“. Naisto aj preto práve Kuzmányho pieseň
prenikla zo slovenských duchovných piesní
(spolu s piesňami Tranovského) najďalej: náj-
deme ju hojne v evanjelických spevníkoch čes-
kobratských, sliezskych a poľských.

Jeho piesne sú dodnes živé, rozochvievajú a
povznášajú. Takou je napríklad známa, spon-
tánne citovaná, vďačne spievaná Kdo přes tuto
cizinu šťastne mne sprovede? Kdo mne v onu
krajinu naděje dovede? – Tys’, Jezu, ta cesta! A
je pozoruhodné, že medzi duchovné piesne no-
vého Evanjelického spevníka, ktorý vstúpil ro-
ku 1992 do bohoslužobného života slovenských
evanjelikov, zaradili jeho tvorcovia – popri iných
duchovných piesňach Kuzmányho – i jeho
hymnus Sláva šľachetným – Kto za pravdu ho-
rí, pieseň napísanú v roku 1846, publikovanú
v roku 1848, „písanú v hlahole zvonov slávy
tam, kde Pán Boh šľachetnosti nebo vystavil a
právam ľudstva, pravde, spravodlivosti a bied-



Z GALÉRIE ..................................................................... MARTINSKÝCH EVANJELIKOV

. 48 .

nych obrane veniec pripravil“. Tou piesňou my
Slováci a Slovenky vieme azda svoju pravdu vy-
spievať najplnšie aj preto, lebo sa na verejnosti
– v Orle tatranskom – „zjavila“ v tom roku,
v ktorom definitívne padlo poddanstvo, občian-
ska rovnosť bola vykúpená „v preliatej krvi“,
slobodnou stala sa tlač a medzi hlavné témy
vtedajšieho sveta boli nastolené ľudské práva.
Slovákom roku 1848 svitla nádej slobody: Žia-
dosti národa slovenského predoslali prvé veľké
slovenské povstanie za slobodu a ich príhlas
k budúcej Európe slobodných národov. Mali by
sme si dávať pozor, aby sme práve túto našu
doslova „ústavodarnú“ slovenskú i všečlovečen-
skú pieseň, ktorá sa zrodila na zlome vekov, ne-
sprofanovali a spievali ju chvejúcim sa – čistým
srdcom Kuzmányho, pevca Božieho, aby sme ju
v nových časoch, keď sa môže po desaťročiach
zákazov opäť slobodne spievať, neudusili ta-
kým či onakým spupným egoizmom, zlostnou
nenávisťou, aby sme v nej objavili rosu rýdzej
modlitby vyspievanej v šľachetnom hymnuse,
ktorý zaznie, keď sa v jasnom svetle zjaví „prav-
da božská v božských zákonoch“. 

Kuzmány bol talentovaným učiteľom. Po-
znal slovenské i nemecké školské centrá, za-
pôsobila naňho lyceálna Bratislava, dobre po-
znal univerzitnú Jenu, nemeckú teológiu a
filozofiu, na duchovnú i kultúrnu osobnosť
vyzrieval a vyzrel v celoeurópskych kultúrnych
kontextoch. Začínal ako vychovávateľ a neskôr
profesor lýcea v Kežmarku a školstvu sa in-
tenzívne venoval aj ako farár. Usiloval sa
o vzrast kresťanskej vzdelanosti. Preto dával
dôraz na zakladanie a rozvoj škôl. V roku
1836 predniesol mobilizačnú Kázeň, kterou
v pondělek svatodušní... k prospěchu škol
dědinských k B. Bystřici filiálních, jenž se prá-
vě zakládají. V roku 1844 založil „opatrovňu“,
ktorá si popri sociálnych kládla i vzdelávacie
ciele. Osvetový program zdôraznil i v povestnej
protialkoholickej, v novej slovenčine prednese-
nej kázni Z konečnjeho zahinuťja, do ktorjeho
nás pálenka už skutočne uwádza, nič nás ne-
muože oratuvať, ako swatuo a wšeobecnuo
odrjeknuťja sa od Pálenki (1845), v ktorej bez-
ohľadných rodičov ostro napomenul: Tam
majú školi a v nich majú deti pokrm pre duše
jejich na večnost, ale hotovi groš abi dau otec
opilec učitelovi za vinaučovaňja djeťaťa; ktože
bi mu to mohou nabit do hlavi! hotoví groš on
ňevje za inšuo dat, ako za pálenku. A školskú

otázku dôrazne nastoľoval i v prelomovom ro-
ku v Kázni o skutočnej vďačnosti za práva a
slobodi z dieti 1847-48 vidanje, prednesenú
20. mája 1848, v ktorej mobilizoval z poddan-
stva oslobodených kresťanov: A Vi, čo ešte ňe-
máte školi, nože už teraz, pre milostivího Boha,
len čiastočku tích bremjen, ktorje Sťe posjal
znášali, prejmite na druhí spuosob len na krá-
točkí čas, a veť len pre vás, veť len pre vaše de-
ti, a škola buďe hotová. Počujeťe! Na svedomja
vaše, na tento dnešní den, na skutočnú vašu
vďačnost za obdržanje ťje práva a slobodi vaše
vás na to zavazujem. Len tak muože biť z vás
volačuo. Veť ináče ako vi tak ani ďjetki vaše ňe-
budú muocť tjeto slobodi a k vlastnímu prospe-
chu i ku prospechu vlasti náležiťe použit. Lebo
čo vám je dobruo, to je k zisku celej vlasti!

V rokoch veľkých historických premien sa
Kuzmány oddal do služby i novému politické-
mu vývoju. V roku 1849 krátko vykonával
funkciu zvolenského župana. Ako slovensko-
slovanský vlastenec to však nemal ľahké.
V Banskej Bystrici sa stal terčom nemilosrd-
ných útokov. „Hnaný nenávisťou uhromanov“
roku 1849 z Banskej Bystrice odišiel do Vied-
ne, kde sa stal univerzitným profesorom a na
tamojšej bohosloveckej fakulte vytvoril roz-
siahle trojzväzkové dielo Praktická teológia
(1856–1860).

Vo Viedni sa usadil aj preto, aby pokračoval
i v ďalších dôležitých prácach duchovných
i národných. Ponajprv spracoval stanovy Ma-
tice slovenskej. V jej ustanovení a vybudovaní
videl dôležitý kapitolu ďalšieho duchovného,
národného, vedeckého a kultúrneho vývinu
Slovákov. Vo Viedni pripravil na vydanie Bib-
liu svätú. Pracoval na koncepcii cisárskeho
výnosu – patentu, ktorým by boli slovenskí
evanjelici ochránení pred možnou záhubnou
myšlienkou maďarizácie, ktorou boli zaujaté
vysoké uhorské cirkevné kruhy. Cisár Fran-
tišek Jozef I. napokon akceptoval Kuzmányho
predstavy a 1. septembra 1859 vydal cisársky
patent, podľa ktorého slovenskí evanjelici
mohli v Uhorsku zriaďovať vlastné zbory, bo-
hoslužby uskutočňovať v rodnej reči a vnú-
trozborový život jednoznačne demokratizovať:
„zeman so šabličkou“ prestal sa ceniť ako
„niečo lepšie“ – nemohol stáť už ani v cirkvi
nad „večným poddaným“. Takéto zbory a ta-
kúto superintendenciu evanjelickú začal
zriaďovať potom, ako ho všetci tí, ktorí za ním
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vykročili, zvolili za superintendenta patentál-
nej prešporskej, rozumejme slobodnej a od
uhorskej politiky nezávislej slovenskej evanje-
lickej superintendencie.

Kuzmányho slovenská evanjelická superin-
tendencia bola v istom zmysle predobrazom
budúcej samostatnej slovenskej evanjelic-
kej a. v. cirkvi, ktorá vznikla v Českosloven-
sku po roku 1918. Vyvolala búrlivú reakciu
evanjelických „autonomistov“, ktorí ostro od-
mietli patent najmä preto, lebo chceli zacho-
vať maďarizačnú tendenciu vo vtedajšej uhor-
skej evanjelickej cirkvi. A hoci sa nepodarilo
patent ako legislatívnu úpravu zachovať – od-
volaný bol roku 1867 po Kuzmányho smrti –
predsa ho možno považovať za neobyčajne
dôležitý: možno ho priradiť k najvýznam-
nejším historickým medzníkom slovenského
evanjelictva: k Žilinskej synode 1610 a k Tole-
rančnému patentu 1781. 

Pre dejiny patentálnej superintendencie je
príznačné, že Kuzmány bol za biskupa – su-
perintendenta vyhlásený v rodnom Brezne a
inštalovaný v Turčianskom Svätom Martine
(1860), v mestách, ktoré neskôr ponúkli sídlo
pre Maticu slovenskú. Aj Kuzmányho príchod
do Martina (1863) sa neraz spája s jeho bez-
prostredným účinkovaním v tejto národnej
ustanovizni. Bolo však viac historických sú-
vislostí, rozmerov a míľnikov Kuzmányho je-
dinečnej martinskej kapitoly: do martinského
tolerančného chrámu Božieho vkročil v sep-
tembri 1860 (trištvrte roka pred memorando-
vým zhromaždením) a pred jeho oltárom
predniesol slávnostnú prísahu superinten-
denta, v ktorej sa zaviazal prísne dbať o du-
chovný život na zásadách patentu zriadenej
superintendencie. Práve v tejto prísahe a pro-
stredníctvom nej sa začal utvárať i fenomén
martinského historického „genia loci“. Veď od
slávnostnej inštalácie superintendenta sa
všetky konventy novozriadenej superinten-
dencie v rokoch 1860–1866, až na jediný, sta-
roturanský, uskutočnili v Martine. Martinský
evanjelický zbor už pri vyhlásení Kuzmányho
za superintendenta vyslovil a neskôr – po
opätovných ostrých útokoch „bystrickej uhro-
mánie“ – opätoval vrúcne pozvanie pre Karo-
la Kuzmányho: žiadal ho, aby rozhodol o mar-
tinskom sídle superintendencie. Napokon sa
tak stalo: na jar roku 1863 vo svetle sviec ho
vítal obrovský zástup martinských evanjeli-

kov, aby mu vytvoril výborné prostredie pre
nesmierne náročnú prácu, spätú s vyčerpá-
vajúcimi bojmi a zápasmi v superintenden-
cii, a neskôr – o štvrťroka nato – i vynikajúce
zázemie pre zakladateľské dielo v Matici slo-
venskej. Na jej pôde, ktorú rozoral a na ktorej
ako rozsievač rozsieval myšlienky, podnety,
projekty a mnohoraké diela, sa mu dostalo cti
vytvoriť jedinečné vzťahy s predstaviteľmi slo-
venského národného hnutia a založiť dobro-
povestnú, na ekumenizme vybudovanú moy-
sesovsko-kuzmányovskú tradíciu. Vytvorili ju
všeobecne vážení predstavitelia duchovného
Slovenska, ktorí – podľa Vajanského – ...vy-
rástli na cirkevnom poli a dosiahli na ňom naj-
vyššie možné ščeble, obaja niesli ťarchy borby,
obaja sluli výrečnosťou fenomenálnou, perom
vehlasným, učenosťou hlbokou... Obaja boli
spojení priateľstvom najčistejším, najideálnej-
ším. Kuzmány zásadami porozumenia a ko-
rektnej spolupráce budoval vytúženú sloven-
skú ustanovizeň – Maticu slovenskú, „jej
budovisko – svetlicu národnú, i roje prác“ or-
ganizoval vo „svetlici“. Nepochybne sa javí ako
významný symbol do dejín aj preto, lebo Slo-
vákov nerozdeľovala, ale kuzmányovsky spá-
jala. Každý bol v nej vítaný, každý bol pre ňu
dobrou nádejou: bez rozpakov môžeme pove-
dať, že pre každého, kto priložil ruku k dielu,
vytyčovala chodníky cti a práva na cestách
spravodlivosti. Viedli ju mužovia ctihodní a
spravodliví, podľa Vajanského i Hviezdoslava
pokračovatelia apoštolského poslania Cyri-
la a Metoda, ktorí na Slovensku nezištne roz-
svietili svetlá slovenského bytia, vedy a ume-
ní slovenských, národnej knižnice a múzea
národného: maják duchovných dejín Sloven-
ska.

Kuzmányho myšlienky zasahovali takreče-
no celý vtedajší slovenský život. Dotkli sa
i budúcej slovenskej politiky. Vo viacerých
kázňach sa Kuzmány dotkol aj otázok občian-
skej a politickej slobody. V kázni Na posväte-
nie pamiatky Pavla Jozefa Šafárika (1861)
predniesol vety, ktoré by mohli byť vytesané
do kamennej stély ako jedinečné motto mo-
derného parlamentarizmu – ako výzva novo-
dobej politike: Svoboda jest to, aby byly záko-
ny zemské spravedlivé a ne aby mohly být
nespravedlivé, pak, aby živ býti mohl národ
podle zákonů těch spravedlivých a ne proti
nim. Svoboda svědomí není svoboda k ne-
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svědomitosti;  svoboda občanská není svobo-
da žít bez obce. Z vnitra, z vnitra národů vzrůs-
tá jim svoboda a nelze jim přilepiti ji zevnitř.
Jaková studnice, taková voda. Kterakže mo-
hou býti zákony spravedlivé, pokud zákono-
darci nejsou spravedliví, kterakže může zjed-
nati se poslušnost zákonům spravedlivým,
pokuď neposlušné svobodnictví hospodaří?
Ovšem mohou se napsat zákony spravedlivé a
ohradit se trestem; ale pokud dohlédači a
správcové nebudou spravedliví, oni sami pře-
vrátí, přelstí, obejdou spravedlnosti přisluhová-
ní skrze lest, podvod a klam; pokud ti, v jichž
životě má žít zákon spravedlivý, budou ne-
šlechetníci, dotud budou míti, jako apoštol pra-
ví (1 Petra 2, 16), „svobodu za zástěru zlosti
své“, a tak se stane svoboda otroctvím, jako se
stává i ta nejsvětější modlitba: „Chléb náš vez-
dejší dej nám dnes“, hříchem v ústech zloděje. 

Naďalej platí Kuzmányho zvolanie, ktoré
zaznelo vo Viedni na smútočnej slávnosti za
Jánom Kollárom: Slováci, ak chcete byť kres-
ťanským národom, zanechajte nenávisť, zmá-
hajte sa v láske!

Bez tohto Kuzmányho, biskupa, vedca, po-
litika a básnika, spoločensko-politického
mysliteľa – bez jeho postojov a zápasov by ne-
bolo bývalo Matice slovenskej, ale ani nášho
Slovenska. Bez Kuzmányho, ako sa to neraz
stáva, je každý pohľad na Maticu slovenskú
neúplný, zjednodušujúci a naisto falošný,
každé prehliadanie jeho matičného diela rý-
dzo nadstraníckeho a nadkonfesijného, ktoré
podnes slúži ako jedinečný príklad toho, ako
spájať, a nie rozdeľovať, je prejavom nezna-
losti slovenských duchovných dejín. A práve
jeho stíhal v tom nadľudskom úsilí zápas za
zápasom, prichádzala nehoda za nehodou:
v tragických okolnostiach stratil dcéru Ľud-
milu, spory s vtedajšou „Babyloniou“ – uhor-
skými, ale i slovenskými neresťami, ako ich
trpko zaznamenal vo svojej poézii, ho oberali
o sily a zdravie. 

Boje sa rojili nielen okolo nádejných matič-
ných projektov, ale i v patentálnych bojoch su-
perintendencie, v ktorej zápasil o budúcnosť a
zachovanie slovenského evanjelictva na zákla-
de Kristovho evanjelia, v ktorej koncipoval,
inšpiroval, organizoval, vykonal množstvo vizi-
tácií, predniesol desiatky mohutných kázní, a
vytvoril tak dôležité predpoklady pre jeho bu-
dúce cesty, sebazáchovné kroky v nadchádza-

júcej mrazivej a temnej noci uhorskej i nové
nádejné časy budúcich. Kuzmány sa nedožil
mnohých plodov zo semiačok, ktoré rozosial.
Gymnázium superintendencie evanjelickej,
ktoré celých šesť rokov v rozličných zápasoch
práve v Martine zakladal, mohlo otvoriť svoje
brány až mesiac po jeho smrti: pred stoštyrid-
siatimi rokmi, 23. septembra 1866, rozkvit-
lo a napokon dozrelo. A hoci ho mráz nená-
vistnej uhorskej politiky spálil, a spálil
i Kuzmányho patentálnu superintendenciu,
zastavil život národného múzea i národnej
bibliotéky v Matici slovenskej – ten mráz netr-
val večne. To iba načas sa zazdalo Hamanovi
vtedajšej uhorskej politiky, že nastaval víťaz-
ných „šibení“. Tak ako v starozmluvnej Knihe
Ester i v Kuzmányho básni bolo dané prežiť
spravodlivému Mordochajovi a Haman rozsie-
vajúci babylonskú zlobu napokon „scepenel
na šibeniach“, ktoré sám nastaval. 

Kuzmányho proroctvá – posolstvá v mno-
hých podobách ožili a ožívajú. Ožilo i staro-
slávne martinské slovenské evanjelické pa-
tentálno-patronátne gymnázium, ktoré
prežilo tie najtvrdšie časy: zatvorené z uhor-
skej moci, neskôr v komunizme „znárodne-
né“, premenené na sklad a požičovňu, chá-
tralo, zdalo sa byť ruinou, no napokon prežilo
búrky i víchrice, „vstalo z mŕtvych“. V slzách
pokánia sme ho stratili, v slzách radosti sa
nám v podobe martinskej Biblickej školy po
páde komunizmu vrátilo. Je to, obrazne pove-
dané, Boží zázrak našej doby. Biblická škola
je jedinečným obrazom vyslyšaných modlitieb
dávnych otcov i modlitieb našich čias. Je prí-
kladom dejinnej nádeje i spravodlivosti, ktorej
sa Karol Kuzmány vo svojej poézii duchovnej
i národnej dovolával prostredníctvom biblic-
kých príkladov i mnohých originálnych bás-
nických prejavov. V duchovnej pôde Kuzmá-
nyho poézie sa nachádza nejedno živé, dobré
semienko nádeje – posolstvo i pre naše časy
i pre veky budúce:

Zná, zná Hospodin cestu spravodlivých,
slovenský brat môj, nežalej;
nemýľ sa mocou, ani slávou lživých:
Mužne ďalej, pevne ďalej!
Padne Babylon a krivdou zajatí
navrátia sa zas v Jeruzalem svätý.

M I L O Š K O V A Č K A
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Očová je úzko spätá s jeho životnou
prácou i borbou. Už ako mládenec vyni-
ká poriadkumilovnosťou. V tom čase bol
nedostatok všetkých potrebných vecí.
Očovania museli po ne chodievať do Zvo-
lena, ba i do Bystrice. Istému Ďurkovi sa
stratil gombík na košeli, bolo ho treba
prišiť, ale v celej dedine darmo zháňali –
niet a niet gombičky. Tu pani Antónia
Braxatorisová–Sládkovičová rečie: Choď-
te k Šenšelovi, ten všetko má. – A sku-
točne, situácia bola zachránená.

Ale nie je dobre človeku samotnému.
Roku 1880 vstupuje do stavu manžel-
ského s Ľudmilou Izákovou, dcérou da-
čolômskeho evanjelického učiteľa. Keď
ho na Dačolôm priviezol Poničan, prezý-
vaný Kaplán, krútil hlavou, že prečo idú
pán rechtor tak ďaleko pre ženu, či ich
niet aj bližšie dosť. Svadba pokračovala
aj v Očovej. Šenšel mal hrdé kuchárky:
Annu Sedliakovú, vdovu po kantorovi –
učiteľovi a Antóniu Braxatorisovú, vdo-
vu po Sládkovičovi. Mladuchin strýko,
Gabriel Izák, farár z Poník, ide do ku-
chyne a chváli kuchárky, že znamenitú
štrúdlu napiekli a dodá: Ktoráže ste to
robili? – Hlásia sa obidve. Tu im ukáže
špagát, ktorý našiel v tvarohovej štrúd-
li...

Ako učiteľ mal Šenšel plat veľmi
skromný. Nepýtal si podvyšok, aby si
uchoval samostatnosť v národnom ohľa-
de. Biedy bolo dosť, veď štyri deti boli na
školách odrazu von z domu. Ale pán uči-
teľ sa nikdy nikomu nežaloval, takže zá-
vistlivci, ktorí mali niekoľkokrát väčšie

Náš otec, Štefan Šenšel, sa narodil 18.
decembra 1853 v Banskej Bystrici. Keď
mal tri roky, zomrel mu otec, ktorý bol
zamestnaný v mestskej službe pri vodo-
vode. Matka z práce rúk živila tri siroty,
predsa nebála sa najmladšieho Štefana
dať na štúdiá. V roku 1862 zaviedla ho
do elementárnej školy a už v r. 1866 pri-
jali ho na evanjelické gymnázium v Ban-
skej Bystrici. Ujali sa ho tu profesori Ľu-
dovít Grosmann – pisateľ Sládkovičovho
životopisu a Bedrich Baltík – neskorší
biskup. Zaopatrili mu stravu v alumneu
zdarma a odporúčali ho za korepetítora
pre dietky slabšie v učení v poprednej-
ších rodinách. Po skončení piatich tried
gymnázia ho prijali na štátnu učiteľskú
prípravovňu v Lučenci, kde mu v alum-
neu zabezpečili celé zaopatrenie zdarma.

V Lučenci začína žiť národne uvedo-
melým životom. Bol činným členom Slo-
venského spolku, horlivým čitateľom
Národných novín a Hurbanových Cir-
kevných listov. Posielal im ich ľuboreč-
ský farár Maróthy prostredníctvom luče-
neckého farára Trestianskeho. Po
odchode tohto na teologickú fakultu za
profesora, posiela redakcia Národnie no-
viny priamo na adresu Šenšelovu. Ináč
si Národnie noviny predplácal od r. 1877
nepretržite do svojej smrti.

Po skončení učiteľskej preparandie
s prospechom chválitebným prijal mies-
to domáceho učiteľa u pravotára Jesen-
ského v Košťanoch, ale po dvoch rokoch
odchádza za výpomocného učiteľa do
Poník a potom za učiteľa do Očovej.

Pred 60 rokmi zomrel

Štefan Šenšel 
(18. 12. 1853 Banská Bystrica – 23. 7. 1946 Martin)

učiteľ a notár, slovenský národovec,
otec seniora Ľudovíta Šenšela, 

správcu Tranoscia
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príjmy, odľahčovali si: – Iste dostáva
z Ruska ruble. O jeho nevšednej skrom-
nosti svedčí príhoda v chráme. Očovský
plebán Farkas Vilmos kázal o večnej ne-
pokojnej povahe ľudí, že nikdy nie sú
spokojní s tým, čo majú, vždy chceli mať
viac, susedova vec im je cennejšia ako
vlastná – a nakoniec pátosom povie: Vi-
deli ste už úplne spokojného človeka na
svete? – A pod kancľom v tzv. pánskej la-
vici sediaci kováč vígľašského panstva
pošepne svojmu susedovi tak, aby to aj
pán farár počul: – No a Šenšel?

Aby však svoje dietky slušne vychovať
mohol, chytá sa všetkých prác, ktoré ne-
odporujú jeho učiteľskému povolaniu.
Cez letné prázdniny dochádza každo-
denne do Veľkej či Zvolenskej Slatiny do
slúžnovského úradu vypomáhať v kan-
celárskych prácach; vykonáva v niekto-
rých notariátoch katastrálne zmeny.
V Očovej prijal poistnú agentúru a tak-
mer tri štvrtiny Očovej poistil proti ohňu,
pri obci verejné tútorstvo, pri mliekarni
účtovníctvo a pretože nemali spôsobi-
lých ľudí, na návrh hlavného slúžneho
vymenujú ho za štátneho matrikára.
Šenšel bol na všetko dobrý, bol jednodu-
cho nepostrádateľný, preto ho trpeli,
i keď bol panslávom.

Slovenská inteligencia si Šenšela veľ-
mi vážila. Fábrovci, Slávikovci, Medvec-
kovci, Fajnorovci, Thurzovci, Paulíniovci
a celá zvolenská a bystrická inteligencia
aspoň raz do roka si považovala za po-
vinnosť urobiť si národný výlet do Očovej
do Šenšelov a zvala ich k sebe. Aj po-
spolitý ľud priľnul k nemu. Keď sa jeho
synovia mali vrátiť domov zo štúdií, ku-
rátor Hulina donášal do Šenšelov gelet-
ku bryndze – 5 kg. Aby vraj „mali tí diš-
kurandi čo jesť“.

Maďarónom bol Šenšel tŕňom v oku
najmä odvtedy, keď Slovenská národná
strana začala aktívne zasahovať do vo-
lieb. Pre jeho slovenské presvedčenie sna-
žili sa ho zosmiešňovať u ľudu – ale to sa

im nepodarilo. Keď v roku 1905 za ná-
rodnú stranu kandidoval Thurzo-Nosic-
ký, Šenšel agitoval za neho proti maďa-
rónskemu kandidátovi. Vrchnosť mu
zakázala ísť na Sliač hlasovať, ale ani ne-
bolo treba, lebo Očovania s výkrikmi
„nech žije Šenšel“ húfne išli hlasovať za
slovenského kandidáta. Šenšelom zasiate
semä padlo do dobrej pôdy slovenských
sŕdc. Všade sa ho mužne zastali. Vo Zvo-
lene na Kovácsi pri volebnom zhromaž-
dení rečnil po slovensky povereník ma-
ďarskej vlády a chcel zľahčiť Šenšela
nadávkami na neho: – Veď vy len toho
Šenšelíka počúvajte. – Na to sa ozve zo
zástupu hlas: – Aleže vy dajte tomu pokoj!
Keby ste vy takí boli ako Šenšelík, dobre
by bolo! – Očovan Ďuro Holík-Obušťok si
nedal na svojho učiteľa špiniť.

Nezdar maďarského kandidáta v roku
1905 jemu pripísali a chceli ho pozbaviť
chleba. Vtedajší biskup Bachát upozor-
nil Šenšela, že sa chystá proti nemu dis-
ciplinárne stíhanie a je už vopred odsú-
dený na stratu úradu. Aby sa tomu
vyhol, vybral sa Šenšel do Banskej By-
strice a požiadal o penzionovanie, čo mu
s radosťou vybavili.

Tak teda v roku 1906 zanecháva uči-
teľskú dráhu a odchádza na Dačolôm
opatrovať už starých rodičov svojej man-
želky. Ani tu nezaháľa, ale úspešne spra-
vuje mliekarne a spolkový obchod. Vo-
lajú ho za správcu do novozaloženej
filiálky Ľudovej banky, no ináč výhodné
miesta neprijíma z lásky k rodičom svo-
jej manželky, ktorých nechce v starobe
opustiť.

Prišiel prevrat roku 1918. Slovenský
národný život znova potrebuje jeho služ-
by. Dobrovoľne sa do nej hlási a vtedajší
župan Dr. Fajnor vymenúva ho za notá-
ra vo Veľkej Slatine. Ale opäť trampoty
úradné i domáce. Vpád maďarských boľ-
ševikov na Slovensko. Ale odcitujme si
o tomto z listu, ktorý 19. júla 1919 píše
svojmu synovi Jankovi, keď schvaľuje je-



Z GALÉRIE ..................................................................... MARTINSKÝCH EVANJELIKOV

. 53 .

ho čin, že po 45-mesačnej vojenskej
službe znovu, a teraz dobrovoľne, vstu-
puje do vojska proti maďarským boľševi-
kom: Koncom mája a počiatkom júna
prišli poplašné chýry, že nás napádajú
Maďari a v Lučenci už všetko poničili.
Nechcel som tomu veriť, kým sme každý
deň nevideli automobily jazdiť cez Slatinu
s naloženým náradím. Dňa 1. júna boli už
v Detve pod Kriváňom.
Úradníci už utekali, aj od
nás už ušiel farár Bartík.
Dňa 6. júna dostal som
rozkaz, aby som obecné
veci zabalil a na bezpečné
miesto odpratal a aby sme
sa aj my brali preč.-  Všet-
ko už mali zabalené, len
zaviezť do vozňa, ktorý
však neprišiel. Ďalej píše:
Šiel som osobne na stanicu
a blízko nej, asi 10–15 kro-
kov predo mnou, niečo vy-
búšilo, buď granát, alebo
guľa z dela ... Iste by sa Maďari na Šen-
šelovi vypomstili, keby sa neratoval úte-
kom. Šiel pešo cez Zolnú, Čerenčany
a Mičinú do Bystrice, odtiaľ cez Podlavi-
ce vrchmi na Turček, a tak do Martina.
Doma, kde ostala jeho manželka s ot-
com, maďarskí boľševici rabovali, kde
mohli, ba ešte i knihy, listy a svedectvá
trhali. Slatinu zaujali 7. júna, ale 12. jú-
na už museli utekať. O svojom návrate
do Slatiny takto v spomenutom liste pí-

še: Konečne 29. júna som sa šťastlive na-
vrátil domov. A tu ma nové prekvapenie
čakalo. Keď mi mama posteľ popravila,
našla v nej dva ekrazitové granáty od-
šraubované, a tak uložené, aby pri naj-
menšom udretí vybúšili. No ale sa nepo-
darilo. Dvakrát som bol od istej smrti
zachránený, pri stanici a teraz doma...
Dačalôm tiež vypálili boľševici... Náš dom

nezhorel. Z toho vidno, že
nás Pán Boh chránil.

Po premožení a zahnaní
maďarských boľševikov
pracoval vo dne v noci na
konsolidovaní pomerov, čo
ho tak vysililo, že ochorel
na oči a musel požiadať
v roku 1925 o penzionova-
nie. Odvtedy býval v Tur-
čianskom Svätom Martine
až do smrti a dlhé roky sa
tešil s dietkami, vnúčatmi
a pravnúčatmi.

Dožil sa vysokého veku.
Pri jeho deväťdesiatke pýtal sa autor
hodnotiaceho článku spolu s básnikom
„a čo je mladosť?“ Do smrti si zachoval
sviežu myseľ a až na veľmi slabý zrak bol
aj telesne svieži až do smrti, ktorá naň
prišla náhle. Dožil sa 93 rokov.

Z knihy Ivana Šenšela
PEVNÝ  BUĎ!

Život a dielo
seniora Ľudovíta Šenšela

Pri príležitosti jubilea Štefana Šenšela si martinský evanjelický zbor vďačne spo-
mína i na jeho syna, predstaviteľa Tranoscia, redaktora v Martine vážených Cir-
kevných listov, poslanca Národného zhromaždenia v Prahe a Slovenskej národnej
rady v Bratislave, blízkeho spolupracovníka Martina Rázusa, ev. farára v Liptovskej
Porúbke a liptovského seniora Ľudovíta Štefana Šenšela (13. 4. 1888 – 22. 7.1956).
30. júla 2006 sa v Liptovskej Porúbke a v Liptovskom Hrádku uskutočnili spomien-
kové služby Božie a slávnostná akadémia. Kázali Ján Midriak, em. biskup VD
ECAV, a Igor Mišina, biskup VD ECAV. Na radostnom podujatí, ktoré spoluorganizo-
valo Združenie evanjelickej inteligencie Liptovsko-oravského a Turčianskeho senio-
rátu, sa zúčastnil celý rad vďačných martinských a turčianskych evanjelikov.    

Ľudovít Šenšel
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❑ Od 3. do 8. júla sa uskutočnil  v Ja-
noškovom dome v Liptovskom Hrádku
konfirmačný a dorastenecký tábor.
Sme vďační Pánu Bohu za požehna-
nie, ktoré sa dostalo mladým aj vedú-
cim, a vyprosujeme Božie vedenie pre
dorastencov aj pre novovzniknuté
spoločenstvo mládeže. 

❑ V nedeľu 2. júla sme v Biblickej škole
zavŕšili modlitebné Trojdnie matiek,
ktoré sa uskutočnilo spolu so sestra-
mi z rímskokatolíckej cirkvi.               

❑ Od 10. do 14. júla prebiehala Letná
biblická škola pre deti pod vedením
amerických priateľov, ktorým patrí
naša úprimná vďaka, ako aj Biblickej
škole a všetkým našim spolupracovní-
kom. Zúčastnilo sa na nej 300 detí
a tento rok sme boli mimoriadne ob-
darení Božím požehnaním, za čo sme
veľmi vďační. 

❑ 14. júla sa uskutočnilo v zborovej sieni
stretnutie dirigentov Turca. Večer bol
v kostole spoločný program s americký-
mi priateľmi s názvom „Vianoce v lete“. 

❑ 30. júla sme sa na službách Božích
poďakovali sestre Sonji Paulson
z USA, ktorá bola jeden rok obetavou
učiteľkou angličtiny v našej evanjelic-
kej základnej škole.

❑ V nedeľu 27. augusta sme privítali na
službách Božích manželov Kacianov-
cov, ktorí sa vrátili z ročného študij-
ného pobytu v USA. Tiež sme privítali
novú učiteľku angličtiny Megan Gaut-
hier z USA, ktorá vyučuje od 1. sep-
tembra v evanjelickej základnej škole. 

❑ V lete prebiehali voľby v našej cirkvi.
Do funkcie generálneho biskupa bol
zvolený Mgr. Miloš Klátik, PhD., do
funkcie generálneho dozorcu Ing. Pa-
vel Delinga, CSc., do funkcie biskupa
VD Mgr. Igor Mišina a do funkcie do-

zorcu VD Ing. Ján Brozman. Za do-
zorcu Turčianskeho seniorátu bol
zvolený brat Jozef Rišian. 

❑ V nedeľu 10. septembra sme si na
slávnostných službách Božích pripo-
menuli 220. výročie narodenia a 140.
výročie úmrtia Karola Kuzmányho.
Slávnostne bola odhalená jeho busta
a pamätná tabuľa, oficiálne bolo po-
menované Memorandové námestie
a ulica Jána Bohdana Hroboňa. Popo-
ludní bolo na Národnom cintoríne po-
loženie vencov na hroby Karola
Kuzmányho a Jána Bohdana Hrobo-
ňa. V Biblickej škole sa uskutočnila
spomienková akadémia. K slávnost-
nému programu prispela dychovka
a mužský zbor z Třanovíc.

❑ Od 15. septembra prišla do nášho cir-
kevného zboru sestra Vierka Brtišová,
absolventka Evanjelickej bohoslovec-
kej fakulty v Bratislave, ktorá bude
u nás vykonávať predordinačnú prax. 

❑ V nedeľu  24. septembra boli v Biblic-
kej škole Rodinné služby Božie, prvé
po prázdninách. 

❑ 1. októbra sme mali už tradične vo vy-
zdobenom kostole poďakovanie za
úrodu. Na službách Božích sme poďa-
kovali za prácu učiteľom detskej be-
siedky, náboženstva, našim sestrám
kuchárkam a bývalej vedúcej spolo-
čenstva ručných prác, sestre Márii
Lajčiakovej. 

❑ Popoludní vystúpila  v Biblickej škole
vokálno-inštrumentálna formácia The
Hope Gospel Singers and Band pod
vedením Ivety Viskupovej. Tešili sme
sa z pôsobivého koncertu a preplnenej
sály Biblickej školy. Počas tohto ví-
kendu navštívili náš zbor aj bratia
Bengt Block a Kurt Holbloom zo
Švédska.

UDALOSTI ZO ŽIVOTA NÁŠHO CIRKEVNÉHO ZBORU 
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