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Pripravujte cestu Pánovi, vyrovnávajte Mu chodníky!

Radostné a požehnané vianočné sviatky 2006
a šťastný nový rok 2007 

všetkým svojim členom a priaznivcom zo srdca želajú
Evanjelický a. v. cirkevný zbor, Biblická škola

a Evanjelická základná škola v Martine  

V tom sa prejavila Božia láska k nám,
že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet,

aby sme žili skrze Neho.
V tom je láska, že nie my sme milovali Boha,

ale že On miloval nás
a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.

1 J  4 ,  9 – 10
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Milan Rúfus
MATERSTVO

Klas dozrel, k nivám sklonený.
Vytryskla bolesť zo ženy.

A po tom moste, prudko vyklenutom
nad hĺbkou živných, dobrotivých tiem,
a po tom moste z nedoziernych brehov
pod pyšnou vlajkou plaču víťazného
dieťatko prišlo.
Jezu, čo ti dám?

V údive stojím, zakríknutý stojím.
Myšlienka dymí z upŕchnutých liet.
Nič nepatrí mi, nič nenazval som svojím.
Dni idú. Človek, čo ti dám?

Kyticu kvetov natrhám.
Zaspievam: toto ti posiela zem.
Zaspievam, zaspievam, dieťatko spí.
– Spí Tvoja bolesť, vznešená a sladká.
Mária, matka, 
oroduj za nás u drsného súdu.
Za mužov, ktorí sú i ktorí mužmi budú.
Naveky, snom i ranami
bdie neha ženy nad nami. –

Tak zaspievam.
Tak zaspievam, veď, Bože, čo má básnik,
nevädze poľné, vtáctvo pod oblohou?
Pesničku vernú, srdce dokorán.
A to je všetko.
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DOBRÝ PASTIER ............................................................. NEOPUSTÍ SVOJE OVCE

Ježiš im odpovedal a riekol: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí.
Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych kajať sa. 

L  5 ,  31 – 3 2

DOBRÝ PASTIER NEOPUSTÍ SVOJE OVCE
Takto je nazvaná spomienka na poľského spisovateľa Janusza Korczaka. Žil v pr-

vej polovici dvadsiateho storočia. Viac ako spisovateľ, ktorý tvoril pre deti, bol známy
tým, že založil sirotinec pre opustené židovské deti. Tento sirotinec viedol až do roku
1939. Po porážke Poľska a následnej okupácii nemeckou armádou boli vo všetkých
väčších mestách zriadené getá, do ktorých boli presťahovaní všetci Židia. Došlo aj na
sirotinec. Januszovi Korczakovi ako verejne známej osobnosti ponúkli slobodu. On
odmietol s tým, že zostane pri deťoch. Staral sa o ne, ako vedel, až do augusta 1942.
Vtedy nemecké velenie oznámilo, že deti spadajú pod tzv. konečné riešenie, čo zna-
menalo koncentračný tábor v Osvienčime. Januszovi Korczakovi ponúkli milosť
s tým, že môže emigrovať do Švédska. Posledná správa je z 5. augusta 1942. Ráno
sa deti zoradili na zhromaždisku. Esesák, ktorý ich vpredu viedol, sa spýtal, či má
niekto nejaký hudobný nástroj. Jeden chlapec – asi dvanásťročný – vytiahol husle
a začal hrať. Posledný v rade kráčal Janusz. Dve najmenšie deti niesol na rukách.
Rozprával im rozprávku o tom, že idú bývať na dedinu, kde budú mať dostatok jed-
la a bude im veľmi dobre. Tu sa končí stopa po dobrom pastierovi. 

Príbeh poľského spisovateľa a humanistu má veľa spoločného s vianočným príbe-
hom narodenia Pána Ježiša Krista. On nemusel prísť k nám, do hriechom poznače-
ného a skazeného sveta. Spravil pre našu záchranu až dosť. Ale On nemohol opustiť
svoj ľud kráčajúci na smrť, ľud, ktorý je ubitý hriechom, vlastným zlyhaním a ide
v ústrety tej najhoršej smrti – večnému zatrateniu. Do tohto sveta beznádeje a tem-
noty vstúpil ako malé dieťa. Prišiel tým najprirodzenejším a zároveň najzázračnejším
spôsobom. „Vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, ponížil sa a bol po-
slušný...“ (F 2, 7–8). Práve túto pokoru, poslušnosť môžeme vnímať v Jeho živote ako
niečo, čo určovalo Jeho postoje, konanie, prístup k ľuďom. Obklopil sa nie elitou – 
duchovnou, vzdelaneckou či ekonomickou, ale bežnými ľuďmi. Jeho prvoradým záuj-
mom boli núdzni, chorí, trpiaci, hľadajúci. Dával nádej biednym a strápeným. Evan-
jelista Lukáš v 4. kapitole o Jeho poslaní píše: „Zvestoval chudobným evanjelium,
uzdravoval skrúšených srdcom, hlásal zajatým prepustenie, utláčaným oslobodenie.“
V mene tejto lásky nakoniec On sám zomiera na kríži. Dobrý Pastier neopustil svoje
ovce. Nezanechal ich v biede a hrozbe zatratenia. Zobral na seba ich porušenosť
a spravil to dobrovoľne a z lásky až po obeť na kríži. Jeho vzkriesenie je uistením, že
On je živý Boh, že premohol moc smrti, hriechu a pekla a dal nový život. 

Preto aj Vianoce sú sviatkami nielen pripomínajúcimi narodenie Pána Ježiša Kris-
ta, ale aj to, že On je živý a mocný Boh. On nám dal príklad lásky, ktorá je schopná
obetovať sa až po smrť. Pozýva nás aj dnes k tomu, aby sme nasledovali Jeho prí-
klad.  Čo to znamená prakticky? Môžeme sa tešiť na vianočné služby Božie v našich
chrámoch.  Koľkí by boli radi v spoločenstve veriacich v tomto čase, ale nemôžu pre
chorobu, slabosť, problémy či povinnosti. Môžeme sa tešiť na stretnutia so svojimi
blízkymi. Ale koľkí sú dnes sami, ktorým už blízki zomreli, alebo sa vzájomne odcu-
dzili natoľko, že nestoja o stretnutie. Môžeme sa tešiť z prestretých stolov a darov, ale
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koľkí prežívajú len zo dňa na deň a nič navyše si nemôžu dovoliť. Koľko je  biednych
a bez pomoci – detí bez rodičov, hladných, bez domova, bez peňazí, ale aj vnútorne
nešťastných, strápených, chorých, zomierajúcich. Ale práve kvôli takým prišiel Kris-
tus. Nie sú odstrčení mimo záujmu ostatných, On prináša šancu, novú nádej, rieše-
nie, prináša uistenie o tom, že je nový život. A toto posolstvo prináša práve cez nás
a nás si chce použiť pre službu pokory a lásky. Vianoce sú dobrým dôvodom na to,
aby sme si všímali práve takýchto. My, ktorí ešte môžeme, ešte máme, ešte sme
schopní, sme poslaní na to, aby sme uvideli práve tých núdznych a slabých, a bez
otáľania pomohli. 

V Matúšovi 25. kapitole je vykreslený obraz veľkého súdneho dňa, keď Syn člove-
ka príde druhýkrát vo svojej sláve. Zhromaždí pred sebou všetky národy a oddelí jed-
ných vpravo, druhých vľavo. Tým po pravici povie: „Poďte, požehnaní môjho Otca,
prijmite ako dedičstvo Kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od stvorenia sveta.“ Tým
po ľavici povie: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa.“ A vtedy sa Ho jedni
pýtajú: „Prečo si nás zachránil“? A tí druhí: „Prečo si nás zatratil?“ A On im odpove-
dá: „Hladný som bol a dali ste mi jesť. Bol som smädný a dali ste mi piť. Prišiel som
ako cudzinec a prijali ste ma. Bol som nahý a zaodeli ste ma. Bol som chorý, vo vä-
zení a prišli ste ma navštíviť.“ A vtedy sa Ho pýtajú ďalej: „Pane, kedy sme Ťa takto
videli?“ A On im odpovedá: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmen-
ších bratov, mne ste urobili.“ A tým po ľavici hovorí: „Odíďte odo mňa, zlorečení, le-
bo ste mi nepomohli v mojej núdzi, lebo čokoľvek ste neurobili jednému z týchto
najmenších, mne ste neurobili.“ 

Vianoce nám pripomínajú, že vidieť Krista znamená všimnúť si práve tých najmen-
ších. Nielen vekom, ale najmenších v ich núdzi a potrebách. A to nie sú vzdialení
a imaginárni  ľudia, ale sú to naši bratia, teda možno práve človek vedľa mňa, v mo-
jej rodine, mojom zbore, v mojom spoločenstve. To, ako sa správam k nemu, je ob-
razom môjho správania k Ježišovi a môjho kresťanstva vôbec. On nám dal vzor služ-
by, pokory, poslušnosti a lásky. Cez kríž a vzkriesenie sa posledný stal prvým – Pán
pánov a Kráľ kráľov. Keď sa ním stane aj v tvojom živote, potom sa ten zázrak lásky,
ktorá je ochotná ísť až po kríž, stáva skutočnosťou aj pre teba.  

Kvôli tejto láske sú Vianoce takým krásnym sviatkom. 

J Á N H R O B O Ň

Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti?
Zoskupujú sa zemskí králi

a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinu a proti Jeho Pomazanému...
Spretŕhajme ich okovy a zhoďme zo seba ich putá!

_______

Riekol im: Ty si môj syn, ja som Ťa dnes splodil.
Žiadaj si odo mňa a dám Ti národy ako dedičstvo

a končiny zeme do vlastníctva. 
Roztlčieš ich železným prútom, rozbiješ ako hlinenú nádobu.
Tak teraz, králi, zmúdrejte, dajte sa poučiť, sudcovia zeme:
Slúžte Hospodinu s bázňou a s chvením ľúbajte Mu nohy,

aby sa nerozhneval a vy by ste cestou nezahynuli;
lebo náhle vzplanie Jeho hnev.

Blahoslavení sú všetci,
čo sa k nemu utiekajú.

Ž 2, 1–2, 7–12
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Povolaný som, aby som slúžil Bohu 
Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo:

Skôr, ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa, skôr ako si vyšiel z lona
matky, posvätil som ťa; určil som ťa národom za proroka. Ja som však povedal:

Ach, Pane, Hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som primladý. 
Nato mi riekol Hospodin: Nehovor: Som primladý. Ale choď, 
ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všetko, čo ti rozkážem!

Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil – znie výrok Hospodinov.
Jer 1, 4–8

Milí bratia presbyteri a sestry presbyterky, pri mojom zamyslení sa nad témou povolania chcem
sa zamerať na to, ako ja vnímam povolanie cez Božie slovo, a tiež podeliť sa o svedectvo, ako mňa
Boh povolával živote. 

Najskôr si ujasnime jednotlivé definície a výrazy z civilného života:
Povolanie: NIEKTO povoláva NIEKOHO.
– Človek, môže povolávať iného človeka.
– Úrad či inštitúcia povoláva jednotlivcov, skupinu i národ.
– Taktiež môžem povolať ja sám seba. Čiže som s a m o z va n ý – nie som povolaný, som ten, kto-

rý sa rozhodol. Služba bez povolania nedáva zmysel, pretože čo budujem a čo robím, robím iba
na svoj prospech.

Oprávnenie k povolávaniu:
– byť autoritou; 
– právomoc daná zákonom: „Povolávací rozkaz“ – nerozhodoval som sa ja, ale jednoducho niekto

rozhodol, niekto prikázal, je to rozkaz;
– mať postavenie, funkciu.  
Dôvod na vydanie povolania:
– mať s povolaným určitý zámer (povolať bez zámeru len tak, nedáva zmysel).
Príprava na výkon povolania:
– Pri ľudských činnostiach je príprava n a j d ô l e ž i t e j š o u  f á z o u na dosiahnutie čo najlep-

šieho výsledku. Vo svete sa vytvárajú inštitúcie a ústavy a venujú sa veľké prostriedky na zdo-
konaľovanie systému prípravy adeptov kvôli dosiahnutiu najlepšieho výsledku (taký športovec je
obklopený lekármi, psychológmi, trénermi a špičkovou výpočtovou technikou).

– Pri povolaní k službe v armáde výsledok závisí od d ô k l a d n e j  p r í p r a v y povolaného. Vyslať
vojaka nepripraveného a nevyzbrojeného do boja by znamenalo pre neho katastrofu. Iba tyrani
a diktátori si stlali cestu mŕtvolami.

Tento krátky vstup by nám mal pomôcť pochopiť aj dnešnú tému:
Bohom povolaný, aby som slúžil Bohu.
Boh je v pozícii toho, ktorý povoláva, a človek, ktorý je povolávaný.

Oprávnenie k povolaniu:
Položím otázku, na ktorú teoreticky poznáme odpoveď. Má Boh na to oprávnenie, má na to právo? 
Povoláva do služby toho, ktorého sám stvoril, nad kým má moc, ale tú nechce presadiť nasilu.

Mohol by vydať jednoducho rozkaz, ale On povoláva. Slová z úvodného textu adresované Jere-
miášovi patria každému z nás: Ja som ťa utvoril v lone matky. Nie som tu z rozhodnutia a vôle mo-
jich rodičov. On rozhodol, že tu budem, aj to, aké budem mať vlasy a aké budú moje oči. To On sa
rozhodol zaplatiť na Golgote najvyššiu cenu preto, aby som sa dostal späť k Nemu. Koná tak, lebo
je Boh, lebo je Láska. Som presvedčený, že má nárok i právo nielen na povolanie, ale na celý môj
život. 
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Dôvod na povolanie:
Ak sa Boh rozhodol povolávať do služby svoje deti, tak má s nimi aj svoj zámer. 
Prečo som tu? Aby som dýchal vzduch a hnal sa za zabezpečením seba a svojej rodiny? 
Ako prvoradé poslanie môjho povolania je priniesť evanjelium tam, kde žijem.  
1 Timoteovi 2, 4: Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.
Ježiš má tu teraz moje a tvoje ruky i nohy, uši aj ústa, aby mohol šíriť evanjelium. Cez svo-

je deti môže dokazovať ľuďom v tomto svete svoju lásku. Nato sme tu my, ja i ty. 
Každý z nás má obmedzené schopnosti, ale stačia akurát na tú službu, do ktorej nás stavia

Boh. 
Ak hovorí Jeremiášovi: ...poznal som ťa skôr, ako si vyšiel z lona matky – to platí i o nás. 
On pozná moje schopnosti, ale aj moje slabosti lepšie ako ja sám. 
Povolanie do služby a šírenie evanjelia často chápeme ako úlohu farára. Ale evanjelium sa dá

efektívne komunikovať i konkrétnou službou a svedectvom života. 
Služba, to nie je nejaký obmedzený čas za deň, ale trvalý postoj. Povolanie k službe sa týka

každého Božieho dieťaťa, ale zvlášť, ak som prijal zodpovednosť v zbore. Neviem, ako chápeme
úlohu presbytera, či je to len funkcia za zásluhy (opravená bránka na fare...), alebo je to slu-
žobník? Patrí sa navštevovať služby Božie a ešte na zasadnutí presbyterstva zdvihnúť ruku. Je
to smutné, ale v prevažnej miere je to tak. 

Pre bežnú službu v zbore a tam, kde žijem a každý jeden z nás, nás Boh obdaril dostatočný-
mi schopnosťami a darmi. Len si otvoriť oči, aby som videl, kde sú potrebné moje ruky. Neexis-
tuje malá a veľká služba, tak ako telo nepozná hierarchiu medzi svojimi údmi. Ak stratí
funkčnosť jeden úd, trpí celé telo. A pre mňa a môj zbor to neplatí? Nerozumiem stavu, že nie
som ako presbyter zapojený do žiadnej služby. Tak potom odporúčam rozmýšľať nad tým, akú
výhovorku si pripravím raz pre Boha. 

Boh dal každému rôzne obdarovania (a to aj presbyterom), čiže talenty. Je smutné, ak dob-
rý hudobník využíva dar, ktorý dostal, len pre seba a pod. 

Akoby vyzeral môj zbor, keby aspoň členovia presbyterstva dali svoje obdarovania k službe
v zbore? Nemáme sa na čo vyhovárať, snáď len vstúpiť do seba.

Formovanie (príprava) na výkon služby:
Boh chce a všetko pripravil na to, aby naša služba bola úspešná. Jemu najviac záleží na tom,

aby poslanie, do ktorého nás postavil, bolo úspešné. Aby On bol oslávený aj cez našu službu.
Ján 15, 8: Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi. 
Pre službu je prvoradým zápas o čisté srdce. Nie fyzická sila, rečnícke schopnosti či

múdrosť. 
Mohol by som z Božieho slova uviesť veľa príkladov a povolaní do služby. Všetci povolaní sa

vyznačovali slabosťou, neschopnosťou, no zároveň dôverou a poslušnosťou k Bohu. 
Len jeden príklad, povolanie mladého Gideona. 
Sudcovia 6, 14–15: Hospodin sa obrátil k nemu so slovami: Choď s touto svojou silou a vyslo-

boď Izrael z rúk Midjáncov. Veď som ťa poslal. Ale on Mu odpovedal: Ach, Pane, čím mám vyslo-
bodiť Izrael? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Menaššem a ja som najmladší v dome môjho otca.

Neúnosná situácia, v ktorej sa nachádza Izrael, pretože je sužovaný Midjáncami. Hospodin
počuje volanie Izraelcov o pomoc a chce aj pomôcť. K tomu sa rozhodol použiť mladého Gideo-
na. Tak ako Jeremiáš z úvodného textu on hovorí, že je primladý a nevýrečný. 

Sila Gideona je v jeho slabosti a neschopnosti. 
Pritom Gideon otvorene hovorí Bohu aj o svojich pochybnostiach a žiada utvrdenie sa o svo-

jom poslaní cez rúno. Boh vidí jeho ochotu k poslušnosti, a preto ho aj takto uistí, že má celú
situáciu v rukách, a aby mu dôveroval. 

Čistota a posvätenie je prvým predpokladom na to, aby nás Boh mohol použiť vo svo-
jej službe.

V cirkvi radšej túto požiadavku ani nezdôrazňujeme a sme radi, ak je niekto ochotný
aspoň niečo urobiť.
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Bez zápasu o čisté srdce a poslušnosť voči Bohu je ťažké očakávať Jeho požehnanie a Jeho
dary, ktoré sú rozhodujúcim predpokladom uspôsobenia pre službu. 

O takomto Božom povolaní do služby viem a uvedomujem si, kto ma do nej vysiela. Apoštol
Pavol celkom otvorene niekoľkokrát vo svojich listoch píše, že je služobník Ježiša Krista, povo-
laný apoštol, oddelený zvestovať evanjelium Božie. (R1,1).

Tento fakt je umocnený jeho životom a závislosťou od Ježiša Krista. 
Na záver by som uviedol, ako ja chápem a prežívam moje povolanie v živote. Sú to kratšie,

ale aj dlhodobejšie úlohy, do ktorých ma postavil Boh. 
Boh nás s manželkou obdaril štyrmi, teraz už dospelými deťmi. Bolo nám jasné, že to naj-

dôležitejšie pre ich život je, aby osobne poznali Ježiša Krista a vydali mu svoje životy. Rozhodu-
júcim vplyvom pre ich rozhodnutie bol náš rodinný život a to, aké miesto má Ježiš v našej ro-
dine. Taktiež sme si uvedomovali, že potrebujú spoločenstvo, kde by mohli rásť a mať svojich
priateľov. Ak by to nenašli v zbore, ochotne im to ponúkne svet. 

Ešte za bývalého režimu sme sa s manželkou modlili, aby Boh dal takéto spoločenstvo našim
deťom. A vtedy som jasne poznal a pochopil povolanie od Boha. 

Nie čakať, kde, kto a kedy, ale poď ty. 
Nepomohli moje výhovorky o neschopnosti a neviem čo. 
Najskôr to boli tajné tábory pre deti a akcie. Neskôr po zmene režimu nám Boh dal zažiť ta-

ké veci, ktoré sme si ani vo sne nevedeli predstaviť. Boli to krásne besiedky plné detí a po nie-
koľko rokov požehnané tábory, do ktorých bola zapojená celá rodina. 

A čo bolo ďalším zázrakom, dlhšie obdobie sme boli zapojení aj do vydávania kompletných
materiálov pre nedeľné besiedky v rámci celej cirkvi. Tu naše deti tvorili pracovné listy a omaľo-
vačky. 

Podobne som mohol neskoršie zažiť Božie vedenie a požehnanie pri práci s dorastom a mlá-
dežou. 

Aj dnes vnímam svoje poslanie práce zameranej na rodiny a vzťahy v rodinách. S netrpezli-
vosťou očakávam, čo ďalšie má pre nás pripravené Boh.

Nemôžeme čakať so založenými rukami, ale byť ochotní a aktívni. 
Aktívni v zápase o čisté srdce, aktívni, keď ide o záchranu stratených ľudí. 
Boh nám dal oči, aby sme videli potreby okolo nás, dal nám dve ruky, aby sme mohli slúžiť.

Byť ochotný k službe.
Rozmýšľajme, ako by bol skončil Izrael, keby bol Gideon povedal: „No, vieš, Pane, ja radšej nie.“ 
Kde bude môj zbor, ak poviem síce slušne a zdvorilo Bohu „ja radšej nie...“? 
Chcem položiť na záver otázku, ako som pochopil svoje povolanie ako presbyter a či naozaj

vnímam aj svoju zodpovednosť? 
Služba je trvalý postoj Božieho dieťaťa a prečo nie aj presbytera?  

M I L A N B R U N C K O

Prednáška odznela na školení presbyterov Východného dištriktu ECAV
18. 11. 2006 v Liptovskom Mikuláši

Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť,
vzývajte Ho, kým je blízko!

Nech bezbožný opustí svoju cestu
a muž neprávosti svoje myšlienky,

a nech sa obráti k Hospodinovi,
k nášmu Bohu,

aby sa zmiloval nad ním,
lebo On hojne odpúšťa.

I z  5 5 ,  8 – 9
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Do mozaiky spomienok na brata fará-
ra Ján Bohdana Hroboňa chceme vložiť
aj my zopár vzácnych kamienkov. Ich
vzácnosť spočíva v tom, že sú to spo-
mienky na výnimočného človeka, ktorý
bol nielen naším farárom, ale aj pria-
teľom, bratom a otcom. Mnoho sme od
neho prijali pri jeho službe v Hanušov-
ciach n/T a v Martine. Chceme sa však
sústrediť na naše najčerstvejšie spo-
mienky, pretože len pred niekoľkými týž-
dňami uplynul rok, ako bol brat farár
u nás v Marhani na návšteve. Tieto spo-
mienky sú o to silnejšie, že naše stretnu-
tie nieslo prívlastok posledné. Vtedy sme
to samozrejme ani netušili, aj keď sme si
všimli, že brat farár schudol a trápili ho
zdravotné problémy. Napriek týmto ťaž-
kostiam to bol on – taký, ako sme ho po-
znali. Priateľský, úprimný, otvorený, so
záujmom o nás a tiež s chuťou na dobré
jedlo, ktoré si aj napriek svojim zdravot-
ným problémom vedel vychutnať. Ne-
skrýval ani svoju povestnú chuť na sla-
ninu, ktorú si pomýlil s nakrájaným
tvrdým syrom. Aj pre toto sme sa tešili,
že prišiel. Tak ako sme sa tešili z kaž-
dého stretnutia s ním. Náš večerný roz-
hovor nemal konca-kraja. Spojili sme ho
so sledovaním futbalu v televízii. Brat
farár si to želal a ten zápas naozaj hro-
boňovsky prežíval. Tak ako prežíval všet-
ko, čo ho zaujalo, čo sa ho dotýkalo. On
na to vedel aj patrične reagovať a nieke-
dy si nebral servítku pred ústa. Tak to
bolo nielen pri futbale. Aj preto bol pre
nás vzácny. Vedeli sme, že od neho môže-
me očakávať priamosť a jasné zaujatie
postoja k tomu, čo sa deje.

Jeho návšteva u nás však nebola len
rodinná. Prišiel slúžiť. Prednášal našim
presbyterom a jednoduchým spôsobom
im približoval a odkrýval biblické pravdy.
Kázal na službách Božích pri pamiatke
posvätenia chrámu Božieho v Hankov-
ciach, ktorú rovnako ako vy v Martine

slávime 11. novembra. Vo svojej kázni
nám pripomínal vzácnosť a dôležitosť
spoločenstva cirkvi. Zdôrazňoval, že cir-
kev dostala výzbroj od Pána Boha. Musí-
me vedieť brániť evanjelium, Božiu prav-
du, ale musíme ho niesť aj do sveta
a nebáť sa – byť hrdí na to, že sme kres-
ťania, evanjelici. Poobede brat farár ho-
voril o vyvolení Izraela na našom zboro-
vom popoludní, kde sme prežili pekné
spoločenstvo pri hebrejských piesňach
v podaní nášho spevokolu.

Vzdelávanie presbyterov, kázeň, pred-
náška – to všetko konal u nás brat farár
Ján Bohdan Hroboň posledný raz v živo-
te. Bola to jeho posledná služba v cirkvi.
Bolo na ňom vidieť nesmiernu únavu. Až
sme si vyčítali, že sme ho k nám na vý-
chod ťahali. Videli sme však aj obrovskú
silu ducha. Videli sme, ako si Pán Boh
používa človeka, ktorý sa do služby vždy
vkladal celý. Tak to robil po celý život
a tak to robil aj u nás. Mnohí boli aj
v našom zbore jeho službou povzbudení
a oslovení. Spomínali sme na neho a tiež
sme sa za neho modlili, keď sme sa do-
zvedeli, s akou vážnou diagnózou zápasí.

Myslím, že brat farár odchádzal od nás
vyčerpaný, ale aj povzbudený. On sám to
niekoľkokrát zopakoval. V pamäti mi zo-
stali posledné vety, ktoré mi povedal na
stanci v Kysaku: „Bojím sa tej operácie,
nie som hrdina.“ A po chvíli rozhovoru
dodal: „Pozvite ma ešte niekedy k vám.
Rád prídem. Starého človeka teší, keď si
ho niekto všimne.“ V tých slovách bol
strach, ale aj nádej. V tých slovách bol
Ján Bohdan Hroboň – človek, ktorý sa
na nič nehrá a uvedomuje si realitu živo-
ta, ale zároveň človek nádeje, ktorý verí,
že budúcnosť je v Božích rukách. Aj ta-
kého sme ho poznali a budeme si ho pa-
mätať. Škoda, že už ho k nám pozvať ne-
môžeme. Niekto nás predbehol. Pozval
ho na lepšie a krajšie miesto. 

M A N Ž E L I A C H A L U P K O V C I

Posledná služba
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N A L I E H A V O S Ť  O D K A Z U

Ján Bohdan Hroboň získal počas svojho pôsobenia v Martine vážnosť a úctu nielen v kru-
hoch evanjelikov, ale  aj u predstaviteľov mesta, dejateľov v kultúre i spoločenskom živote.
Jeho postoje a rozvážne vyjadrenia k aktuálnym témam života sa stali mienkotvornými. Je
len prirodzené, že mal preto aj svojich odporcov, ale tí sa v priamych konfrontáciách s ním
stávali bezmocnými oponentmi. Víťazila jeho neoblomná viera v spravodlivosť, čistotu po-
stojov, nepodkupnosť, v najväčšej miere však poznanie prameňov viery, úplné úprimné odo-
vzdanie sa službe kazateľa, šíriteľa evanjelia. 

Roku 2005 ťažko ochorel. Aj to bol dôvod, že veľmi prísne využíval každú chvíľu, keď mo-
hol tvoriť, kázať a rozdávať svoju múdrosť a skúsenosti aj vyučovaním teológie. Odpovede
na rozhovor, ktorý ho mal predstaviť v nových a širokých súvislostiach, stále odkladal na
čas „keď mi bude lepšie, potom, po operácii...“ Žiaľ, jeho život sa predčasne skončil. Napriek
chorobe v plnom nasadení. V službe, ktorej sa s oddanosťou upísal v čase, keď byť farárom
bolo skôr cestou za trápením než za pokojným, pohodovým životom, po ktorom tak veľmi
túžil aspoň na dôchodku. Uzavrel sa aj bez odpovedí na zamýšľaný rozhovor. Ale ako pove-
dal jeho syn Bohdan: „Otec všetko podstatné povedal, kým bol zdravý a tým, ako žil...“

A tak si opakujem otázky a z nahratých kázní, vystúpení a zamyslení zanechaných v ru-
kopisoch vyberám na ne odpovede. Ponúkam fiktívny rozhovor z odkazov, ktorým čas pridal
na cene a vážnosti. 

A práve v tomto sviatočnom čase je aktuálne pripomenúť si aspoň časť z rozsiahlejšieho
textu.

Nie raz som rozmýšľala o tom, koľko zbytočnej energie ľudstvo znova a znova vynakla-
dá na veci dávno vyriešené, platiace len „tak“ a „za takých“ konkrétnych okolností… Na-
priek tomu stále modeluje a vymýšľa nové spôsoby žitia, vzťahov, pravidiel dávno daných.
Keby to takto fungovalo v živočíšnej a rastlinnej ríši, už by sme nevedeli, čo je med, vajíč-
ko, ako vyzerá strom, kvet. Tam však stále, tisícky rokov platí rovnako, že med je len a len
vtedy, keď…, a mlieko tiež, aj vajíčka, aj strom rastie, len ak… a milióny iných vecí. (Kým
do toho nevstúpi človek a to zabehané nenaruší.) Môže vymyslieť raz ešte niečo lepšie,
ako je Desatoro Božích prikázaní? Žiadna filozofia v tisíckach zväzkov nepovedala nič zá-
važnejšie, ako sú tieto normy, základné axiómy, podľa ktorých má človek možnosť žiť pl-
nohodnotný život. Prečo sa ich ľudia nepridŕžajú? Prečo sme takí nepoučiteľní? Čo z to-
ho bude?

Pohanstvo sa nestratilo tým, že zanikli pohanské chrámy. Je ho dosť okolo nás. Chvalabo-
hu, nestratilo sa ani kresťanstvo napriek tomu, že zo zeme, kde bola v prvej cirkvi bašta kres-
ťanstva, urobili mohamedánski Arabi kresťanský cintorín a trvá dodnes. Toto všetko nám na-
stoľuje otázku: Čo sa stratilo a čo nie. Čo sa z duchovných hodnôt stále stráca a čo trvá? Ktorá
generácia sa môže považovať za stratenú a ktorá nie? Keby sa urobila deliaca čiara v každej
našej rodine, koľko ľudí by ostalo, lebo sa stratili pre Boha, a koľko by bolo vzatých? Som ja
stratený, alebo nájdený? Viete, že viac biblických textov hovorí k tejto téme. Poznáme piesne
o stratených ovečkách, rozprávky o stratených grošoch... Ale stratiť sa môže aj čas, aj dobrá
príležitosť, ba dokonca aj život.

Viacerí tento text, kde sa hovorí o stratenom a nájdenom živote, prekladajú slovo život ako
„duša“. Teda „kto si stratí dušu, nájde ju“. Až traja evanjelisti citujú tieto Ježišove slová, ba mož-
no niektorí aj viackrát. Pristavme sa pri nich. Ak sa slovo život môže prekladať aj ako duša, tak
tým nám jasne hovoria, že nejde len o náš telesný život, ktorý strácame smrťou, ale že ide
o zmysluplný život, ktorý by mal byť obetovaný pre správnu vec, pre tú najsprávnejšiu, pre Bo-
ha. Ak nie je, tak tento život možno stratiť skôr, než zomrieme. Myslíte si, že málo ľudí behá po
svete, ktorí sa tešia sile, výbornému zdraviu, sú veľmi aktívni, ale možno o nich povedať, že stra-
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tili dušu, alebo srdce, alebo pravú lásku, že stratili Boha, a v zmysle nášho textu život? Ani ho
nehľadajú, lebo sa zamerali len na svoju dobrotu, blahobyt, na veci a statky časné. Básnik sa
pozerá svojimi obdarovanými očami do nich a s hrôzou zisťuje, že sú zvnútra dutí. To všetko, čo
majú, je len na povrchu. Nemajú jadro, prispôsobujú sa hocikomu a hocičomu, ohýbajú sa ako
trstiny, nevzdorujú zlému, splývajú s ním, preto ich už ani nevidno. Uprostred tohto sveta sa
stratili. Ježiš u Jána hovorí: Kto si miluje dušu (život), stratí ho. Inými slovami: Kto miluje len
seba, len svoje, len svojich a len o to sa usiluje, tak touto sebaláskou je preniknutý. Takáto lás-
ka je v ňom hlboko. Určuje jeho časný domov, ktorý vraj s dušou súvisí. Ona je normou jeho
hodnôt, a preto Božie veci nepotrebuje. Má iba lásku k tomuto blahobytnému časnému životu,
táto láska je jeho prístav, jeho zakotvenie a vypĺňa hĺbku jeho života. Taký život však nemá za-
snúbenie. Stratí ho naveky. Zhynie s vecami tohto sveta. Ostane len pomník na cintoríne. 

Druhý príklad: „Nenávidieť si svoj život, svoju dušu na tomto svete, lebo je to jej zachovanie
pre večnosť.“ Je to výraz veľmi silný a nemožno ho prijať bez vysvetlenia, bez toho, aby sme si
nepomohli paralelnými textami z ďalších evanjelií. Človek totiž nesmie nenávidieť seba, lebo po-
tom by nemohol milovať ani blížnych, ani Boha. Prikázanie lásky hovorí: Miluj blížneho svojho
ako seba samého. Ty musíš prijať seba, svoj život, svoju dušu, život s rozmermi časnosti aj več-
nosti ako Boží dar a musíš byť za to vďačný.

Nemecký básnik Heinrich Heine bol priateľom Karola Marxa. Spolu študovali v Paríži. O Mar-
xovi povedal, že nepoznal takého človeka, ktorý by sám seba nenávidel tak veľmi ako Marx. Ne-
návidel svoj židovský pôvod, to, že nie je bohatý... Pomstil sa za to celému svetu, keď napísal
Kapitál a poštval ľudí proti sebe. Tváril sa, že to robí pre vykorisťovaných robotníkov, ale v sku-
točnosti nimi tak pohŕdal, že sa nebol ani jediný raz v živote pozrieť v žiadnej továrni, ako žijú
a pracujú, hoci ho priateľ, továrnik Engels, viackrát pozýval. Takto predsa človek nemôže ne-
návidieť svoj život. Načo teda myslel Ježiš, keď povedal: „Kto si nenávidí život na tomto svete,
zachová ho pre život večný?“ Matúš tieto Ježišove slová cituje takto: „Kto stratí život pre mňa,
nájde ho.“ Keď sa na to pozrieme z odstupu, to stratenie sa môže zdať ako nenávisť k životu.
Zapieram seba samého, keď beriem svoj kríž a nasledujem Ježiša? To totiž patrí k strate živo-
ta či strate duše na tomto svete. „Keď berieš na seba kríž, šibe ti? Prečo ho nezhodíš?! Ty sa ne-
máš rád? Ty sa nešetríš? Ušetri svoj život, maj sa rád“ – takto nahovárali kati na hranici apoš-
tolského otca osemdesiatjedenročného Polykarpa zo Smyrny. Videli sme kostol, ktorý stojí na
mieste, kde tento mučeník pracoval. On vie, že keby takým spôsobom miloval svoj život, za-
chová ho ešte trochu pre časnosť. Ale stratí ho pre večnosť. Preto to odmietol a nechal sa upá-
liť. A čo Ján Hus? Bol rovnako verný týmto Ježišovým slovám, vedel, čo robí. 

Teda nie nenávidieť seba, ale obetovať svoj život pre Krista, celý, aj ten najvnútornejší. Strate-
ná generácia je tá, ktorej ide len o jej časné dobro. Bude poslúchať, ako ktosi povedal, aj oran-
gutana, ak jej ten zabezpečí chlieb a hry. Takáto generácia, ktorá sa vďačne prispôsobí zlému,
tancuje, ako jej pískajú, hlasuje, ako si prajú mocní, nemá iný zmysel života, ako mať sa dobre.
Milovať tento život. Milovať tento život aj s dušou. Všetko hodiť na jednu kartu. Nemá čo zane-
chať svojim potomkom. Na jej časných statkoch sa iba povadia, posúdia, požerú, postrieľajú. Po
duchovnej stránke im odovzdá len rozvaliny, s ktorými si nebudú vedieť rady ani po desaťročia. 

Stratená generácia. Aký je to strašný súd. Musím sa pýtať: Nie je moja generácia stratená?
Asi áno. Ale nie celá. Nie všetci boli a sú stratení. Predstavte si trstinové pole. Klátiace sa trsti-
ny. Zafúka vietor, všetky sa ako na povel ohnú. Kryjú sa jedna za druhú. Zafúka z druhej stra-
ny, všetky sa ohnú na druhú stranu. Vietor je protivný. Mali by mu vzdorovať. Ale ony sú tie klá-
tiace sa trstiny. Nájdu sa však medzi nimi aj vnútorne pevné, s dušou, nie duté. Tie sa neohnú.
Ostanú vzpriamene stáť. A keďže sa väčšina ohne, je ich okamžite vidieť. Sú nápadné, provoku-
jú, sú na odstrel. Nenávidia svoj život? Nie. Sú to svedkovia. V dobrý aj zlý čas. Vedia, že sa
ohnúť nesmú. Ide im o viac ako o zachovanie tohto života. Vedia, čo chcú, vedia, komu uverili.

Ani ja som nebol vždy nejaká zvlášť smelá a silná trstina. Pamätám si chvíle, keď som sa mal
vzpriamiť, ale nebolo k tomu dosť síl. Prikrčil som sa ako ostatní, len som sa možno za to viac
hanbil. Mal som však aj milosť neraz trčať. Nebolo to jednoduché, lebo okolo mňa trčalo ešte se-
dem menších trstín. Bolo to neraz až vidno. 
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Pri jednom pomaturitnom stretnutí, ešte za bývalého režimu, (na ktorom sa rad mojich spo-
lužiakov pýšil svojím postavením – vďaka politickej angažovanosti), ma jedna, vtedy vysokoškol-
ská profesorka, so slzami v očiach, ona fakt plakala, prosila a vyčítala mi: Ako môžeš ty, ako
farár, ničiť život a budúcnosť svojim šiestim schopným deťom?! 

Kto sa snaží zachovať si život, dušu stratí. Kto je ochotný stratiť ho pre mňa, nájde večný ži-
vot. Bol by som rád, keby sme sa ešte stretli. Keby znova plakala. Ale inak. Plakali by sme spo-
lu. Postavme náš život, život našich rodín, nášho zboru, celej spoločnosti do svetla tohto slova.
Najmä vtedy, keď ide do tuhého. Keď ide o Kristov kríž. Budeme mať o čom premýšľať, aj čo pre-
hodnocovať.

Že sú to aj pre vás otázky zásadné, dokumentuje množstvo vašich súčasných činností.
Prednášate, píšete, besedujete v médiách, stretávate sa s mladými, cestujete, slúžite v cir-
kevnom zbore a pomáhate na rôznych postoch. Občas rezignovane poviete, že už ste zne-
chutený, že to všetko „je nanič“, že ste unavený, o chvíľu sa púšťate ešte s väčšou energiou
do nových vecí. Pre vás je príznačné, že nič nenecháte „zaspať“, že ani zďaleka k vám ne-
patrí dosť príznačná vlastnosť mnohých ľudí, že niečo rozbehnete, a potom nech to už ide
„samospádom“, „ako chce“… Kde beriete tú energiu? Čo vás poháňa, tlačí ďalej, dopredu? 

Akokoľvek som sa snažil, mal som dojem, že som farárom len na dvadsaťpäť percent. Za vlast-
nú farársku prácu považujem prípravu a zvesť evanjelia, iné bohoslužobné úkony a pastoračno-
-misijnú prácu. Väčšinu času a síl mi vzali starosti technické, úradnícke a organizačné. Koneč-
ne na dôchodku mám čas pravidelne študovať Bibliu. Až teraz zisťujem, koľko som toho nevedel
a o čo viac som mohol hladným-nehladným mne zvereným dušiam dať, keby som mal dosť ča-
su na štúdium Božieho slova, vyučovanie, prípravu kázní, výkladov, prednášok. 

Bibliu musí človek študovať pravidelne. Ak to niekto robí len príležitostne, nie systematicky,
alebo pod tlakom povinností, tak „z toho vyjde“, všeličo znova a znova zabudne, týmito problé-
mami nežije a ony sa mu za to pomstia tak, že sa mu neotvoria. Potom sa hovorí o kríze zvesti
slova Božieho. Ono sa ozaj v srdci aj v mysli človeka ľahko dostane do krízy, lebo má mnoho ne-
priateľov. Diabol, ktorý napríklad „vyberá slovo Božie človeku zo srdca“, spôsobuje aj to, aby si
ho nepamätal, nevedel slovo o Bohu jasne a stručne formulovať, aby tápal, ba niekedy sa bál,
ak príde na vec, aj ústa otvoriť. Taký jehovista vie po svojich biblických chodníčkoch chodiť su-
verénne, lebo v tom pravidelne sedí. My sedíme v účtoch, správach, matrikách, výkazoch, šta-
tistikách, pečiatkach, na schôdzach a podobne, a týchto sedení je stále viac. Som rád, že som
na dôchodku práve z tejto „bohumilej“ činnosti vypadol. Niekedy so známosťou Biblie tak, ako
by sa parilo, nie je v poriadku ani celá cirkev. A keď to takto pôjde ďalej, skoro to bude legenda,
mýtus. Ukájať sa týmto mýtom je duchovná samovražda...

Keďže v mojom veku je opakovanie sa normálne, tak si dovolím znova povedať, že iba teraz vi-
dím, ako som mnohým miestam v písme málo rozumel. Na dôchodku sa mi množia prečítané
knihy aj poznámky. Som rád, že mám možnosť čo-to z toho odovzdať pri rozhovoroch s vlastný-
mi v rodine, s priateľmi, kolegami, aj čo-to napísať, rozmýšľať o tom s veriacimi na službách Bo-
žích. Mám možnosť učiť časti Starej zmluvy v martinskej Biblickej škole, či na Katedre huma-
nistiky na Žilinskej univerzite. Technické a byrokratické služby okolo toho robia iní, čo im
nezávidím. Nemám si čo želať viac. Som vďačný Bohu za tento stav „v. v.“. Pri tom som trochu
aj diakon a nezanedbávam ani druhú najdôležitejšiu vec po slove Božom, ktorou je dobré jedlo.
Keď som už dolámaný od sedenia za stolíkom, idem sa o výrobu zdravej zložky potravy pričiniť
do záhradky. Ak je vonku zima alebo prší, rád smutno-bôľno-krásne dumám. Podľa mňa je to
dobrá predohra k inšpirácii. Ak mám pocit, že ona nie je zo mňa, veľmi ma poteší tento dar. Vte-
dy kalich môj až preteká.

Celý rozhovor, aj mnoho ďalších, si môžete prečítať v knihe Zuzany Bukovskej 
ROZDANÉ ZOSTÁVA. 

Približuje životné príbehy, myšlienky i posolstvá ľudí, ktorých zblížil Turiec.
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Na jednom pahorku nás okrem
krásneho pohľadu na celé Galilejské
jazero a jeho okolie čakali zaujímavé
ruiny, o ktorých náš sprievodca pove-
dal, že tu stál jeden z prvých kres-
ťanských kostolov vôbec. Pomerne
veľký, na prekrásnom mieste a na
veži mal vraj zlatý kríž. Bol postave-
ný v Tiberias, v čase, keď v Jeruzale-
me – po jeho zničení Rimanmi v r. 70
po Kristovi – sa iné ako pohanské
kostoly stavať nesmeli. Najzaujíma-
vejším miestom tohto chrámu je
zvláštna kotva, zasadená do podla-
hy prednej časti, asi ako súčasť oltá-
ra. Je to vlastne opracovaný kus ťaž-
kého kameňa, v prostriedku ktorého
je vyvŕtaná diera. Ňou bolo pretiah-
nuté lano, ktorým – keď chceli zakot-
viť rybársku loď – spustili kameň na
dno jazera. Otvor bol tým lanom vy-
hladený. Podľa tradície to mala byť
kotva z niektorej lode, ktorú používal
aj Ježiš Kristus, možno z lode apoš-
tola Petra.

Kotva je symbolom nádeje. Pod ná-
dejou si obyčajne predstavujeme
krehkú vec budúcnosti, ktorá je neis-
tá. Môže sa vyplniť, ale aj nemusí.
Pokiaľ však nie je koniec, máme ná-
dej. Tam som si uvedomil, že takýto
pohľad na kresťanskú nádej je nedo-
rozumenie. Kotva je predsa niečo sta-
bilné, čo loď zaisťuje. Teda kresťan-
ská nádej je nielen to, čo čakáme, ale
aj to, čo nás zaisťuje a drží. Pre loď je

to kotva, pre stavbu uholný kameň
a pre kresťana je tou kotvou i ka-
meňom Ježiš Kristus. V Ňom zakotve-
ní máme plnú istotu nádeje. Ten ka-
meň s vyhladeným otvorom ostal
napriek stáročiam neporušený. Ako
symbol nádeje, ktorá neumiera.

Ešte na jedno som tu musel mys-
lieť. Ako asi vyzeral život tohto zboru
v Tiberias, ktorý si dovolil na takom
krásnom mieste vystavať kostol a je-
ho členom sa nelenilo doň hore pa-
horkom chodiť? Bol to zbor početný –
aj bohatý? O tom nám už sotva nie-
kto niečo povie. A tak som myslel na
náš zbor. Na náš život, na to, čo po
nás ostane, na našu nádej. Na to,
aké by to bolo krásne, keby aspoň
každému druhému účastníkovi via-
nočných služieb Božích život jeho cir-
kevného zboru ležal na srdci!

Pridalo by nám to istoty nádeje do
budúceho roka!

Lenže... aké šťastie aj pre nás, že
cirkev nežije predovšetkým z viery
a nádeje jej členov, ale z Ježiša Kris-
ta. Preto niet dôvodov ani tam, kde je
pohľad na nás nie vždy radostný,
vzdávať sa istoty kresťanskej nádeje.
Možno ešte všeličo ožije.

V tejto nádeji Vám posielam po-
zdrav z tohto miesta.

J.B.H.

25. novembra 1996

Oneskorená pohľadnica 
spred desiatich rokov

z cesty po Izraeli 
–

pozdrav z kostola, 
o ktorom u nás skoro nikto nevie
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Spojenie medzi človekom
a Bohom narušili vírusy, ktoré
tradične voláme hriechmi. Mô-
že ich spáchať iba človek, a sú
to tie jeho činy, ktoré rozbíjajú
dobré vzťahy medzi nami aj me-
dzi človekom a Bohom. Na prvé
Vianoce poslal Boh v Kristovi
akýsi antivírusový program, le-
bo nás miluje. Narodenie Krista
v ľudskom srdci, to je prijatie
tohto programu do ľudského ži-
vota. Ten program všetko znovu
sfunkční. Schopnosť poznať
Boha opäť naskočí. S ňou očis-
tenie vnútra, zmierenie, odpus-
tenie, nový začiatok. Medzi
mnou a Bohom, medzi časnos-
ťou a večnosťou, medzi nebom
a zemou. Tento program je veľmi drahý.
Stojí toľko, koľko krv Ježiša Krista. Jej
hodnota je nevyčísliteľná. Ak ho chcem
mať, musím byť ochotný obetovať nielen
všetko, čo mám, ale aj seba samého. Sám
od seba to urobiť nemôžem. Bolo by to len
načas a bez záruky. Patent majú nebesá. 

Ak máte záujem, skúste sa pokorne mod-
liť a dostanete na ne kontakt. V našej kultú-
re je človek najviac pripravený urobiť niečo
so sebou na Vianoce. Akoby tomu nahrá-
vala celá tradícia, atmosféra, masová účasť
vo vianočných kostoloch. 

Ale vždy po týchto sviatkoch príde skla-
manie. Tento svet má svoje Taiwany či
Hongkongy, kde si vyrobí falošné antivíru-
sové programy na jedno použitie. Keď pomi-
nie akcia, pominie aj túžba poznať Boha.
A my, znovu zavírusení od hlavy po päty,
kráčame do nového roku. Už skoro dvetisíc
rokov hľadáme, kde sa stala chyba. Väčšine

je to jedno. Naučí sa vždy zno-
vu žiť bez duše, bez srdca.

V jednej rozprávke sa píše,
ako človeku pri prezliekaní vy-
padlo srdce do špinavej bieliz-
ne. Manželka všetko vyprala,
srdce sa ocitlo v skrinke s trič-
kami – a nikomu nechýbalo.
Rodina nezbadala, že otec ne-
má srdce; aj tak si dlhý čas od
neho nič nesľubovali. Nie je to
iba rozprávka. Na Vianoce
akoby Pán Boh chcel všetkým
otvoriť oči. Ľudia však nastr-
kajú medzi nebo a zem práve
na Vianoce iné akcie, ktoré
majú odvrátiť pozornosť, aby
medzi nebom a zemou k ničo-
mu nedošlo. Chceme byť su-

verénni páni, máme svoje globalizačné plá-
ny, aj naštartované svetové inštitúcie. Pán
Boh by nám to mohol iba skomplikovať.
Nech si radšej prídu na svoje naše pudy
a žiadosti. Zabijeme tým v sebe dušu,
schopnosť poznať Boha, ostaneme už len
cicavcami, ale to nič... 

Aj dnes sú však medzi pastiermi a mu-
drcmi takí, ktorí Vianoce využijú. Pôjdu
z Betlehema radostní, krásni, nadšení,
schopní to, čo cez otvorené dvere videli, dá-
vať ďalej. Nosia v sebe vzácny dar, Ježiš sa
im narodil v srdciach. Tešia sa, ako mu vo
svojich životoch dovolia rásť. S takýmito
ľuďmi si viem predstaviť vyriešenie našich
ekonomických, morálnych aj rodinných
problémov. Na takýto príspevok Slovenska
do EÚ by som bol hrdý. 

Požehnané Vianoce! 

Napísané pre časopis Týždeň 2004/52

V i a n o c e
JÁN BOHDAN HROBOŇ

Naša Zem je zatiaľ jedinou známou planétou medzi miliónmi iných, na ktorej existuje naozaj
najväčší zázrak celého vesmíru, život. A človek má ešte jednu výnimočnú vlastnosť navyše –
dostal schopnosť poznať Boha. Duša je schopnosť človeka poznať Boha. Keď túto schopnosť
nevyužívame, duša je podvyživená, ak ju pestujeme, duša mocnie, krásnie, napevno sa napá-
ja na večnosť. Pretože však ľudstvo možnosť spojenia medzi nebom a zemou doničilo, Boh mu-
sel zasiahnuť. Poslal Ježiša Krista, aby zmieril zem s nebom. Toto sú kresťanské Vianoce. 
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VEČERNÁ MODLITBA V ZIME

Karol Kuzmány

Kto mi dá, kto mi dá slová k piesni,
k piesni novej o Hospodinovej sláve?
Kto mi, kto mi dá lahodný hlas,
hlas k novej piesni na slávu môjho Boha!
Minuli sa jar, leto i jeseň,
Bože, Tvoja dobrota sa však nemíňa,
ani v zime mrazivej sa nemíňa,
lebo Ty, Bože môj, veľký si
a veľké je i dielo Tvojej pravice.
Ktože jeho dĺžku dovidí
a ktože šírku jeho zmeria?
Keď vznáša sa môj zrak až k hraniciam sveta,
aj tam takisto nájde jeho stred
a v myšlienkach keď zájdem na pomedzia svetov,
nikde konca niet ich sústavy.
Krúženie pokračuje v temnote
a z diaľav vystupujú nové svety sťaby svitanie;
tam rozkošný ples všetkých svetov sa zlieva
a ako prúd sa valí pred Hospodinov trón.
Zem ale leží v tichom spánku na lôžku,
na krásnom lôžku, lôžku beloskvúcom
a odpočíva od všetkých ročných prác,
lebo splnila, čo uložil jej Pán.
Slávte Boha svojho zeme končiny,
Hospodinovi chválu vzdajte národy!
Lebo veľký je Hospodin, váš Boh,
v dobrotivosti veľký je,
milosrdenstvá Jeho konca nemajú.
On pripravuje v zime leto, v noci deň,
On v smrti chystá život: sláva Mu!
Mráz vystúpil na trón svoj ľadoskvúci,
Potriasa oblaky zmeravenou pravicou,
zákon Boží však neprestupuje,
lebo i jemu Boží zákon svätý je.
I mne za svätý, Hospodine, si ho dal,
mráz však preniká mi srdce pre hriechy,
že nechodil som vždy Tvojimi cestami!
Ó, kiež ma vyslobodíš z mojich bolestí,
kiež srdce ochladí mi dych Tvojho anjela,
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ktorý je biely ako nevinnosť
a belšia od snehu je peruť jeho.
On zamáva krídlom k mojej duši,
preč odveje prach mojich neprávostí,
on doprevadí ma do raja večného,
veď on je anjel môjho Spasiteľa.
Maj sa dobre, zem, vo svojom tichom spánku!
Príjemný sen zošle na mňa Otec môj,
temnota nočná neuškodí mi,
neuškodí mi ani temno hrobové:
Spať budem tíško, lebo so mnou je môj Boh,
strážcom mi bude: sláva Mu!

Z Č E Š T I N Y P R E L O Ž I L M I L A N K R A U S ( +  8 .  8 .  2 0 0 6 )

V knihe modlitieb Karola Kuzmányho nájdeme 
aj po štyri modlitby ranné i večerné 
na všetky ročné obdobia.
Sú nevšednej, tak náboženskej, 
ako aj literárnej hodnoty.
Kto ich však pozná?
Dávno si všímam Kuzmányho duchovnú tvorbu, 
uvažoval som o nej a rozhodol som sa 
preložiť tento cyklus.
Je si na ňom čo všimnúť a je prečo si ho obľúbiť.
Bár by touto cestou šli aj naši duchovní, 
celá verejnosť a s ňou aj recitátori, 
amatéri i profesionáli, réžiséri a prekladatelia
z iných národov.
Tieto skladby môžu vo vhodnej a citlivej adaptácii
byť výnimočnou modlitbou v chráme,
alebo recitačným číslom na náboženských 
večierkoch, slávnostiach, 
no malo by sa im dostať miesta 
i v rozhlase a televízii, 
aby pôsobili na čo najširšiu verejnosť.
Rušné a pohnuté sú naše časy a tak i naše životy.
Potrebujú uši slávnostnejší hlas, aby sa zdvihli
hlavy zahľadené len jedným smerom:
na starosti dňa.

P R E K L A D A T E Ľ
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Milé sestry a bratia,

v predvianočnom čase sa obyčajne
vraciame v spomienkach do detstva
a mladosti. I ja veľmi často spomínam...
Dnes vám chcem vyrozprávať môj via-
nočný príbeh, ktorý sa odohral v roku
1951. 

Bolo to v dobe, keď sa školákom neva-
rili obedy, hoci dochádzali do školy pešo
aj štyri či päť kilometrov. Varilo sa len
v materských školách pre škôlkarov
a učiteľov základných škôl. Každý deň
bola šošovica zatrepaná sušeným mlie-
kom z UNR. Bývala som u ľudí, ktorí
mali štyri deti a srdcia plné lásky. Raňaj-
ky a večere som mala u mojich domá-
cich. Nedovolili, aby som hladovala. Pani
domáca mi často hovorievala: „Aby ste,
pani učiteľka, nehladovali, tu visí kľúčik
od sypárne, tam si vezmite, čo vám prí-
de na chuť, len nehladujte!“ Zdalo sa mi,
že som jedno z ich detí. 

Čas sa rýchle míňal, v škole sa mi da-
rilo. Deti dochádzali z okolitých obcí, bo-
li podvyživené, niektoré mali tuberkuló-
zu. Dve učiteľky tiež ochoreli na túto
zákernú chorobu. Ja som ich však mala
rada a ony mňa. 

Tri dni pred Vianocami sme všetci uči-
telia odchádzali domov na vianočné
prázdniny. Ja som mala domov najďalej.
Mala som cestovať 22. decembra auto-
busom do Oravského Podzámku. V noci
napadlo mnoho snehu – po ceste ani
znaku. Na autobusovej zastávke som ča-
kala sama. Prešlo pol hodiny, ale auto-
bus neprišiel. Až zrazu zakričala pani
z krčmy, ktorá bola pri autobusovej za-
stávke, vraj telefonovali z Námestova, že
autobus nepôjde, lebo cesty sú zaviate.
S plačom som sa vrátila k mojim domá-
cim a ich najmladší šesťročný syn plakal
so mnou. Tu sa náhle otvorili dvere
– v nich stál pán domáci a hovorí: „Pani
učiteľka, rýchlo sa teplo oblečte, ja vás
odveziem do Oravského Podzámku na
korbe. Akéže by to mali Vianoce vaši ro-
dičia a súrodenci bez vás?“ Koňa už za-

priahal starší syn Jožko a pani domáca
niesla zohriatu tehlu. Vložila ju do korby
pod moje nohy, zababušila ma do kon-
ských vlnených kobercov, na chrbát
prehodila ešte vlniak. „Tu máte trochu
chleba na cestu, dajte pozor na seba
a pozdravujte rodičov.“

„Hijó“! – dostal povel koník. Stále sne-
žilo. O chvíľu sme boli ako pod bielou pe-
rinou. Cestu nám ukazovali telefónne stĺ-
py. Mlčky som počúvala krásny zvuk
spiežovca zaveseného na krku koňa, kto-
rý znel ako vianočné koledy. Po hodine
cesty som spozorovala Oravský hrad,
ktorý predznamenal, že už prichádzame
k železničnej stanici v Oravskom Pod-
zámku. „Pŕŕŕ!“ – zaznel povel pre koňa.
Veľmi srdečne som sa pánu domácemu
poďakovala za dovoz k vlaku, otriasla zo
seba snehovú perinu a pohladkala som
koníka po hlave. On zaerdžal, akoby mi
zaželal „Šťastnú cestu domov“. O chvíľu
sa už znovu ozýval spiežovec a v tom
krásnom hlahole som ešte začula hlas
pána domáceho: „Pozdravujte doma a po-
žehnané Vianoce!“ Srdce mi prudko bilo
od radosti, že som stretla úžasných ľudí,
ktorí ochotne berú bremená iných na
svoje plecia, ktorí šíria okolo seba pokoj,
radosť, lásku. 

Nasadla som do studeného vlaku. Ne-
bola mi však zima. Hriala ma láska mo-
jich domácich i láska mojich drahých ro-
dičov a súrodencov, ktorí ma už doma
čakali. Keď som pred večerom po troch
prestupoch šťastne došla domov, všetci
sme od radosti plakali – rodičia i piati
súrodenci a Bohuško – môj brat zvolal:
„Ja som už dostal vianočný darček.“
„Ukáž mi ho, čo je to?“ „Ty si to“ – a ho-
dil sa mi okolo krku. 

Štedrá večera bola tradičná: makové
opekance a kyseľ – slaná baranina vare-
ná so sušenými hubami a kyslou kapust-
nou vodou. Pred večerou sa moja drahá
mama v modlitbe poďakovala Pánu Bohu,
že sme sa z rôznych kútov Slovenska
všetci stretli pri štedrovečernom stole,
a pokračovala modlitbou pred jedlom: 



SPOMIENKY ............................................................................................... NA VIANOCE

. 17 .

Požehnaj stôl tento,
Pane, pokrmy od Teba dané,
pomôž nám mierne požívať
a na to daj nám pamätať,
že kráľovstvo Tvoje
nie je samé pitie a jedenie,
ale v srdci láskou jatom,
pokoj, radosť v Duchu Svätom.
Amen.

Keď otecko ako prvý začal jesť, sestra
už na to čakala, aby z prvej lyžičky ma-
kové opekance vzala a bežala ich napich-
núť na špicaté drevené šrámky plota, aby
aj vtáčiky mali Vianoce. Darčeky pod
stromčekom boli skromné. Pre otecka zá-
pästky z domácej ovčej vlny, aby mu pri
vození dreva z Tatier nefúkal studený
vietor až pod pazuchy, pre mamku mod-
rotlačová zástera a pre ostatných ponož-
ky z ovčej domácej vlny, ktoré už od leta
plietla moja sestra. No najväčším darom
bola pre nás vzájomná láska a radosť
z toho, že môžeme ísť spoločne do nášho
kostola a v ňom počuť krásny spev pána
farára Janotku i jeho kázeň a v nej zvesť
o narodení Pána Ježiša – Spasiteľa sveta! 

Nemenej radostne sme prežívali ukon-
čenie roku – Silvestra. Pred polnocou sa
stretli Pribylinci, najmä mládež, pri kosto-
le. Keď nám zvony oznámili začiatok no-
vého roka, otvorenými oknami veže rozlie-
hala sa široko, ďaleko spievaná modlitba
spevokolu, ktorou i v mojej starobe začí-
nam každý Nový rok: 

V novom roku obnov Pane,
lásku svoju nad nami,
rozlej svoje požehnanie
domom, sadom, roľami.
Daj nám vozdajšieho chleba,
daj nám zdravia, pokoja,
daj i sily, ktorej treba
do práce a do boja...

Všetkým vám, drahí bratia a sestry
v Kristu Pánu, prajem požehnané Via-
noce, aby ste ich prežili naplnení vzá-
jomnou láskou, pokojom, radosťou, dob-
rotou, aké som prežila ja v roku 1951
a potom takmer každé Vianoce!

VA Š A M A R I E N K A L A J Č I A K O V Á



Dopisy Dr. Milady Horákové 
z pankrácké cely smrti 

JUDr. Milada Horáková se stala obětí justiční vraž-
dy jako členka demokratické opozice proti režimu ko-
munistické strany. 

Její dopisy byly napsány ve třech závěrečných
dnech jejího života ve dnech 24. až 27. června 1950.
Jsou důkazem vnitřní síly této ženy a mají nám všem
stále co říci, ačkoli byly určeny rodině a nejbližším přá-
telům. Dopisy byly rodině vydány až v roce 1990, a to
především zásluhou ministryně spravedlnosti dr. Dag-
mar Burešové. 

Děkujeme dceři Janě Kánské za souhlas se zveřej-
něním a podle zájmu čtenářů zveřejníme časem i další
dopisy této výjimečné ženy.

První dopis dr. Milady Horákové
Praha - Pankrác věznice

24. VI. 1950 1/4 15 hod.
Moji milovaní,
četla jsem kdesi nedávno, že dopis je jako světlo a paprsek hvězdy. Přichází k lidem

a ozařuje je často, když už jeho zdroj dávno vyhasl a neexistuje. A přece je lidem z ně-
ho jasno a svítí jim. Tak to bude i s tímto mým listem. Budu Vás hladit a líbat svými
slovy i tehdy, když už ruka, která ho píše fyzicky, bude od Vás vzdálená. „Neplačte pro
mne příliš,“ říká Kožík v jedné své básničce, kterou jsme čítali v nemocniční cele
v Malé pevnosti terezínské. Prosím Vás, přečtěte si tu básničku spolu s tímto dopisem
a jednejte podle slov, která jsou tam obsažená. Opravdu neplačte a svoje srdce ne-
mučte smutkem. Je to mé vroucí přání, prosím Vás, splňte je! Vím, že je to někdy těž-
ké obejít se bez slz, když Bůh na nás seslal zkoušku a neštěstí. Ale vždyť já také ne-
pláču a bylo by mi v této chvíli mnohem lehčeji, kdybych měla jistotu, že Vaše duševní
síly budou takové, že dokážete překonat ten nesmírný zármutek, který Vás dnes za-
plavuje. A nebo se vyplačte, vynaříkejte a pak už jen vzpomínejte na to všechno krás-
né, co jsme společně prožili a co jsme si navzájem dali. Víte, že jsem Vám často po ná-
vratu z německého vězení říkala, že jsem si vědoma, že mi můj život, který jsem
opravdu Božím zázrakem zachránila, byl jenom propůjčený. Což pak jsem se tehdy
musila vrátit? Má hlava byla již ztracena, 27 kamarádů padlo pod sekyrou, a já byla
najednou zase mezi Vámi. A ještě jsme se k tomu všichni shledali - táta, dědeček, Ho-
rákovi, Janička a Vy dva mladí, krásní: Věra a Pepík. A kolik pak bylo ještě šťastných
chvil. I když ten život po roku pětačtyřicátém tak třeskutě supěl kolem mne, i když
mi pro všechnu tu dřinu a práci pro jiné zůstávalo pro Vás jen maličko času, přece
jsem od Vás dostala plné náruče lásky a upřímného citu. Teď teprve cítím, co to by-
lo za dary. Jaký jsem byla šťastný a bohatý člověk. A kromě Vás, nejbližších, co ještě
jiných upřímných a krásných srdcí mne mělo opravdu rádo. Nelitujte mne. Žila jsem
život plný, opravdový život, který nestál, nezahníval, ale prudce tekl a vířil. Někdy mne
otloukal a poznala jsem jeho tvrdost a těžkosti, jindy zas hladil a smál se sluncem.
Byl to prostě skutečný život, a já jsem zaň Bohu neskonale vděčná. A že to skončí?
Všechno musí jednou skončit. Co muselo odejít lidí cennějších a mladších než já,
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a třeba neměli v životě ani setinu těch hodnot, jimiž jsem byla tak štědře já obdaře-
na. Měla jsem Vaši lásku, co jen to samo je za úžasný dar. Měla jsem teplo krásné,
upřímné lidské pohody, kterou jste vytvářeli kolem mne: nejprve moji dobří drazí ro-
dičové, pak Ty, sestřičko Věro, a pak můj předrahý, milovaný, krásný muž, mé dítě,
má dceruška Jana, předobrý Pepíček a Vy všichni ostatní domácí i přátelé. Poznala
jsem život z jeho stínů i světel. Pohladila mne často ruka i slova těch, jimž jsem to ani
nemohla nebo neuměla oplatit. Svítilo na mne sluníčko upřímných srdcí i tehdy, když
mne osud zastrčil do mrazivého stínu. A to je nejvíc, co můžeme v životě chtít. Jen
jedno mne opravdu trápí. To, že jsem já dávala málo. I když jsem chtěla raději rozdá-
vat, než přijímat, nesplnila jsem toto své předsevzetí. Drobila jsem se mezi mnohé
a mnohé, a na Vás, moji nejmilejší, zbývalo často jen to, že jsem k Vám přišla položit
unavenou hlavu, vypnout přepjaté nervy, povolit si a nabrat sil i dechu. Dávat, dávat
jsem už někdy neměla co. A Vy všichni jste tak trpělivě sloužili svou péčí, láskou
a často, přečasto shovívavostí. Kdyby se mohl člověk vracet zpět do minula, toto bych
chtěla napravit. Jak mne to trápí – je to má největší bolest v této chvíli, že už není
možno, že nezbývá času to napravit. A zas nakonec ještě přidávám bolest. Prosím Vás,
pro všechno krásné, co bylo mezi námi: odpusťte. Stalo se to tak nějak proti všemu
očekávání. Tolik jsem si přála už Vám nikdy neublížit, když jsem psala podobný list
o svém odsouzení v drážďanském vězení uprostřed nacistického šílenství. Tolik jsem
slibovala tomu trsu lučních zvonečků na lipském vězeňském dvoře, který tam zůstal
uprostřed rozvalin po bombardování, že už nikdy nebudu dávat před Vámi ničemu na
světě přednost. A přece to zas dopadlo jinak. „Jsou určité pudy v člověku, které ne-
stačí překonávat, vždy zas a zas vyplavou nad hlavami povahy jako míč nad vodu.“ To
jsem také nedávno četla. A já měla takové nepřekonatelné volání v sobě. Vždycky ně-
co řeklo „To musíš“, a já pak jsem tomu dávala nejen celou sebe, ale brala jsem i Vám.
S takovou samozřejmostí jsem od Vás vyžadovala, abyste respektovali mé cíle. Snad
proto, že jsem byla o nich vždy přesvědčena, že jsou neosobní, vyšší a posvátnější než
to, co jste sledovali Vy. A bylo v tom často tolik omylu – sobeckosti, povrchnosti a ne-
domyšlenosti. Neodmítejte toto doznání, je pravdivé – jen si mne správně rozeberte.
Vaše kritika bude i tak víc než shovívavá a já z ní vyjdu s plnou náručí lásky a pro-
minutí. Ale musíte to vědět, že to dnes takhle cítím. Vždyť jsem ve chvíli, kdy člověk
smí už jen pravdu říkat a ničím si neulevovat. Vím, že jste přesvědčeni, že jsem nikdy
nechtěla jednat nečestně a podle, že jsem to myslela upřímně a poctivě, co jsem kdy
dělala. Ale když myslím na Vás, na rozbité štěstí, kterému jsem zasadila sama tolik
ran, ptám se: nepřecenila jsem některé hodnoty – bylo toho potřebí, abych hrála ne-
jen o svou, ale také o Vaši tichou a skromnou spokojenost dobrých a milujících se li-
dí? V posledních měsících jsem si tuto otázku položila tak často, že Vám ani neumím
říct. A před soudem svého svědomí jsem došla k tomu, že jsem se na Vás, na těch so-
bě nejbližších, na těch, kteří dovedou milovat bez nároků, bez touhy po odezvě, že na
Vás jsem se opravdu provinila. Prosím Vás proto s velkou vroucností svého srdce, od-
pusťte, odpusťte a vzpomínejte jen na to dobré, co bylo. A snad toho také najdete dost,
když to na náruč nestačí. Kdybych věděla, že se Vám opravdu podaří najít alespoň
několik skutečných, neměnných a trvalých hodnot našeho vztahu, bylo by mi lehko.
Prosím Vás, pokuste se o to. Pak zůstanu jistě trvale mezi Vámi a těmi, kdož mne mi-
lovali a byli mi blízcí. To už mne potom nelitujte, že odcházím od Vás dříve, než jste,
než jsme předpokládali. A vůbec mne nelitujte – vzpomínejte jen – vzpomínejte ra-
dostně, tvořivě, ať z každé té vzpomínky je klad. Chraňte se zbytečné negace a roze-
znávejte dobře a jasně, co je kladem, co hodnotou! Buďte i při lásce kritičtí a nezatě-
žujte se ze mne ničím, co by Vás mohlo svést z cesty jasného, prostého, kladného
života. Neustrňte – jděte dál, nezavírejte se v ulitě svého myšlení, které by se bálo mé



DOPISY ................................................................................... Dr. MILADY HORÁKOVEJ

. 20 .

kritiky – to jest kritického cenění mé osoby! Vždyť Vaše láska mi nedá nakonec ublížit,
i když si mnohé zhodnotíte po pravdě, a ne tak, jak jsem si to představovala já. Budu
v tom Vašem oceňování ještě vždycky na tom moc dobře. Jestli bych vůbec směla ně-
komu něco vyčítat, je to, že mne mnoho těch velikých a laskavých srdcí přeceňovalo.
Neříkám to ze zpovědní skromnosti. Vím, že jsem dělala mnohé a také dobře, říkám
Vám, že jsem Vás rovněž horoucně a hluboce milovala, ale snad by mi bývalo často
bylo potřebí, abyste mi byli dovedli ukázat, že mne něco zavádí říci to tak, jak mi to
kolem Vánoc 1947 řekla jednou Alice Masaryková: „Paní, nedělejte se wichtig.“ Mys-
lela to v žertu, ale sedělo to. Mělo se mi to říkat častěji. – Možná že bych Vám tento
dopis nepsala. „Nikdy neplač nad rozlitým mlékem,“ říkávala má mateřská přítelkyně
F. F. Plamínková. Vzpomínám: bude tomu za čtyři dny – 28. června – právě osm let,
co ji ode mne nacisté odtáhli do Kobylis a tam zastřelili. Bylo mi tehdy z toho přeukrut-
ně hořce, a když bylo nejsmutněji, vzpomněla jsem si na tato její slova. Lidský život
je sice něco víc než rozlité mléko, ale pod zorným úhlem věčnosti také jen vlastně ta-
ková malá událost. Všechno se nikdy nepovede – i poctivě myšlené může být mylné
a svede tě z cesty. Když jsem stávala v podzemní muničce pod lipskou věznicí u své-
ho revolverového soustruhu a táhla, již hladová, desátou hodinu denní nebo noční
šichty, tam jsem poznala, že jen jediný špatný hmat, jen jedno nepromyšlené otočení
a už Tě stroj drtí a drtí. A což takový hutník, valcíř nebo pudlař. Zapomene se na vte-
řinu, nesprávně se postaví a stojí ho to život. A to se může stát i veřejnému pracovní-
kovi, i politikovi. Vždyť dnes všichni jedeme v tom ohromném, třeskutém dění, které
láme svět a rodí nový život. A všechno se rodí s bolestmi, za vše se musí platit. Bude-
li můj osud tím potřebným zmrvením půdy, pak ani on nebyl nadarmo. Vy nejlépe ví-
te, jak jsem milovala ten kus světa, kde je má vlast. Vy mi snad také věříte, že jsem
ho ani jeho lid nechtěla zradit. Nebylo to nízké a nečestné, co mne přivedlo či svedlo
k těmto koncům. Ale byla-li to nesprávná cesta, pak je mi samozřejmé, že to takhle
muselo dopadnout. Omyl politikův, jako nepromyšlený pohyb valcíře, obojí končívá
pravidelně smrtí. Proto prosím, Vy, kteří budete také ještě přesvědčováni časem, já už
to vidět nebudu, najdete-li moji chybu potvrzenou, nesmíte vidět v tom urážku a křiv-
du, když se také tak bude posuzovat. Nezatrpkněte, nedívejte se jen očima své osob-
ní bolesti – suďte po pravdě – proto mne nebudete ještě méně milovat, když si budete
umět říci: udělala chybu. Jen mi ponechte to právo před svou tváří, že jsem měla sí-
lu i v této chvíli o sobě myslet poctivě a čestně. – Vy víte, že tuto přetěžkou chvíli své-
ho života překonávám, jak jen nejpevněji mohu, toliko s pomocí Boží. Když jsem se
vrátila v roce 1945 z kriminálů a měla jsem rozhovor v evangelickém bratrském sbo-
ru, řekla jsem tam mezi jiným: „V těch nejtěžších chvílích, v terezínských kasematech,
v Principově cele č. 8, poznala jsem, co je to Bůh, a pocítila jsem, že mne Bůh přijal.“
Nyní to vím určitě. A proto i Vy se opřete o víru v Něj. Nebudete zoufalí, jako ani já ne-
jsem zoufalá. Podívejte se: Naše předobrá máma umírala tři roky na rakovinu a opou-
štěla nás také právě v té chvíli, kdy by se jí s námi bylo ještě tak dobře, ba dokonce
radostněji žilo. A já to nebudu mít ani tak těžké, jako to měla ona, chudérečka moje.
A budu zase s ní. Máte-li víru, i to mi můžete závidět. Nepíši Vám nic, co by zname-
nalo radu nebo pomoc v nesnázích, které Vás ještě čekají. To mi musíte prominout,
to už nějak nemohu, tolik už nestojím nohama na zemi. Vy si jistě poradíte sami
a musíte. Jen Vás z plna srdce prosím, chraňte své zdraví, buďte ve všem všude opa-
trní a neopouštějte se. Život je samé úskalí a já budu do posledního dechu prosit Bo-
ha, aby Vás zbavil všeho zlého. Jenom ta krutá bolest kdyby nebyla, to mé zlomené
srdce, to, že nevím o svém milovaném, předrahém muži. Je-li mezi živými, budou pro
něho platit slova, která napíši jemu, tak jako každému z Vás. Nezapomeňte na mne
se svou láskou a modlitbou. 
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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.

J U R A J T R A N O V S K Ý

NAMIESTO VIANOČNEJ

„Ones there was a way to get back homeward“
(kedysi bola cesta, ktorou sa dalo vrátiť domov),

spieva sa v jednej prekrásnej balade slávnych Beatles.
Táto veta či myšlienka sa mi pravidelne vracia 

práve v čase Vianoc.
So spomienkami na chvíle, 

keď som sa vracal domov k mame, k starkej,
k najbližším. K tým, ktorých už niet,

alebo dožívajú svoj život v ústraní.
Spomínam aj na tých, ktorí odišli z tohto sveta 

tragicky, predčasne, nečakane.
Súcitím s tými, ktorí stratili synov, dcéry, 

vnukov, lebo im nebolo dopriate žiť.
Mne bolo dopriate po utrpení a bolesti 

vrátiť sa do života a žiť dôstojne,
pracovať, dokonca s nádejou, že stretnem to, 

čo som stratil,
že mi život cez Božiu vôľu a moc vráti to, 

čo mi na celé roky vzal. Asi to tak malo byť.
A tak možno po dlhých rokoch budem tráviť 

tieto Vianoce s tým krásnym pocitom domova,
s myšlienkami na tých, ktorých som stratil, 

ale s pocitom nádeje, duchovnej sily,
túžby a šťastia z toho, že som tu a môžem 
rozdávať dary, ktoré nie je možné kúpiť,
ani nájsť v lákavých ponukách plniacich 

každodenne naše poštové schránky.

Ľ U B O J A N K O V I Č - L E H O T S K Ý
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December 1950

VIANOČNÁ MODLITBA
Juraj Slávik-Neresnický

Svätvečer znov’, znovu sviatky,
znovu radosť bez veselia,
znovu Božie narodenie –
nám však darov nenadelia...

Znovu zima, znovu mrazy –
znov’ najmilší nie sú s nami,
znovu nikto nezaspieva
„Čas radosti“ pod oknami. –

Znovu králi klaňajú sa,
znovu pokoj bez pokoja,
znovu srdce kameň tvrdý,
znovu svojeť nie je svoja.

Znovu iba spomíname,
znovu rozmetané hniezda,
znovu nieto strechy jednej –
znov’ nám zmizla spásna hviezda.

Znovu mreže, znovu tresty,
znovu noci bez svitania,
znovu smrť len, utrpenie,
znov’ niet nádej zmŕtvychvstania...

Zas prosíme, Bože drahý,
vráť nám lásku, vieru znova,
daj nám nádej vykúpenia –
priveď späť nás do domova.

Daj nám vieru, ktorá spasí,
navráť vlasť nám, drahý Bože,
daj by krb nám svietil znova,
daj holiatkam teplé lože.
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Daj nám sviatky vskutku sväté,
daj ich veselé a šťastné,
daj, by boli znovu naše,
pre nás všetkých – naše vlastné...

Daj Vianoce, svätvečer daj,
daj radostné nám zhľadanie –
daj slobodu, prelám mreže,
žaláre nám otvor, Pane –

Amen

J u r a j  S l á v i k- N e r e s n i c k ý :  Vý b e r  z p o é z i e ,  2 0 0 6

JURAJ SLÁVIK-NERESNICKÝ (1890–1969)
patril k významným slovenským a česko-sloven-
ským politikom. 

Pochádzal z rodiny evanjelického farára a histo-
rika evanjelických dejín Jána Slávika, ktorý pôso-
bil na Dobrej Nive.

Jeho matka Izabela, rod. Maróthyová, bola ne-
vlastnou sestrou Eleny Maróthy-Šoltésovej.

Medzi Turčianskym Svätým Martinom a Dobrou
Nivou prebiehala čulá korešpondencia a „maró-
thyovsko-šoltésovsko-slávikovské“ rodiny sa často
navštevovali.

Juraj Slávik študoval na bratislavskom ev. lýceu
a právo v Budapešti, Berlíne a v Paríži.

Pôsobil ako zvolenský župan, minister vnútra
medzivojnovej Československej republiky, mimo-
riadny veľvyslanec a splnomocnený minister vo
Varšave, počas druhej svetovej vojny pôsobil v lon-
dýnskej emigrácii, kde zostavil a vydal odbojovú
publikáciu Pred ohnivým drakom (1941).

Po druhej svetovej vojne bol československým veľvyslancom v USA a po februárových
udalostiach zostal v tejto krajine v emigrácii.

Písal pamäti (Moja pamäť – živá kniha), zozbieral odbojovú poéziu českých a sloven-
ských spisovateľov a sám písal verše – modlitby – prosby za dar slobody pre svojich dra-
hých Slovákov a Československo v komunistickom zajatí.

V roku 2006 vyšla významná vedecká monografia o jeho živote a diele Slavomír
Michálek a kol.: Juraj Slávik-Neresnický a útla knižočka jeho veršov – Výber z poézie. 
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V dňoch 22. a 23. novembra 2006 sa v Liptovskom Mikuláši a v Liptovskom
Jáne uskutočnilo jubilejné podujatie na počesť 370. výročia 1. vydania Ci-
thary sanctorum, kancionála, ktorý vyšiel viac ako stopäťdesiatkrát a kto-
rý na vydanie pripravil Juraj Tranovský, vynikajúci sliezsko-česko-sloven-
ský básnik a hymnológ. Pri tejto príležitosti sa na pôde Múzea Janka Kráľa
v Liptovskom Mikuláši uskutočnila jubilejná výstava Slovenskej národnej
knižnice v Martine Cithara sanctorum v duchovných dejinách Slovenska
a nadväzne v Liptovskom Jáne medzinárodná vedecká konferencia Citha-
ra sanctorum 370, ktorú spoločne pripravili Slovenská národná knižnica 
v Martine, Múzeum Janka Kráľa, Spolok Martina Rázusa a Knižnica Gašpara

Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši.
Podujatie vstupnou esejou otvorila Daniela Komárová, 
riaditeľka Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Vážené dámy, vážení páni, milí vzácni hostia, kolegovia!

Je mi cťou predstúpiť pred vás na začiatku tohto zmysluplného a obsahom i formou
bohatého stretnutia, na ktoré sme všetci vospolok prijali pozvanie. 

Možno by stačilo na prahu pracovného dňa zaželať krásne, takmer zimné ráno a veľa
úspechov jedinečnému podujatiu. Napokon – prečo nie! Presne to si vám dovolím zapriať,
ale... Predsa sa mi žiada prezentovať niekoľko myšlienok, ktoré nemajú ambíciu odbor-
ného, ba priam vedeckého charakteru, chcú byť v prvom rade obyčajným ľudským vy-
jadrením pocitov, ktoré v človeku – konkrétne v mojom vnútri – vyvoláva na dnes pred-
písaná téma. Prosím, prijmite niekoľko viet, do ktorých sa snaží pomestiť spomienka,
skúsenosť i istá miera poznania; a – ako ináč – i emócia. Možno voľakto poznamená, že
práve to posledné tu nemá miesto, na túto vysoko odbornú pôdu jednoducho nepatrí...
Akokoľvek však môj počin posúdite, osobne nie som ochotná uveriť tomu, že vo vašich
výsostne odborných úvahách absentuje pozitívny vzťah a aj istý druh citu k dielu, o kto-
rom bude reč.

Môj pohľad na Citharu sanctorum má charakter výpovede osobnej, poznačenej okol-
nosťami, ktoré ma formovali. Vo všadeprítomnej duchovnej klíme obsah Tranoscia zare-
zonoval veru veľmi silno. A tak iba heslovite: nedá mi nahlas nevysloviť spomienku na
nekonečne pokornú starú matku, ktorá večer čo večer ustatou rukou otvárala svoj Tra-
noscius a pod sliepňajúcou žiarovkou potíšku mrmlala večernú modlitbu; rovnako vidím
siluetu starého otca s uctievaným Tranosciom pod pazuchou, ako sa sťažka driape hore
briežkom ku kostolu. I v spomienke na detstvo odznievajú chronicky známe melódie
i v pamäti naveky uložené veršíky...

Nemenej dôležitým faktorom je moja profesijná orientácia. Nemôžem obísť vplyv, či lep-
šie povedané prienik vplyvov ľudového umenia, ľudovej kultúry. Dosah, moc a následne
spätnú väzbu poznávanej a poznanej komunity, v ktorej Cithara sanctorum vo svojom
duchovnom i vizuálnom bohatstve prežívala. A to prízvukujem – hádam ani nebolo ob-
dobia, žeby živorila! Zdarne prežívala! 

A preto – vedomá si toho, že vašu pozornosť zaujali veľmi vážne problémy samotného
obsahu, vnútornej stavby, formy či hudobnej zložky..., musím skonštatovať nasledovné:
Ak na Citharu sanctorum pozerá etnograf, vidí ju ako „produkt“ desiatok generácií sa-
dzačov, tlačiarov, kníhviazačov, knihárov; vidí ju ako artefakt, na ktorom sa v nekoneč-
ných variáciách odrazil fortieľ remeselníkov, ktorí naveky zostali v anonymite, pričom
každý z nás dobre vie, že práve oni pochádzali z prostredia, ktoré sa v konečnom dô-
sledku stalo „užívateľom, konzumentom a v neposlednej miere aj interpretom, šíriteľom“
vytvoreného diela. Pokiaľ sledujete, veľmi nesmelo sa dotýkam iba formálnej, ba skôr vi-
zuálnej stránky takmer štyristoročného diela. 
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To, čo pripomeniem teraz, už nie je len matériou na takej či onakej umeleckej úrovni.
Rečou odborníkov – knihárov – predsádky mnohých vydaní sú – obrazne povedané – po-
písané životom. Tintovou tužkou, ťažkou rukou, kostrbato napísané: „...narodil sa nám
roku Pána...; umrela mi moja dobrá žena...; kúpil som roľu za cmiterom...“

Jednoducho – rodinná kronika, matrika, veľavravný a zároveň záhadný, ba až tajupl-
ný obraz famílií, bezpočtu generácií za dlhé, dlhé desaťročia. Mnohí sa tam našli, mno-
hých tam nachádzame my – potomkovia. Vzácnosti, dôležitosti, ktorým tí pred nami vy-
medzili priestor práve tu. V knihe, ktorú brali do rúk s úctou i pietou, s radosťou aj
v stavoch totálneho zúfalstva. Jednoducho: často, veľakrát. Vždy. Lebo pieseň odvalila
balvany z duše, modlitba utíšila vnútorné i zjavné búrky. Raňajšia modlitba či veršík
piesne prosili, večerné zvyčajne ďakovali. A tak to bol deň po dni...!

Áno, aj nad týmto sa pozastavuje, uvažuje, aj toto podčiarkuje etnograf, ktorý sa záro-
veň nadchýna jedinečnou koženou väzbou, eleganciou razníc do nej vtláčaných, nad or-
namentom kovovej spony či vygravírovaného kalicha..., nad monogramom na rožku...
A za všetkým týmto vidí pokolenia: tvorcov i (neviem, ako ich čo najsprávnejšie nazvať?!)
konzumentov, používateľov! Ich životy, ich vieru, nádej a veruže i lásku. Lásku k pra-
podstate, ktorá je za týmto všetkým: za veršom, za nôtou, za modlitbou! 

Posledná veta, ktorú som vyslovila, by vari mohla byť i čiastočnou odpoveďou na otáz-
ku, ktorú si kladiem v súvislosti s dielom Juraja Tranovského. Čo ukrýval, akú mal (ob-
razne povedané) „dušu“, výtvor, o ktorom sa Pavol Dobšinský vyjadril takto: Poklad to ne-
oceniteľný...! Ale ani nebude slovenského evanjelického domu bez neho! Slovenskí otcovia
a hospodári odkladajú si ho v príbytkoch na najvzácnejšie miesto, matere nevydávajú dcér
bez neho. Náš ľud sa neodcudzí od nábožnosti ani od reči svojej, dokiaľkoľvek vo vážnosti
je Tranoscius. Po každom prečítaní potichu dávam Dobšinskému za pravdu. Skromne do-
kladám iba jednu rozvitú vetu:

Ak Juraj Tranovský pred takmer štyristo rokmi v predhovore k Cithare sanctorum
tvrdil, že „...duchovný spev je počiatočné zakúsenie života večného a istým obrazom
jeho...“, spokojne môžeme podporiť fakt, že na sklonku života fyzicky slepnúci Juraj
Tranovský svojím duchovne bohatým vnútrom videl nielen do ďalekej budúcnosti, ale
i do hĺbok každej jednej myšlienky, ktorú nám prostredníctvom duchovnej piesne či
modlitby zanechal.

Vážení a milí kolegovia, vzácni hostia! Vy prinášate, predkladáte vedecké pohľady
na dokázateľné hodnoty, overené, potvrdené nielen časom, ale i štúdiom, výskumom
či mnohonásobnou prezentáciou. Ja som si dovolila byť inakšia. Veď na začiatok no-
vého, náročného pracovného dňa som hádam mohla priniesť zopár myšlienok, ktoré
sú v tom najlepšom zmysle predsa len poznačené citom. Nech mi je teda odpustené;
no ak by sme aj chceli byť za každú cenu strohí, vedecky prísni, musíme mať na zre-
teli, že cit nechýbal pri zrode Cithary sanctorum, a už vôbec nie pri jej takmer štyri-
storočnej prítomnosti v srdciach i dušiach desiatok generácií, ktoré si svoj Tranoscius
navyše i nekonečne ctili!

D A N I E L A K O M Á R O V Á

Baroková pieseň Čas radosti vznikla pravdepodobne na Slovensku ako voľný preklad
z latinčiny. V sedemnástom storočí je už v spevníku Cantus catholici, onedlho ju prevzala
aj Tranovského Cithara sanctorum. Druhá vianočná pieseň, jasavá a dynamická Narodil

sa Kristus Pán, pochádza asi z Čiech, z dôb husitských v pätnástom storočí a aj jej
základ je pôvodne latinský. Čoskoro sa objavuje v slovenských kancionáloch katolíckych 

i protestantských. Melodicky aj rytmicky sú obidve piesne perlami našej duchovnej
vokálnej hudby. Tie piesne, to sme vlastne my sami, naša spievajúca, usmiata európska

a národná tvár: závratná hĺbka minulosti i toho, čo je a čo byť môže.
I V A N K A D L E Č Í K
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Pomyslite si: už je tu je-
seň! Vyziabla, hmlistá,
sychravá, skrátka – no-
vembrová; teda aj: nála-
dová a nevypočitateľná,
čiže tiež: všeobecný sklon
intelektov k iracionalite,
depresiám, splínu, alebo
k viecham, spoločnosti,
teplému krbu, alkoholu.
Vo vyšších decéniách ná-
behy k pominuteľnosti a posledným
veciam.

Ale je aj takáto – halasovská:
„Jak peníz tiše položený slepci jsi tu,

můj podzime, jak peníz tiše položený
slepci jste tady vy dny mé. Ty krásná
větrnosti čistá v dýmu natí mi dětství
vracíš zpět a opět žádostiv se vracím
v stará místa svou lásku povědět...!“

Je to pohodlné a príjemné: vypäť
vlastný rozum a nietiť poéziu z cu-
dzích, mocnejších textov. Ako by sa
dobre písalo, keby sa mohlo odpisovať!

Ako, povedzme, ešte toto:
„A ty, krásná ohnivosti starých

věcí, požehnej mi. Tváří v tvář pří-
rodě probouzejí se v tobě, člověče
(a nezapírej to), nesmírně konzerva-
tivní city. Buď pochválena stálost
starých věcí a věčných řádů. Buď
pochváleno, co není v člověku epo-
chální a průkopnické, včerejší a zí-
třejší, ale co je věčné a nezměnitelné.
A tedy: mládí a stáří, odpočinek, lás-
ka, dobrý stůl, náboženství, hrdin-
ství, spánek a některé jiné a moudré
věci“ tak zasa Karel Čapek v stĺpče-
ku Zlatá země.

A veď sme na dedine,
v rodnom dome z kameňa
– „staré a moudré věci“ ne-
musia mať k nám ďaleko!
Ušli sme z mesta. Tam ľu-
dia ani nevedia, čo sa na
nebi a na zemi deje; tam
roky uchodia, ale bez prí-
rodného a prirodzeného
rytmu. „Bože, jak zeširo-
ka, jak důkladně prochází

rok takovou vesnicí! Jak solidně a po-
žehnaně se tu uvelebí každé roční ob-
dobí!“ Ľudia v mestách starnú, ale
bez rytmu: zasa sme prežili rok – ale
nie štyri ročné obdobia. To preto on
musel mať svoju „zahrádku“, svoju
Strž, kaktusy, kvetiny a psa – my má-
me aspoň starý gazdovský dvor a jeho
ošumelé stavy, studňu, sad, jarok,
pivnicu a povalu plnú pamätných
gazdovských rárohov, a to je územie
priam nabité odžitými životmi, zašlý-
mi časmi a príhodami. A je tu veľký
čierny pes – taký ako boli Hektor
a Floxo, nesmrteľní psi môjho detstva.

Takže je asi naozaj správne prežiť
sedemdesiatku v dome, ba aj v miest-
nosti, kde sa človek narodil. Keď som
pri popíjaní – môjho vlastného – kal-
vadosu jednému z hostí len tak mi-
mochodom utrúsil, že tam niekde,
v tom a tom kúte som prišiel na svet,
priam zvýskol: aké je to vraj úžasné,
popíjať kalvados práve z tohto sadu
a práve v izbe, kde sa jeho majiteľ na-
rodil, že slovom aj po siedmich desať-
ročiach stojí na mieste svojho prvopo-
čiatočného tajomstva. On, dieťa fary,

ZO STARÉHO DVORA  
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ktorá nikdy nebola ich, ani tie ďalšie,
ktoré jeho otec vystriedal, ba ani tá,
na ktorej on teraz účinkuje – žije vraj
ako vnútorný bezdomovec, lebo ani
jeden dom, v ktorom býval, mu ne-
patril a nepatrí.

Na zdravie, priatelia! Na zdravie nás
všetkých, ktorí hľadáme pravdu a isto-
tu starých a múdrych vecí! Na zdravie
toho, čo trvalé je a nezaniká! Nech žije
poézia drievnosti!

Keď sme rekonštruovali tento dom
a museli zbúrať zadnú, veľmi schátra-
nú časť, postavenú pred dvestopäťde-
siatimi rokmi z nepálených tehál, čiže
zo surovej hliny, steny, nahlodané síce
zubom času, odolávali dlho a statočne:
rypák bagra sa musel do nich oprieť
viac ráz, musel do nich celou váhou
a silou búchať, až potom sa lámali
a padali – ale pomaly a dôstojne, ako-
by protestovali, akoby s vlastným záni-
kom nesúhlasili.

Buď pochválená odolnosť, trvalosť
vecí starých a stálych!

Rozbil som tehlu zo surovej hliny
a vytiahol z nej – dvestopäťdesiatročnú
zachovanú a nepoškodenú slamu! Ci-
gáni robievali takéto nepálené tehly,
bosými nohami rozmiesili mazľavú hli-
nu, na utuženie dávali do nej slamu
a vymiesenú hlinu vkladali do dreve-
ných foriem. Robili aj „cigánske klince“
– tie sme tiež zo starých hrád vyťaho-
vali. Boli trojhranné, dlhé a hrubé,
s veľkými hlavičkami, od ktorých sa
smerom ku špici zužovali. Vpichovali
sa do dreva dravo a držali celé storočia.
Takisto ako drevené. Kostolík v Lešti-
nách ľudoví stavitelia postavili bez jedi-
ného železného klinca! Aj Cigáni boli
kedysi iní, alebo: aj ľudia okolo nich.
Cigáni robili dedinám osoh, nielen
chodili po žobraní, aj to zväčša na vý-

ročité sviatky. Žili mimo dedín, ale s ni-
mi v zhode. A čo už cigánski primáši.
Končekovci z Necpál sú chýrni na tur-
čianskych pohuľankách doteraz.

Držal som to čudo, tú štvrť tisícročia
starú slamu v rozochvenej ruke, ovo-
niaval ju, láskal očami, a ona sa, násil-
ne vylomená z útrob storočí, ani nelá-
mala, ani nechvela. Akoby sa sebaisto
vysmievala nestálosti dnešných druž-
stevných stohov, hnijúcich od leta do
leta po poliach.

Škoda, preškoda zničenej starej piv-
nice s hlinenou podlahou a klenutým
stropom: udržali sa v nej zemiaky až
do nového leta; ešte na jar svietila na
nich koža, akoby si ich bol len pred
týždňom vykopal. Škoda aj starej sy-
párne, tiež z hlinených múrov, obráte-
nej na sever, s malými oblôčikmi, mre-
žami a železnými okenicami: zimné
údeniny – slanina, klobásy, šunka –
tiež v nej prežívali do leta. Koľko múd-
rosti, šikovnosti a skúsenosti museli
mať majstri, čo tú pivnicu aj sypáreň
stavali! Neboli inžiniermi s vopred
a draho urobeným projektom, ale čap-
kovskí „obyčajní ľudia“, ktorí projekty
vyrábali a nosili vo vlastných hlavách.
Myslela, pracovala za nich skúsenosť
prevzatá od otcov, ich múdrosť pesto-
vaná a ustaľovaná storočiami.

Niet už takýchto pivníc a sypární.
Niekde v podhorských dedinách vídam
ešte masívne dvere vedúce do svahu
pri dome. Ale to sú výnimky.

Čo sme my, ľudia 21. storočia,
s technológiou dirigovanou počítačmi,
keď nám zemiaky hnijú vo veľkoskla-
doch a mäso sa kazí – hoci upravené
predáva – v „našich“ supermarketoch!
Také mäso by gazda nebol hodil ani
svojmu psovi.

J Ú L I U S VA N O V I Č
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Milí poslucháči, sviatky už zase klopú na dvere.
Sú síce starosťou, ale pripustime, že viac-menej príjemnou. Snažíme sa, aby sme

sa ich dočkali a prežili vo výnimočnej, radostnej atmosfére. A sviatok? Len žeby všet-
kého bolo... a veľa bolo. Len žeby dni konca tohto a každého roka boli bohaté, veselé,
šťastné, pričom superlatívom akosi každý z nás inakšie rozumie, o konkrétnej pred-
stave napríklad šťastia ani nehovoriac.

Sviatok klopkajúci na dvere i provokuje: zvykne prebúdzať pamäť, avizuje jedineč-
nú príležitosť spomínať, veľmi nenápadne ponúka možnosť hodnotiť a porovnávať.
Lebo aj takto bolo. A zase siaham do vari nekonečných zásob spomienok, zážitkov.
Možno sa podobajú tým vašim. Porovnávame a hodnotíme – sviatky a piatky dávnej-
ších čias so sviatkom a všednosťou súčasnej doby.

Aj prežitá minulosť mala svoju každodennú hektiku pracovného týždňa. Ibaže v tej
dobe sa deti zo škôl a otcovia z práce vracali do domovov, kde ich čakali mamy v zás-
terkách, ktoré úderom dvanástej hodiny mali pripravený obed. Skromný, bez veľkých
vymýšľaní. Repertoár receptov a osvedčených jedál sa dedil mnohými generáciami
gazdín. Bol čas ho pripraviť, prestrieť stôl, bol čas zaň zasadnúť, bol čas na aktuál-
nu debatu o prežitom, o práve čerstvej skúsenosti. Bol čas na kontrolu vedomostí,
povinností. Bol dostatok času i na dôslednejší dozor nad výmyslami výmyselníkov.
Rozčítaná kniha sa dočkala svojho čitateľa i rádiá mali svojich verných večerných po-
slucháčov.

Mnoho, mnoho samozrejmých činností, ktoré museli byť, aby uspokojili rodinné
potreby väčšiny z nás. To bola všednosť pracovných dní, to boli „piatky“ z dávnych
čias nášho detstva, keď sa mamy nerozpakovali a „kontrolu“ s následným trestom
pokojne vykonali pod brehom vo chvíľach, keď sme nepoznali mieru v divokom sán-
kovaní. To boli „piatky“ pekných čias, keď hru, zábavu striedala zmysluplná a neod-
kladná povinnosť, keď nikto nemal príčinu a veru ani príležitosť skonštatovať – 
nudím sa. To boli, na matériu určite skromné, všedné dni, ktoré sa síce niesli v pra-
covných či školských povinnostiach, ale akákoľvek snaha ktoréhokoľvek člena rodi-
ny smerovala k spokojnosti jedinca patriaceho do súdržnej, celkom obyčajnej famílie.
Pod strechami príbytkov sálalo teplo rodinnej atmosféry, do ktorej sa všetci ponáhľali
vyťažení akokoľvek povinnosťou rodičia i deti.

Jednou z odmien za všednosť bol vytúžený koniec týždňa. Prevratná zmena,
príťažlivá už len prípravou na sviatok. Sobotné upratovanie, následná vôňa čistoty,
rozvoniavajúci mamin tvarohový koláč a nezabudnuteľná sobotňajšia dôkladná očis-
ta. Očista tela. Doslova obrad. Teraz úsmev vyvolávajúci ceremoniál podriadený pod-
mienkam, ktoré zďaleka nedosahovali ani úroveň súčasného štandardu. V čistote
tela, poobliekaní do voňavých flanelových pyžám, sme sladko usínali v tučných ma-
miných perinách. Pokojne, s istotou, že sa zobudíme – do sviatku!

Sviatok – to ešte len bolo! Celkom iná klíma v domácnosti. Raňajšie vstávanie s
rozprávkou v rádiu, malicherné škriepky pri výbere sviatočnej garderóby, cesta do
chrámu. Nič z toho nebolo ako vo všedný deň. Každý okamih mal „glanc“ sviatoč-
nosti, pod čím možno rozumieť nielen úroveň správania sa, komunikácie, dochvíľ-
nosti, ale i samozrejmý sviatočný obed, spoločné stolovanie, predpoludňajšie stret-
nutia so známymi, ktorí ako my smerovali osviežiť dušu, povzbudiť myseľ do
prostredia, kde by sa patrilo upokojiť, ba i pokoriť, preliečiť svetabôle, pozamýšľať sa
nad bytím ako takým. Hodinka výnimočnosti jednoducho poskytovala priestor na
uvažovanie, ktorému všednosť iných, pracovných dní akosi nepriala. (A tu sa dalo i
…snívať!) V chrámovej atmosfére vrcholila vážnosť sviatku, tu sa „lámal“ čas medzi
dôstojnosťou, vážnosťou sviatočnej chvíle a popoludňajším oddychom.

Dodržiavané nepísané zákony dovolených i nepatričných činností určovali program
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sviatočného odpoludnia, sviatočného večera. Jedno bolo isté: tak ako celý sviatok i
jeho jednotlivosti boli v mnohom, ba takmer vo všetkom, osobité. Jednoducho – ne-
boli všedné.

A takto je to teraz. Poviem doslova kacírsky: vyhnali sme si sviatok spod našich
striech! Všedné dni prežívame v akomsi chaose, odvolávajúc sa na hektiku doby, kto-
rá nám nedovolí... Čo nám vlastne nedovoľuje? Zaujímať sa jeden o druhého, pose-
dieť si pri – keď nie bežnom obede, aspoň pri skromnej večeri? V čom nám bráni?
Zaujímať sa o svoje potomstvo, ktorému sa akosi nechce do citovo vychladnutých do-
movov?

A nedele. A sviatky. Rodina v kompletnej zostave si neposedí pri raňajkách, lebo
mládeži sa nechce z postele a už sa blíži obed! „Sviatočným“ oblečením nedieľ a sviat-
kov sa stávajú rozgajdané tepláky a tričká, v ktorých niekoľkohodinové pohodlie pred
televíznou obrazovkou je viac-menej isté. O pravidelnej už spomínanej hygiene tela
sa nezmieňujem. Tá je zaručená v štandarde našich súčasných príbytkov. No o čis-
totu a pookriatie na duši je, žiaľ, zanedbateľný záujem.

Vyhnali sme si sviatočnosť spod našich striech. Zaužívané tradície našich predkov
sú na smiech a hodnotia sa ako formalitky, za ktorými niet čo banovať. Nebanuje-
me, ale iba z neznalosti. Lebo tradičné praktiky, ktoré neboli samoúčelné a vždy ma-
li svoje opodstatnenie, prinajmenšom obohacovali život. Do všednosti, do ťažkostí, do
útrap vnášali svetielka sviatku, ktorý hladkal dušu, povzbudzoval myseľ a telu dá-
val možnosť oddýchnuť si.

Viackrát v roku nám sviatok klopká na dvere. S radosťou a vďačnosťou ho pusti-
me pod naše strechy. Nedegradujme ho však vlastnou neschopnosťou, či len nevôľou
byť inakší – výnimočnejší, lepší, krajší, sviatočnejší. Až po sviatku, v kolotoči všed-
ných dní zistíme, ako nás tá zmena k lepšiemu obohatila.

Prajem vám, vážení poslucháči, žeby ste to dokázali: kvôli svojim blízkym i kvôli
sebe samotným. Želám vám – požehnaný sviatočný – i ten všedný čas.

A u t o r k o u  Ž i v ý c h  s l o v,
o d v y s i e l a n ý c h  10 .  d e c e m b r a  2 0 0 6  v S l o v e n s k o m  r o z h l a s e ,  j e  

D R .  D A N I E L A K O M Á R O V Á - F A K L O V Á ,  
r i a d i t e ľ k a  M ú z e a  J a n k a  K r á ľ a  v  L i p t o v s k o m  M i k u l á š i

w w w. s l o v a k r a d i o . s k

Večer, ktorý zrodil Spásu sveta, 
jak ho vrúcne ctili zašlé letá –

kedysi!
Dnes tu všednosť, lomoz hriešnych ľudí,

ani iskierka sa neprebudí
pokory.

V chrám zablúdim, vprostred mesta stojí, 
zhromaždení v ňom sú tak nesvoji, 

nebratskí.
Klenbou hýria skvostné arabesky –
unášam sa v jednoduchosť viesky

slovenskej.

S .  K R Č M É R Y

Ve r š e  z  r o k u  1916
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AUGUSTÍNOVA TEODICEA – ALEBO: 
AKO SA VYSPORIADAŤ SO ZLOM V DOBROM BOŽOM STVORENÍ
Otázky súvisiace s pôvodom a dôvodmi existencie zla si ľudstvo kladie odpradávna. Nevyhli

sa im prirodzene ani kresťania, ktorí veria v jediného, všemohúceho a dobrého Boha – Stvo-
riteľa všetkého. Ako môžeme veriť v takéhoto Boha, ak existuje niečo, čo sa zjavne protiví Je-
ho vôli!? Je tu ZLO! Je okolo nás a nanešťastie aj v nás! A v niektorých momentoch dejín sa
nám zdá, akoby ho bolo viac, ako je únosné – či už si spomenieme na lisabonské zemetrase-
nie spred 250 rokov, alebo decembrovú vlnu tsunami, ktorá zmietla do mora tisíce nevinných
obetí. Riešením tejto dilemy sa zdanlivo zdá ubrať trochu buď z Božej všemohúcnosti, alebo z
jeho dobroty. Stvoriteľ buď nemá plnú kontrolu nad svojím stvorením, alebo je trochu zlomy-
seľný, či krutý (ako sa vyslovil známy skeptik a kritik kresťanstva Thomas Hobbes), keď do-
voľuje, aby sa „zlé veci stávali dobrým ľuďom“. Človek sa nemôže ani povzniesť nad realitu a
prestať ju vnímať ako dobrú, či zlú v snahe oslobodiť sa od kolobehu bolesti a trápenia. V ta-
komto procese sa „oslobodí“ aj od všetkej radosti, zmysluplnosti a krásy života.

Augustín, podobne ako cirkevný otec Irenaeus, tvrdohlavo trval na tom, že Boh, ktorý sa
zjavil v Kristu, je suverénnym Pánom, všemohúcim Stvoriteľom všetkého. Ďalej trval na tom,
že všetko, čo tento zvrchovaný Pán stvoril, bolo dobré, lebo odrážalo dobrotu svojho Tvorcu.
Podľa Augustína jednoznačne platí zásada, že Boh nemá v nenávisti nič, čo stvoril. Boh teda
podľa Augustína nie je ani okyptený vo svojej moci, ani porušený vo svojom charaktere. Zlo
nemá právo existovať v Božom dokonalom, dobrom svete. Zlo nemá existenciu samo osebe, je
len nedostatkom dobra – „privatio boni“. Je tu nelegálne ako nejaký parazit, vírus, choroba;
ako niečo, čo prekrúca, kazí a ničí pôvodné dobro; ako niečo, čo nemôže existovať samo ose-
be, len parazituje a priživuje sa na dobrom Božom stvorení. Augustín pritom jasne rozlišuje
medzi „prirodzeným zlom“ (potopy, zemetrasenia atď.) a „morálnym zlom“ (závisť, nenávisť,
zloba, pýcha atď.).

Každé zlo je teda podľa Augustína len akousi absenciou dobra, je to prekrútené dobro. Pre-
krútená láska je sebaláska – voláme to aj „egoizmus“. Zvrátená sebaúcta sa stáva „pýchou“.
Zvrátená láska a pýcha sú podľa Augustína podstatou dedičného hriechu, zdrojom zla, ktoré
preniká celým stvorením a zasahuje všetky sféry našich vzťahov. Stvoriteľ dal ľuďom moc po-
užiť Jeho dobré stvoriteľské dary – buď na chválu a oslavu Boha, alebo na chválu a oslavu
ľudského ega. Tento dar slobody sa človeku stal osudným, a predsa bez neho by človek nebol
„človekom“ – nebol by dôstojnou, slobodnou, svojbytnou bytosťou. Zlo je svojím spôsobom ne-
vyhnutne skrytou možnosťou slobodnej osobnosti. Len stvorenie, ktoré je slobodné rozhodo-
vať sa milovať a poslúchať Boha (alebo Boha nenávidieť), je „dobré stvorenie“. 

Augustín sa svojím chápaním zla líšil od svojich kolegov z východnej cirkvi. Pôvodný stav
človeka chápal tak, že človek bol vo svojom neporušenom stave udržiavaný vďaka prístupu k
ovociu stromu života. Toto ovocie Adama a Evu pozdvihovalo na vyššiu duchovnú úroveň a
udržiavalo ich v intímnom spoločenstve s Bohom v stave „možnosti nehrešiť“. Teda aj samot-
ný stav nevinnosti a neporušenosti vždy bol Božím darom človeku a nepatril mu esenciálne.
Problémom človeka nebol náhodný priestupok, mimovoľné morálne zlyhanie, ale vedomá re-
bélia voči Stvoriteľovi. Tento hriech má zhubné dôsledky na celú ľudskú rasu v tom zmysle,
že sa stáva neoddeliteľnou súčasťou ľudskej prirodzenosti, a to vo forme žiadostivosti (concu-
piscentia), ktorá je vyjadrením hlbokej porušenosti ľudskej prirodzenosti. Táto porušenosť sa
prejavuje vo všetkých vzťahoch medzi ľuďmi navzájom, ako aj medzi ľuďmi a Stvoriteľom, čím
spôsobuje množstvo bolesti a utrpenia.

Ľudská vôľa ostáva formálne slobodná aj po páde človeka do hriechu. Človek podľa Augus-
tína hreší slobodne, nenútene, spontánne, čím vykonáva autonómnu voľbu v prospech svojich
nelegitímnych túžob. Ale jej sloboda sa vyznačuje jedine slobodou hrešiť. Vzhľadom na to, že
človek je „incurvatus in se“ – sebecky zameraný na seba, chýba mu potenciál milovať Boha
nezištne, pre Boha samého. Morálne zlo vyplýva práve z tejto neschopnosti človeka „zvoliť si“
milovanie Boha a Jeho vôle pre stvorenie. Nič nemôže človeka vytrhnúť z tohto bezútešného
stavu, okrem Božej milosti, ktorá je dielom osoby Ducha Svätého v srdci človeka (R 5, 5). To-
to je hlavná línia Augustínovej argumentácie v spore s pelagianizmom.

História toho, akým spôsobom cirkev argumentovala v prospech „slobodnej vôle“, je kom-
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plikovaná. Raná cirkev sa musela vysporiadať napríklad so stoickým ponímaním prozreteľ-
nosti, ktoré bolo v podstate deterministické. Otcovia cirkvi sa preto upriamili na zdôrazňova-
nie slobody ľudskej vôle, ale zároveň sa nechceli vzdať ani viery v Božiu prozreteľnosť. Sve-
dectvo Písma nie je v tejto veci jednoznačné. Texty, ktoré podporujú autonómnosť ľudského
rozhodovania, stoja v ostrom kontraste s 9. kapitolou Listu Rímskym (ktorá sa stala výcho-
diskom Augustínovho uvažovania). 

Aj sám Augustín zmenil v priebehu života názor na túto háklivú tému. Jeho zrelé názory sa
vynárajú až v priebehu sporu s Pelágiom. Kľúčovým textom sa pre neho stáva R 9, 10–29 a naj-
mä 13. verš: „...ako je napísané: Jákoba som si zamiloval, Ezava však znenávidel.“ Augustín
túto problematiku podrobne rozoberá v diele Ad Simplicianum. Skúma tu najmä otázku, či je
ľudská vôľa vôbec slobodná, ak tu existuje vševedúci a všemohúci Boh, ktorý aj tak vie, čo sa
stane a všetko má vo svojich rukách? Všíma si skutočnosť, že Boh si Jákoba vyvolil (a Ezava
zavrhol) predtým, ako mohol niečo vykonať. Spočiatku zastával názor, že Boh tak urobil na
základe viery, ktorej existenciu u Jákoba predzvedel (bolo to predtým, ako sa stal biskupom 
v Hippo). Chcel sa tým vyhnúť obvineniu, že z Boha robí svojvoľného krutovládcu. Keď však v
roku 397 píše svoj list Simplicianovi, vzdáva sa svojej predstavy o „skrytých zásluhách duše,“
ktorá z (budúcej, predpokladanej) viery – napríklad u Jákoba – robí z viery skutok, ktorý je
úplne v Jákobovej moci. Oproti tomu zdôrazňuje, že viera sama je Božím darom. Niektorí – te-
da vyvolení – ju dostanú (Božia neodolateľná milosť ich zvábi), iní ju nedostanú a právom bu-
dú odsúdení na večný trest. 

U Boha však niet nespravodlivosti – túto myšlienku opakuje Augustín vždy znova a znova.
„...tvrdíme v prvom rade to, že Boh pozná všetky veci pred tým, ako sa stanú, a zároveň že my
konáme skrze svoju slobodnú vôľu všetko, čokoľvek vieme a cítime, že má byť urobené, lebo
to slobodne chceme urobiť... Človek nehreší preto, lebo Boh vopred predzvedel, že zhreší.“ Iný-
mi slovami: Božie „predzvedenie“ nepôsobí predurčujúco; Boh nás nenúti konať zlo tým, že vie
o našom zlyhaní. Človek nesie plnú zodpovednosť za svoje konanie. „Nenávisť“ voči Jákobovi
alebo „zatvrdenie“ faraónovho srdca Augustín nechápe ako aktívny Boží čin, ale skôr nepo-
skytnutie milosti. 

Všetci ľudia sú z toho istého materiálu („massa peccati“) a zasluhujú si odsúdenie. Boh sa
slobodne rozhoduje niektorých z nich zachrániť, podobne ako hrnčiar, ktorý niektoré nádoby
vytvorí ku cti, iné zasa nie. Niektorých ľudí zachráni, iných prenechá ich „osudu“ – dôsled-
kom ich hriechu. Vyvolenie teda podľa Augustína predchádza ospravedlneniu, pretože bez ne-
ho neexistuje ani viera, ani poslušnosť. 

Aké je teda Augustínovo riešenie problému existencie zla v rámci stvorenstva pri zachovaní
Božej suverenity? Jeho prvou odpoveďou je pokorné vyznanie Pavla z R 11, 33: „Ó, hlbokosť
bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné ces-
ty Jeho.” Nemieni však pred týmto problémom úplne kapitulovať. Jeho hlavná línia myslenia
sa odvíja týmto smerom: všemohúci Stvoriteľ vždy bol a navždy zostane spravodlivý a milosti-
vý. Neopúšťa a nezavrhuje človeka (celé stvorenstvo) ani napriek jeho rebélii. U Boha niet ne-
návisti voči tomu, čo svojimi rukami stvoril. Ľudia, ktorých údelom je zatratenie (nádoby hne-
vu), slúžia ostatným ako odstrašujúci príklad – ako príklad Božej moci, spravodlivého hnevu;
ako prostriedok nápravy. Má na nich tiež byť zjavené „bohatstvo Jeho slávy“. Všemohúci Stvo-
riteľ podľa Augustína dokáže použiť zlo – morálne aj prirodzené – takým spôsobom, že ho ob-
ráti/využije na dobro podľa svojej neomylnej prozreteľnosti. Väčšinou tak robí spôsobom, kto-
rý je pre nás nepochopiteľný. Augustín je presvedčený, že takýmto spôsobom konal Boh aj v
jeho živote, keď použil niektoré jeho zlé rozhodnutia (život s konkubínou; pobyt medzi ma-
nichejcami), aby ho nakoniec priviedol do cirkvi. 

Prečo Boh vôbec stvoril ľudí, keď vedel, že zneužijú dar slobody a upadnú do područia zla?
Augustín súhlasí s tým, že Boh určite vedel o páde do hriechu ešte pred stvorením sveta, ale
zároveň argumentuje tým, že Boh rovnako vedel o svojom pláne záchrany, zmierenia a obno-
venia stvorenia prostredníctvom svojho inkarnovaného Syna. Vedel o všetkej bolesti a opuste-
nosti kríža. Vedel o ľudskom zavrhnutí. Ale vedel aj to, že Jeho tvorivá láska dokáže obrátiť
ľudskú zlobu na dobro, premôcť smrť a odcudzenie! Vedel, že mu stojí za to stvoriť svet, kto-
rý bude musieť prísť zachrániť v krvi golgotského kríža! Keď si toto človek uvedomí, môže žiť
svoj život viery, bojovať so zlom a v každej situácii dôverovať svojmu Stvoriteľovi.

M I C H A L VA L Č O
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Rok v USA
V auguste 2005 na nás čakalo úplne nové dobrodružstvo. Pred nami bola ces-

ta do Spojených štátov amerických a ročný študijný pobyt na teologickej fakulte
v Minnesote. Čím nás tento rok naplnil a čo všetko sme v ňom prežili, o to sa
chceme teraz s vami podeliť.

Po príchode na miesto nášho pobytu nás vďaka našim priateľom z cirkevného
zboru St. Andrew’s čakal uprataný a zariadený apartmán, navarená večera, iz-
bička s hračkami pre našu jedenapolročnú Terezku a mnoho iných potrebných
maličkostí. Bolo to viac, ako sme čakali, a po dlhej a náročnej ceste sme za to bo-
li nesmierne vďační. Od prvej chvíle nás dojímala láska a starostlivosť ľudí, kto-
rí si našu rodinu zobrali „pod svoje krídla“ a celý čas sa zodpovedne starali o to,
aby nám počas nášho pobytu v Amerike skutočne nič nechýbalo.

Teologická fakulta, známa ako Luther Seminary, sa skladá z viacerých budov
a je prispôsobená životu študentov, ktorí už vo väčšine prípadov majú založené
rodiny, prevažne s malými deťmi. V areáli je niekoľko ihrísk, veľký zelený trávnik
(na ktorom sme s Terezkou radi behali bosí a celú jar púšťali šarkana), škôlka,
priestory na posedenie a grilovanie, ako aj pozemok, ktorý môžu študenti využí-
vať na záhradkárčenie.

Jedno krídlo hlavnej administratívnej budovy tvorí kostol, kde sa študenti pra-
videlne schádzajú na predpoludňajšie bohoslužby. Všetky budovy sú multi-
funkčné, napr. v rámci už spomínanej budovy sa pod „jednou strechou“ nachá-
dza okrem kostola aj jedáleň, kníhkupectvo, kancelárie atď. Samostatnou
budovou je sedemposchodová knižnica, ktorá je jednou z najlepších teologických
knižníc v Amerike. Na každom poschodí sa nachádzajú tzv. študijné boxy, ktoré
si môžete „objednať“ a počas roka si v nich nechávať knihy a materiály, ktoré
k štúdiu potrebujete. V dvoch takýchto študijných boxoch sme s Aďom trávieva-
li väčšinu pracovných dní, zamestnaní písaním doktorandských prác, odbor-
ných článkov či prednášok, ktorými sme po okolitých zboroch propagovali čin-
nosť Biblickej a Evanjelickej základnej školy v „našom Martine“.

Luther Seminary je komunita, kde okrem domácich Američanov študuje aj veľa
zahraničných študentov. Najviac ich prichádza z oblasti Ázie a Afriky, a tak sa nám
počas roka podarilo nadviazať i veľa priateľstiev s farármi a učiteľmi z Kene, Juž-
nej Kórey, Indonézie atď... Ako zahraniční študenti sme boli pre zvyšok komunity
pomerne atraktívni a dosť často sme boli oslovovaní, aby sme pre ostatných pri-
pravili program, či už vo forme uvarenia národného jedla či predvedenia tradič-
ných zvykov. A tak sme si aj v ďalekej zemi na domov zaspomínali varením ka-
pustnice, bryndzových halušiek (aj keď sme namiesto bryndze, ktorú Američania
nepoznajú, boli nútení siahnuť po slanom gréckom syre), tradičného vianočného
zemiakového šalátu či zanôtením piesne „Narodil sa Kristus Pán“.

Samo štúdium nás nesmierne napĺňalo. Možno aj preto, že sme k nemu mali
vytvorené výborné podmienky. O svoju existenciu sme sa v podstate nemuseli
starať, pretože sa o ňu postarali naše partnerské cirkevné zbory, hlavne St. An-
drew’s. Z milodarov a financií vyčlenených na naše štúdium sa pokryli platby za
ubytovanie, stravu, škôlku, benzín, telefón. Nemuseli sme si na seba zarábať,
a preto sme sa mohli plne venovať štúdiu. Aďo sa mohol naplno venovať skú-
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maniu apoštolicity v Novej zmluve a ja zase svojmu odboru v prakticko-pasto-
rálnej oblasti. Keby sa nás niekto opýtal, ako si predstavujeme raj na zemi, tak
povieme: ako možnosť intenzívne študovať Božie slovo a po takto naplnenom
dni prísť domov a zvyšok času stráviť hraním sa s Terezkou...Taká bola pre nás
Amerika...

Z Ameriky sme si priniesli aj malý, ale celoživotný darček – chlapčeka v sied-
mom mesiaci tehotenstva, ktorý sa pred pár týždňami šťastne na Slovensku
narodil... K Terezke pribudol Timotej a my máme o jeden dôvod viac Bohu za
všetko ďakovať...

Štúdium v USA nás motivovalo k tomu, aby sme mohli ešte plnšie a inten-
zívnejšie zasiahnuť do formovania komunity tu v Martine. Niekedy sa nám za-
cnie za krásnym areálom Luther Seminary a vtedy si uvedomíme, že niečo po-
dobné môžeme vybudovať aj doma, že máme doma kolegov a priateľov,
s ktorými si rozumieme a s ktorými nás spája rovnaká vízia – umožniť novej ge-
nerácii, aby poznala Božie slovo, pravdu, ktorá ju vyslobodí. A pomôcť jej zapá-
liť sa vrúcnejšou vierou pre Krista, vierou, ktorá má moc meniť najprv nás, po-
tom naše rodiny a nakoniec prostredie, v ktorom žijeme.

Počas svojho krátkeho života sme toho z Božej ruky prijali už naozaj veľa. Na
našej ceste za doktorátmi nám pomohlo veľa ľudí, mnohých z nich ani osobne
nepoznáme. Jedného sme si vedomí... že komu bolo veľa dané, od toho sa bu-
de aj veľa očakávať... A preto veríme, že poznanie múdrosti, ktoré sme si prehĺ-
bili aj štúdiom v Amerike, si nenecháme len pre seba, ale budeme sa oň deliť
zo všetkými tými, ktorí chcú spolu s nami budovať kráľovstvo Božie na zemi.
Sme šťastní, že sme doma, a ďakujeme všetkým, ktorí nám svojou láskou dá-
vajú najavo, že sme im aj my chýbali.

N A T Á L I A K A C I A N O V Á
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Pavol Országh Hviezdoslav je majstrom
nielen ako básnik – slova písaného, ale
i ako rečník – slova živého.

Je rečník tak výmluvný, tak dojemný,
z úst jeho plynie naša milá slovenská reč
takou milotou, ľúbeznosťou, ale i neodola-
teľnou, povedal by som čarovnou silou, že
ako rečník robil by iste nie menšiu česť
našej reči a našej veci, než robí to ako bás-
nik. – Pravda, ako rečník neuplatnil sa, le-
bo nielen nevystúpil na fórum verejného
dejstvovania, ale práve utiahol sa od zá-
pasov, bojov, vírov, od toho, dľa apoštolov-
ho svedectva zožierajúceho „zhluknutia
na každý deň“ – ostal utiahnutý pri svojej
zlatej lýre.

Konečne géniu nemožno predpísať sme-
ry, cesty, postate, úlohy...

Ale že Országh Hviezdoslav mal už na
začiatku svojej dráhy všetky dary a pod-
mienky štúdia, vzdelania, výrečnosti, dôs-
tojného vystúpenia, aby sa stal prvým reč-

níkom, ako je prvým básnikom sloven-
ským, o tom nech svedčí nasledujúca roz-
pomienka.

Bolo to v augustový večer smutne pa-
mätného roka 1874., v ktorý robili sa úto-
ky na naše gymnáziá a v ktorý i jedno
z nich, vyššie gymnázium vo Veľkej Revú-
ci – podjaseň – padlo v obeť politickej ne-
znášanlivosti.

Konvent preddunajského dištriktu, na
ktorom malo sa rozhodnúť, aké stanovis-
ko zaujme dištrikt v otázke napadnutých
evanjelických gymnázií slovenských, zhro-
maždený bol do Dolného Kubína. Ako
známo, superintendent Geduly zaujal sa
mužne našich osočených ústavov. Preto
v predvečer konventu roduverní Slováci
oravskí pripravili hodnému svojmu arci-
pastierovi slávnostnú ováciu. Usporiada-
ný bol fakľový pochod. Žiare fakieľ ožiarili
čarovným svetlom námestie dolnokubín-
ske, priestor medzi stoličným domom

Pred 150 rokmi na Božie narodenie roku Pána 1856
sa v Dolnom Kubíne narodil

Jur Janoška,
prvý generálny biskup – zakladateľ Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi,

študent turčianskosvätomartinského nižšieho
a veľkorevúckeho vyššieho slovenského evanjelického gymnázia,
evanjelický farár v Jasenovej a v Liptovskom Svätom Mikuláši,

budovateľ Tranoscia, vydavateľ Tranovského kalendára a redaktor Cirkevných listov,
predseda Matice slovenskej a poslanec Národného zhromaždenia v Prahe,

veľký priateľ a milovník Turčianskeho Svätého Martina.

Pri tejto jubilejnej príležitosti uverejňuje Rozpomienku na P. O. Hviezdoslava,
ktorú Jur Janoška uverejnil v Cirkevných listoch 1909 

na počesť Hviezdoslavových šesťdesiatin.
Reč je cenná i pre dejiny nášho martinského evanjelického zboru

a Nižšieho slovenského evanjelického patronátneho gymnázia 
v Turčianskom Sv. Martine: 

Hviezdoslav v nej odvážne vystúpil proti likvidácii troch slovenských gymnázií.
V dôsledku verejného vystúpenia bol prinútený opustiť Dolný Kubín.

Reč uverejňujeme s vďakou za veľkého biskupa Jur Janošku,
ktorý ako žiak vyrastal na martinskom Memorandovom námestí.   

ROZPOMIENKA NA HVIEZDOSLAVA REČNÍKA
Jur Janoška
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a evanjelickou farou, v ktorej bol Geduly
ubytovaný. Nesčetné zástupy vlnili sa uli-
cou Kubína a dychtivo čakali na vývin
vecí.

Rečníkom, tlmočníkom vďačných citov
národa bol mladý osnovník sedrie dolno-
kubínskej, Pavol Országh.

Tam stál som, študent jedného z na-
padnutých gymnázií, v hustom zástupe
a načúval som zbožne, s údivom krásnu
reč mladého muža. Strmá stráň za stolič-
ným domom mohutnou ozvenou odrážala
zvonný hlas výrečného rečníka. Silné doj-
my reči hlboko sa mi vtlačili do duše; ne-
vymizli podnes, nevymiznú nikdy.

S pietou opatrujem zžlklý už odpis tej
reči; kedykoľvek ju čítam, vždy vnove zaži-
jem nevšedný jej pôžitok, ale i hlboko sa
zadumám, že taký víťazný ovládateľ jazy-
ka utiahol sa z verejného poľa medzi ste-
ny svojho bývania.

K slávnosti jubilejnej vynášam túto reč

i cirkevno-historicky pamätnú z úkrytu,
chcem ju zachrániť pred zabudnutím
a predkladám ju širokej našej verejnosti.
Pravda – dokladám – nielen čítať z ne-
mého papiera, ale počuť by ju bolo treba
z výmluvných úst Hviezdoslava.

Rečník hovoril:

Vysokodôstojný Pane!
Drahý biskupe náš!
S vrelými slovy pozdravu, s horúcim ci-

tom našej povďačnosti, skoro bázlivou úc-
tou preniknutí, symbol valne zbĺknutej lás-
ky k osvetleniu radostnej dnešnej púte
nesúc, specháme v tento večerný čas
k Vám, drahý cirkevný hodnostáru náš!

Čakali sme túto príležitosť, ach, s toľkou
túžbou, až dychtivo čakali: aby sme Vás
zase ako zriedkavého, vzácneho hosťa uví-
tali, najpríslušnejšiu úctu Vám vzdali ako
nášmu obľúbenému, drahému biskupovi
a láskou prekypenú vďaku Vám nepretvá-

Pavol Országh-Hviezdoslav Jur Janoška
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rene vyslovili ako v krutých týchto pokuše-
nia a prób časoch práv cirkvi evanjelickej
a medzi tými to i práv slovensko-národ-
ných neohrozenému obhajcovi!

Čakali sme – hovorím – na túto príleži-
tosť. A ajhľa prišla! Boh Vás poslal k nám;
láska a povďačnosť zasa nás privinuli
k Vám; zapáliac svetlá synovskej oddanos-
ti za Vašu mužnosť a ochotu v hájení sve-
tiel našich národných, našich ústavov pred
víchricou vražedlnou, vyhľadali sme Vás.
Nakloňte teda láskavého ucha úprimným
dôverným duší a sŕdc našich výrazom!

Vysokodôstojný Pane!
K tým srdečným pozdravom a vítaniam,

s ktorými Vám dnes vďačný oravský a ino-
krajný svet v ústrety chvátal, osmeľujeme
sa i my svoj nie menej vďačný pozdrav
a vľúdne uvítanie pripojiť... Vitajte u nás!
Zdravstvujte! Sláva Vám, predrahý hosti
náš!

K tomuto pozdravu ponáhľame sa pri-
družiť hlbokú úctu našu, ktorá bola nie me-
nej pohnútkou učiniť Vám skromnú túto
večernú návštevu. Prijmite nelíčené poklo-
ny naše, Pane biskupe náš!

Naposledy ale prijmite naše láskyplné
poďakovanie!

Ráčite vedieť prečo a za čo? Dovoľte sku-
tok Váš objaviť, skutok, za ktorý sme Vám
povďační dnes a takými ostaneme naveky.

Z trudnej skúsenosti široko-ďaleko zná-
ma, herostraticky poznačená vec, že z B.
Bystrice vrhnutá bola záhubná žeravá hla-
veň na naše horko-ťažko, krvavými mozoľ-
mi založené ústavy. A keď duchamorný ten
oheň zášti, zlomyseľnosti a podlosti pri-
tknutý bol k strechám tých ústavov, roz-
pŕchla sa oná kainská spoločnosť po všet-
kých vlasti končinách, priazeň lúdiac pri
morálnych a fyzických vplyvných osobách
– akým cieľom? Nie aby vyvolala obranné
sily na odvrátenie nastrojenej skazy, ale
práve aby ich od chtivosti vzájomnej pomo-
ci – lebo proximus Ucalegon ardet – urvala,
odvrátila, zadržala. A podarilo sa im mno-

hé. Podarilo sa im i samu vysokú vládu na-
kloniť k zhovievavému výslychu ich satan-
ského kriku; našli sa stoličné zbory, ktoré
odobrovali, odporúčali luhaný patriotiz-
mus zvolenského výroku podnecovateľov,
a kričali: Zatvorte! – Niežeby, ba ešte:
Otvorte slovenskému národu ústavy!

Bláhoví! Nazdávali sa, že jestvovanie
naše a právo ku vzdelanosti, svetlu a vývi-
nu podmienené je od týchto troch ohnísk.
Tu týmto ľudíkom za mňa vehlasný spiso-
vateľ Viktor Hugo odpovie: jedno to, že krá-
dež na národe nikdy sa nepremlčí; protes-
tácia práva proti púhemu údaju potrvá
večne; a druhé za to, že „z národu neľzä
tak snadno vypárať znamenie ako z ruč-
níčka“.

Našli sa krem toho i jednotlivci, ktorí za
pravdu nehoria; našli sa jednotlivci onou
chýrečnou spoločnosťou vyhľadaní, ktorej
heslom je: denuncovať alebo nežiť! Našli
sa, čo – no – Vás oni nenašli! Lebo našli
Vás ako muža charakteru, rozhľadu a obo-
zretnosti. Ako v iných, naproti právu
a spravodlivosti vždy ešte pravým citom ve-
dených dobrodincoch, našli sme vo Vás
mužného ochraniteľa našich nevinných
gymnázií; nevinných hovorím, lebo z obža-
loby pre klebety ešte nenasleduje obžaloba
pre trestuhodné skutky, na čo ste ani Vy
nezatvárali, keď žiadali ste základ skutkov
k vyšetrovaniu, a zavrhli, slušne a dôstojne
zavrhli ste vyšetrovanie klebiet.

Máme Vám za čo ďakovať. Neodmietajte
naše poďakovanie!

Máme Vám za čo ďakovať. Ďakujeme
Vám! Lebo dokázali ste bez ohľadu a oba-
lu, s otvoreným čelom kráčajúc, že ste rovný,
bezúhonný v zmýšľaní a konaní svojom.
Dokázali ste statnosť a neohrozenosť, ve-
diac sa udržať v časoch týchto mnohej zná-
mej nezákonitosti na stanovisku zákona.
Dokázali ste ráznosť a obozretnosť v hájení
slávnej autonómie cirkvi evanjelickej
v Uhorsku. U Vás onen krvavý, drahocenný
výdobytok, onen 26. zákonný článok z roku
1791, toto evanjelikom druhé vzácne evan-
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jelium, nie je právom ani lichým, ani už za-
staralým. Dokázali ste odhodlanosť v obra-
ne pravdy; obrana čestná a rozhodná, ne-
stranná, neprehnaná, lebo veď pravda má
tú zvláštnosť, že nikdy nie je nemiernou.
Dokázali ste zaujatosť za osvetu vôbec a za
osvetu tohto, snáď i umstvenne zatemňova-
ného slovenského ľudu. Áno, viac svetla! do
noci tmavej duše ľudu, lebo – vraj – dívajúc
sa skrze ľud možno uzrieť pravdu. Prostý
piesok, po ňomž šliape svet, hoďte do pece,
aby sa roztopil, i vznikne z neho prekrásny
kryštál, ktorým Galileo a Newton odkryjú
nové hviezdy, nové svety! – Dokázali ste
lásku k môjmu, nášmu zaznanému národu.
Vašou pomocou snáď podarí sa mu zacho-
vať si to, čo mu je ohrozené. A mnoho mu je
ohrozené! Lebo duch nie je vzduch; ducha
niekomu znebezpečiť znamená viac, než ce-
lý ohroziť mu život. – Vy proti tomuto ohro-
zeniu ducha jedného národa spravodlivo
ste sa v odpor postavili. Urobili ste skutok,
akým dnes máloktorý zaviazaným sa cíti
byť pravde, právu a spravodlivosti ohľadom
našich snáh, akoby sme my len pre krivdu
boli stvorení!...

Na tomto pevnom základe, ktorý ste
s pomocou jeho osvietenosti p. Martina
Sentivániho, zásluhplného dištriktuálneho
dozorcu, ktorému podobne našu úctu, našu
vďaku vyslovujeme, mužne a statne posta-
vili, dúfame, že pod Vaším vedením a spra-
vovaním dospeje dôstojný a slávny, tu
v našom lone rokujúci dištriktuálny kon-
vent ku prajnému, cirkvi, vlasti, človečen-
stvu, vede a osvete, menovite ale ku praj-
nému drahému nášmu národu výsledku.
No krem toho Pán Boh, ktorý je i Bohom

naším, bol svätej veci vždy hradom prepev-
ným.

Nádejame sa vo víťazstvo pravdy. A nie
je to lichá nádeja. Lebo víťazstvo pravdy
a záhuba zla nevystanú nikdy. A kto trpel,
trpí už mnoho, vytrpí ešte i viacej, chovajúc
vieru v nezbytný príchod zvíťazenia pravdy
a práva.

Ako tedy na celý dôstojný konvent želá-
me vyliatie ducha múdrosti a lásky z ono-
ho dňa päťdesiateho, tak Vám, dôstojný
pane, i s osvieteným pánom spolupredse-
dom, želáme sily, energie v zdarnom vede-
ní pojednávaní, sebe pri tom nič iného ne-
žiadajúc, ako že by všetky rokovania
namierené boli k odhaleniu pravdy a za-
chovaniu práva. Áno, len pravdu a právo
žiadame, ale to i žiadať neustaneme.

Pozdrav a zdržuj Vás Boh! Sláva Vám!

Tak rečník – junák! Tak vrelo, srdečne
vítal a pozdravil vďačný národ hodnostára
cirkevného, zaujavšieho sa mužne napad-
nutých chrámov osvety a vzdelanosti kres-
ťansko-národnej.

Žiaľ, od tých čias až podnes nebolo
príležitosti a pohnútky, lebo nebolo príči-
ny takto pozdraviť ani jedného z tých, kto-
rí sú k správe cirkvi povolaní! 

A účinok reči? I domáci národ i zhro-
maždení zo susedných stolíc slovenskí
mužovia plesali radosťou nad skvelou re-
čou nadšeného, smelého rečníka sloven-
ského.

Jej mocný dojem a veľký význam ostal
trvalým v srdci a v pamäti účastníkov pa-
mätného konventu dolnokubínskeho.

P R E V Z A T É Z C I R K E V N Ý C H L I S T O V 19 0 9

Nádejame sa vo víťazstvo pravdy. A nie je to lichá nádeja. 
Lebo víťazstvo pravdy a záhuba zla nevystanú nikdy. 

A kto trpel, trpí už mnoho, vytrpí ešte i viacej, 
chovajúc vieru v nezbytný príchod zvíťazenia pravdy a práva.

Hviezdoslav
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Pochádzal zo starého
turčianskeho zemianske-
ho rodu. Jeho predok
Draško získal v 13. storo-
čí donáciu na územie
dnešných Dražkoviec
a stal sa zakladateľom
viacerých rodov – Draž-
kovských (Draškóciovcov,
resp. Draskóczyovcov),
Krasnecovcov, Ceperov-
cov a ďalších. Aj tieto ro-
dy sa ďalej delili na via-
ceré vetvy a zdá sa, že aj
Vanovičovci boli už v prvej polovici 18.
storočia rozdelení na dve vetvy a ich kú-
ria na dve polovice. Presné vzájomné
genealogické spojenie oboch vetiev za-
tiaľ s istotou nepoznáme. Zakladateľom
jednej bol Adam a zakladateľom druhej
Gabriel. 

Ján Vanovič sa narodil 24. decem-
bra 1856 v rodine zemana Petra Vano-
viča. Peter pochádzal z vetvy rodu,
ktorú môžeme sledovať od Adama
(1664?–1729). Po Adamovi nasledovali
Ján (1702?–1747), Ján (1733–1798), Ján
(1758?–1830) a Jozef (1789–1827),
ktorý bol otcom spomenutého Petra
(1823–1905). Peter bol ženatý dvakrát.
Po smrti prvej manželky Anny, rod. Je-
senskej, sa v januári 1855 oženil s Teré-
ziou Jesenskou, pochádzajúcou z vetvy

s prívlastkom Gašparé,
sestrou martinského ad-
vokáta a národného pra-
covníka Jána Baltazára
Jesenského Gašparé.
Ján bol ich najstarším
synom a mal ešte 6 sú-
rodencov, z ktorých sa
však dospelého veku do-
žili len Jozefína, vydatá
Tomčániová (1860–1931),
a Ľudovít (1878–1949),
ktorý sa ako bankový
úradník a národnokul-

túrny pracovník usadil v Martine. 
Ján prešiel viacerými strednými ško-

lami, maturoval na vyššom slovenskom
evanjelickom gymnáziu v Revúcej a po-
tom študoval právo na univerzitách
v Bratislave a v Budapešti, kde v roku
1886 dosiahol doktorát. Pôsobil ako ad-
vokátsky koncipient na viacerých mies-
tach a v roku 1880 si otvoril vlastnú ad-
vokátsku kanceláriu v Martine. Vynikal
mohutnou postavou a stal sa povest-
ným svojím rečníckym talentom. Od
príchodu do Martina sa zapájal do ná-
rodného a politického života a stal sa
popredným činiteľom, od roku 1895 čle-
nom ústredného výboru, neskôr pod-
predsedom Slovenskej národnej strany.
Pred rokom 1918 vyvíjal rozsiahlu ná-
rodnobuditeľskú činnosť, zapájal sa do

Pred 150 rokmi na Štedrý deň roku Pána 1856
sa v Dražkovciach narodil

Dr. Ján Vanovič,
dozorca martinského evanjelického zboru,

turčianskych zborov v Sučanoch a v Háji a Turčianskeho seniorátu,
generálny dozorca Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.,

predseda Matice slovenskej a poslanec Národného zhromaždenia
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predvolebných kampaní národných
kandidátov, propagoval spoluprácu
s Rumunmi a Srbmi, v roku 1895 patril
k spoluorganizátorom Kongresu ne-
maďarských národností v Uhorsku,
ktorý sa konal v Budapešti a bol členom
župného výboru. 

V roku 1918 sa stal členom výboru
Slovenskej národnej rady a členom Re-
volučného národného zhromaždenia
a neskôr ho zvolili za poslanca Národ-
ného zhromaždenia. Zúčastnil sa na za-
kladaní priemyselných a peňažných
podnikov a najmä Advokátskej komory,
v ktorej bol od roku 1923 predsedom.
Od roku 1907 vykonával funkciu pred-
sedu Turčianskeho kasína, od roku
1914 predsedu Slovenského spevokolu,
po roku 1918 ho zvolili do výborov Mu-
zeálnej slovenskej spoločnosti a Mati-
ce slovenskej, v ktorej bol v rokoch
1931–1939 jedným z predsedov. Keď sa
roku 1939 dostali do jej vedenia pred-
stavitelia Hlinkovej slovenskej ľudovej
strany, funkcie predsedu sa vzdal. Upo-
zorňoval na potrebu prepracovania ma-
tičných stanov a nového spracovania
slovenskej právnickej terminológie.
Publikoval právnické štúdie a filozofické
články.

V 19. storočí viacerí slovenskí právni-
ci prijali funkcie cirkevných dozorcov,
aby aj na cirkevnom poli mohli bojovať
za národné záujmy. Takým bol i Vano-
vič. V martinskom zbore prevzal v roku
1896 po Pavlovi Mudroňovi funkciu zbo-
rového dozorcu. 

V roku 1890 ho do funkcie zborového
dozorcu zvolili aj v Sučanoch a v roku
1918 i v Háji. Keď sa v roku 1901 z tak-
tických dôvodov vzdal funkcie dozorcu
Turčianskeho seniorátu Matúš Dula,
stal sa jeho nástupcom. Pred rokom
1918 pravidelne predkladal dištriktuál-
nym a generálnym konventom cirkevné
aj národné žiadosti a sťažnosti. V roku
1918 zaviedli proti nemu za obranu slo-

venčiny disciplinárne konanie. Vo funk-
cii seniorálneho dozorcu zostal aj po
vzniku Československa, od roku 1919
pracoval v Generálnej rade, dočasnom
vedúcom správnom orgáne evanjeli-
ckej cirkvi na Slovensku, a v rokoch
1922–1939 bol generálnym dozorcom
Evanjelickej cirkvi na Slovensku. Po ná-
stupe do funkcie generálneho dozorcu
sa vzdal ostatných funkcií, okrem tej
v martinskom zbore. Podporil ho aj fi-
nančne a keď v roku 1918 pri ňom zalo-
žil finančnú základinu, napísal: V tejto
slávnej a bohumilej cirkvi som sa naro-
dil, žil a pracoval. Táto cirkev už vyše 20
rokov vždy jednomyseľne volila ma za
svojho dozorcu a aj ináč viacej ráz poda-
la dôkazy dôvery ku mne. Je tedy priro-
dzené, že i ja s vďakou viniem sa ku
slávnej cirkvi a prosím Boha, aby milosť
jeho preukazovala sa v tom, že by táto
cirkev aj v duchovnom, aj v hmotnom
ohľade na veky prekvitala a iným na
vzor slúžila. Z hlbín srdca si prajem, že
ako z malého zrnka časom vyrastá mo-
hutný strom, tak aj táto nateraz ešte ma-
lá základina nech rastie, mohutnie, aby
časom poskytovala dosť značnú podporu
tejto slávnej cirkvi...

V roku 1890 sa oženil s Annou Belič-
kovou, pochádzajúcou z významnej
martinskej meštianskej rodiny, ktorá sa
v mladosti venovala ochotníckemu di-
vadlu a neskôr najmä ženskému hnu-
tiu. Prihlásila sa za zakladajúcu členku
Živeny, kde ju zvolili do výboru a po or-
ganizačných zmenách v roku 1920 zo-
stala členkou ústredného výboru spol-
ku. V rokoch 1913–1919 pracovala vo
výbore Lipy.

Manželstvo Jána Vanoviča zostalo
bezdetné. Anna zomrela 31. 3. 1931
a Ján 4. 9. 1942. Táto vetva rodu Vano-
vičovcov mala potomkov len v rodine Já-
novho brata Ľudovíta.

Z D E N K O Ď U R I Š K A
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V našom zbore zažívame požeh-
nanie z rozhodnutia spoločne ve-
novať 40 dní nášho života čítaniu
knihy Ricka Warrena: Život s jas-
ným cieľom. Cieľom našej kampa-
ne je zažiť požehnanie zo zjednotenia sa ce-
lého zboru a zo spoločnej túžby naučiť sa
rozlíšiť:
– vieru od náboženstva,
– vedomosti o Pánu Ježišovi s cieľom po-

znať Ho osobne,
– či je naša životná cesta identická s ces-

tou a plánmi, ktoré pre nás (každého
jednotlivo) pripravil sám Boh.
Celá kampaň trvá šesť týždňov. Jednot-

livým nosným témam knihy sú venované
nedeľné kázne. Každý člen zboru číta kni-
hu individuálne a v skupinkách hovoríme
o tom, ako nás jednotlivé kapitoly oslovujú
a ako menia náš život. Povzbudzujeme sa
navzájom, aby sme čoraz viac počuli Boží
hlas, aby sme sa naučili nechať viesť
naším Stvoriteľom v každej oblasti života.
Aby sme vedeli analyzovať prekážky, ktoré
nás vzďaľujú od Pána, a mali odvahu si ich
navzájom vyznať, opustiť a vykročiť sme-
rom k spoznaniu Božej cesty pre náš život. 

Aká je to cesta? Určite dobrodružná, pre-
tože zistíme, prečo sme tu na zemi a aké je
naše poslanie dočasného poverenia prežiť
tu život so zámerom, že sme boli stvorení
pre večnosť.

Zoznamujeme sa s hlavnými Božími cieľ-
mi pre náš život:
– si stvorený pre Božiu radosť (analyzuje-

me, čo prináša Bohu radosť, ako uctie-
vame Boha, ako rozvíjame priateľstvo
s Bohom, aká je naša pokora a láska
k Bohu a k blížnym);

– si stvorený do Božej rodiny (kde je tvoje
miesto v Božej rodine, ako napomáhaš
rozvíjať spoločenstvo a to, na čom naj-
viac Bohu záleží);

– si stvorený, aby si sa najviac podobal

Kristovi (pretváranie života spo-
znaním pravdy, premáhaním
okolností a ťažkostí, víťazstvo nad
pokušením a meranie intenzity
lásky k Bohu a blížnym časom,

ktorý s Ním a s nimi trávime);
– si stvorený, aby si slúžil Bohu (ako po-

užiť všetko, čo Boh do teba vložil na jeho
oslavu a slávu, naučiť sa všetko robiť
tak, ako by to robil Pán Ježiš, aby oslávil
Boha, ako sa naučiť spoliehať na Boha,
dôverovať mu, aj keď sme slabí a ne-
vládni);

– si stvorený naplniť Boží plán spoznaním
svojho poslania a v súlade s rozhodnu-
tím vykročiť na cestu jeho naplnenia
(viesť vyvážený a zmysluplný život, spo-
znať svoju misiu v Božom kráľovstve tu
na zemi, byť učeníkom a prispievať
k „vyzbrojeniu“ nových učeníkov, pretože
bude stále viac platiť, že „že žatvy je veľa
a robotníkov málo“.
Naplnenie Božích zámerov sa začína

u každého jednotlivo. Najskôr sú to zmeny
v osobnom živote, zmeny v prijatom život-
nom štýle a potom vydanie sa na cestu,
ktorú pre každého jednotlivo pripravil Pán.
Najlepšia misia každého kresťana je tá,
ktorá sa môže realizovať bez slov, iba osob-
ným príkladom, kde svedčím celým svojím
životom a najmä svojimi vzťahmi k blížne-
mu (manželovi, manželke, deťom, ďalším
príbuzným, kolegom v práci, susedom,
bratom a sestrám v zbore). To otvára dvere
k rozhovorom o Bohu a k evanjelizácii ešte
neveriacich. 

Povzbudzujem vás, prečítajte si túto kni-
hu:

Rick Warren: Život s jasným cieľom. Načo
som vôbec na zemi? Bratislava, Porta libri
2005, 271 s.

Objavíte nové možnosti vo vašom osob-
nom vzťahu s Pánom.

PAVLA STANČÍKOVÁ
BJB VIERA BRATISLAVA

Ž I VO T  S JA S N Ý M  C I E Ľ O M
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N Á Š  S P E VO KO L  V S L OV E N S KO M  P R AV N E

Dňa 19. novembra prijal náš spevokol pozvanie na slávnosť posvätenia chrámu v Slo-
venskom Pravne. Z nášho repertoáru sme sa prezentovali týmito piesňami: Svojho Pána
sláviť chcem, To deň, Ty sám nás chráň. 

Pri čítaní histórie tolerančného chrámu v Slovenskom Pravne zborovou farárkou Zlat-
kou Karáskovou sme si uvedomili, že 222. výročie jeho posvätenia je totožné s dátumom
vysviacky evanjelického kostola v Martine i vo Vrútkach. 

Pre záujemcov o históriu evanjelikov v Turci uvádzame príspevok v plnom znení: Prav-
niansky zbor bol tretím zborom v Turci, ktorý vznikol po reformácii – po Martine a Vrút-
kach – v roku 1590. Po počiatočnom rozkvete uhorského evanjelictva prišli dlhé desať-
ročia prenasledovania. Pravniansky zbor zanikol v roku 1709. Kňaz však z obce
neodišiel, ale prichýlili ho v prónayovskom kaštieli, kde vykonával služby Božie. Po ňom
prišiel nástupca, ale po jeho smrti zbor definitívne zanikol a evanjelici z okolia chodili do
artikulárneho kostola v neďalekej Ivančinej. Tolerančný patent Jozefa II., vyhlásený 13.
októbra 1781, znamenal nový začiatok aj pre evanjelikov v Slovenskom Pravne. Výrazne
tomu napomohla manželka baróna Prónaya, Eva Róthová, horlivá evanjelička. Pre po-
treby cirkvi darovala pozemky a u vrchnosti vymohla povolenie na stavbu kostola, fary
a školy. Zbor bol obnovený v prónayovskom kaštieli druhú adventnú nedeľu 11. 12.
1783. Pravnianski evanjelici si kamenný tolerančný chrám aj napriek mnohým obme-
dzeniam (musel byť na okraji obce, vchod nemohol byť z hlavnej ulice, musel byť bez
veže atď.) postavili za necelý rok. Vysvätený bol siedmu nedeľu po Sv. Trojici v roku
1784. Eva Róthová do kostola darovala vnútorné zariadenie i strieborné bohoslužobné
nádoby. Keďže kostol nesmel mať vežu, postavili neďaleko neho na obecnom pozemku
drevenú zvonicu. Za prvého posttolerančného farára bol povolaný 25-ročný Martin Pán,
rodák z Myjavy, ktorého slávnostne inštalovali 11. marca 1784.

J A R O S L A V K A R Á S E K
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Malá vianočná modlitba
Pane, dovoľ nám, aby sme sa mohli s Tebou počas Vianoc rozprávať.
Dopraj nám, nech sú Vianoce 2006 i všetky ďalšie kresťanské

sviatky, ktoré v našich rodinách i uprostred nášho zborového spolo-
čenstva prežívame, vrelou spomienkou na naše matky, otcov, starých
rodičov, priateľov, známych, na tých, ktorých sme milovali a sme im
nesmierne vďační za ich lásku, mnohé žičlivé prejavy priateľstva
a priazne, ale i na tých, ktorým chceme odpustiť ich nepriazeň, ne-
žičlivosť, prešľapy, klamstvá alebo akúkoľvek inú nepeknú vlastnosť.

Daj nám silu, aby sme sa dokázali prihovoriť a pomôcť neznámym.
Aby sme dokázali navštíviť chorých a opustených, hendikepovaných,
aby sme práve s nimi mohli slúžiť tie najprostejšie služby Božie, aby
sme dokázali prejavovať všade, kam prídeme, dobrú vôľu.

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!   
Amen.  

Územie zosnulých
(báseň na pietnych službách Božích
pri príležitosti Pamiatky zosnulých na Bystričke)

Tam, kde na územie zosnulých otvára sa brána,
chodníkom k hrobom rodičovským s pokorou prichádzam.
Keď snehom zaviaty je, či slnko letné žiari,
modlitbou tichou poďakovať tým, čo ma vychovali.

Dnes je deň svätý, výnimočný, tak povinnosť mi radí
zažíhať svetielka a priniesť chryzantém pár z maminej záhrady.
S ľútosťou neskorou priznávam nezmyselnosť chvíľ,
keď som ich niekedy zbytočne zarmútil.

Uprostred kvetov nádhery, svetiel kahanov farebných
stojí kríž drevený, akoby Kristus strážil pokoj tých,
čo odchádzali slovom svätým Božím požehnaní
a oddali sa navždy do jeho prebodnutých dlaní.

A dúfali, že raz prísť musí precitnutia chvíľa,
ktorú im radostná zvesť, kým žili, zjavila,
že náš Pán preto trpel, dokonal spásy dielo,
aby nik večne neumrel, kto pevne verí v Neho.

V L A D I M Í R K N O Š K O ,  B Y S T R I Č K A
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❑ 14. októbra sa v žilinskom chráme Bo-
žom uskutočnilo XI. dištriktuálne stret-
nutie žien VD. Téma stretnutia bola:
Slovo Božie a modlitba v dnešnom upo-
náhľanom svete. Niekoľko sestier
z nášho cirkevného zboru sa na ňom
zúčastnilo.

❑ V nedeľu 22. októbra boli v Necpaloch
slávnostné služby Božie pri príležitosti
posviacky obnoveného chrámu a zreš-
taurovaného Thurzovho oltára. Popo-
ludní bolo slávnostné uvedenie senio-
rátnych funkcionárov, na ktorom
vystúpil i náš spevokol. 

❑ 29. októbra boli popoludní o 16.00 hod.
v Biblickej škole Rodinné služby Božie.
Svedectvom nám poslúžila sestra Alen-
ka Hulejová, výkladom slova Božieho
brat farár Ján Hroboň a krátkym prog-
ramom prispel náš spevokol. 

❑ V nedeľu 12. novembra sme mali Pa-
miatku posvätenia chrámu. V rámci
ranných aj hlavných služieb Božích bo-
la mnohým veriacim prislúžená Večera
Pánova. Tešili sme sa z bohatej účasti. 

❑ 16. novembra sa narodil Natálii a Ad-
rianovi Kacianovcom syn Timotej. Sr-
dečne blahoželáme a prajeme, aby malý
Timotej prospieval na tele i na duchu.

❑ 19. novembra vystúpil náš spevokol

v Slovenskom Pravne na Pamiatku po-
svätenia chrámu. 

❑ V stredu 22. novembra sa uskutočnilo
v Biblickej škole predstavenie knihy Zu-
zany Bukovskej „Rozdané zostáva“. Je
to kniha rozhovorov s ľuďmi, ktorých
spája Turiec. Jednotlivé osobnosti tu
odovzdávajú svoje životné skúsenosti
a svedectvá. 

❑ Našej spolusestre Zuzke Bukovskej sr-
dečne blahoželáme aj k udeleniu ceny
primátora, ktorú dostal aj brat Miloš
Kovačka, a režisérovi Ľubomírovi Vaj-
dičkovi k udeleniu čestného občianstva
mesta Martin. Nech ich Pán Boh žehná
a sprevádza v práci, službe, rodinnom
i osobnom živote.

❑ 26. novembra sme mali rodinné služby
Božie, na ktorých nás okrem tradič-
ného programu informovali o konferen-
cii ROS manželia Brunckovci a Figu-
rovci. 

❑ V decembri sme vymenili na budove fa-
ry drevené okná za nové, plastové. Ďa-
kujeme všetkým bratom a sestrám,
ktorí veľmi ochotne prispeli na tento
účel finančne, alebo pomocou pri maľo-
vaní a upratovaní, a tak pomohli zreali-
zovať ďalší náročný projekt v našom
cirkevnom zbore. 

UDALOSTI ZO ŽIVOTA NÁŠHO CIRKEVNÉHO ZBORU 
OKTÓBER, NOVEMBER A DECEMBER 2006

Štedrý deň – 24. 12. 2006   NEDEĽA
8.30 h  Služby Božie  – Martin

15.30 h  Štedrovečerné služby Božie – Martin
17.00 h  Štedrovečerné služby Božie – Martin

1. slávnosť vianočná – 25. 12. 2006   PONDELOK
8.30 h  Služby Božie – Martin
9.00 h  Služby Božie – Bystrička

10.00 h  Služby Božie – Martin 

2. slávnosť vianočná – 26. 12. 2006   UTOROK
10.00 h  Služby Božie – Martin

Starý rok – Silvester – 31. 12. 2006   NEDEĽA
10.00 h  Služby Božie – Martin
17.00 h  Služby Božie – Martin

Nový rok – 1. 1. 2007   PONDELOK
10.00 h  Služby Božie – Martin

Zjavenie Krista Pána mudrcom – 6. 1. 2007  SOBOTA
10.00 h  Služby Božie – Martin
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