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Svetlo

Tento rok nám bolo dopriate krás
ne horúce leto a aby toho nebo

lo málo, náš Boh nám pridal aj úžas
nú zlatú jeseň, ktorá sa skončila až 
niekedy pred polovicou novembra. 
Mnohí ľudia sa tešili, že toľko krás
nych slnečných dní ešte nezažili! Asi 
je to pravda, že máme radšej leto ako 
zimu – leto je žiarivé, plné svetla, na
bíja nás energiou a naopak, zimné 
obdobie je pochmúrne, svetla sa nám 
máli, a  to pribrzďuje našu aktivitu. 
No a  úplne (!!!) nás paralyzuje tma. 
Záver: v tme sa žiť nedá, svetlo je zá
kladná podmienka života!

V jednej rannej modlitbe je krásna 
veta: ďakujeme za  nové ráno a  svet-
lo a zvlášť za svetlo v Ježišovi Kristo-
vi, ktoré nás vytrhlo z moci tmy a za-
hynutia. Áno, v Písme svätom je náš 
Spasiteľ Pán Ježiš Kristus mnohokrát 
označovaný za  Svetlo, Svetlo sveta, 
Svetlo spasenia, lebo prišiel k nám ľu
ďom od Svojho Otca z  Jeho Božskej 
ríše svetla. Boh sám je svetlo, preto 
je svetlo totožné s  požehnaním, ra
dosťou, pokojom, spravodlivosťou 
a pravdou. Opak svetla je tma, je to 
živel hriechu, úzkosti a trápenia.

Tak, ako je hmotný život a rast zá
vislý na svetle, tak je duchovný život 
i vzrast závislý na Bohu. V ňom nie 
je žiadna tma, hriech, omyl či nejas
nosť, lebo On sa dokonale zjavil vo 
Svojom Synovi Ježišovi Kristovi, po

slanom pre naše spasenie... a cieľ náš
ho spasenia je život v Božom kráľov
stve. Tento Boží Syn k nám tiež pri
šiel vo svetle: evanjelisti nám dáva
jú správu o tom, aké to bolo veľkole
pé, keď Božia sláva ožiarila celý bet
lehemský kraj a zostúpili anjelské vo
je... Aj v tomto zjavení Boha skrze Je
žiša Krista patria spolu svetlo a  ži
vot – Kristus je zdroj všetkého života 
i (a najmä!) toho večného, lebo v ňom 
je sústredená božská a Božia životná 
energia (J 5,21.26; 11,25; 14,6).

Písmo sväté nám na  viacerých 
miestach dáva vedieť dôvody, prečo 
náš Spasiteľ, Ježiš Kristus, Syn Boží, 
prišiel z neba na našu zem.

Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v tme, 
kto verí vo mňa (J 12,46).
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Ja som sa na  to narodil a  na  to 
som prišiel na  svet, aby som vy-
dal svedectvo pravde (J 18,37). Len 
na  základe príchodu Ježiša Krista 
na  tento svet môžeme vedieť, čo je 
pravda. Na jednej strane nám Kris
tus zjavil Boha: je spravodlivý, ale aj 
milostivý. Na druhej strane nám po
vedal pravdu o  človeku: je hriešny 
a čaká ho Boží súd.

Lebo Syn človeka prišiel hľadať 
a spasiť, čo bolo zahynulo (L 19,10). 
Napriek tomu, že nám Ježiš Kristus 
musel ukázať, že všetci sme hrieš
ni, On neprišiel na to, aby nás zatra
til. On nás prišiel hľadať a spasiť (za
chrániť)... Kristus má riešenie prob
lému našej hriešnosti!

Syn človeka neprišiel, aby Jemu 
slúžili, ale aby On slúžil a  dal ži-
vot ako výkupné za  mnohých (Mk 
10,45). Hneď pri narodení Ježiša 
Krista bolo určené, že Jeho smrť bu
de cena za vykúpenie hriešnych ľudí. 
On dal Svoj život za všetkých, kto
rí v Neho veria, aby boli od svojich 
hriechov oslobodení.

Ja som prišiel, aby mali život, 
a to v hojnej miere! (J 10,10). Na zá
klade týchto slov Ježiša Krista sme si 
istí, že On nám z neba priniesol dar 
najštedrejší zo všetkých: večný život!

Zuzana Valeková
presbyterka a koordinátorka MoS

CZ ECAV Poprad

Adventná príprava  spojená 
s  očakávaním Vianoc siaha 

už do  čias pápeža Leva I. Veľkého 
(440 – 461) a  je spojená s  Rímom. 
V  dobových záznamoch však mož
no nájsť aj informácie z Francúzska, 
kde koncil v Macone r. 582 nariadil, 
aby sa príprava na  slávenie vianoč
ných sviatkov začala už od prvej ne
dele po sv. Martinovi. V tejto podo
be advent obsahoval šesť nedieľ s ka
júcim obsahom. Spájal sa s  nimi aj 
pôst. Pápež Gregor I. Veľký na pre
lome 6. a 7. storočia skrátil adventné 
obdobie na  štyri nedele, ktoré ma
li symbolizovať 4000 rokov čakania 
na Mesiáša od vyhnania z raja. De
finitívnu podobu advent nadobudol 
v 8. a 9. storočí.

SYMBOLY ADVENTU

Adventný veniec
Veniec vo všeobecnosti bol vždy 

symbolom víťazstva, ale aj kráľovskej 
dôstojnosti. V  Biblii sa o  ňom píše 
ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. 
V  tomto kontexte adventný veniec 
vzdáva hold tomu, kto je očakávaný 
a prichádza ako víťaz, kráľ a spasiteľ. 
Horiace sviece na  adventnom venci 
poukazujú na prichádzajúceho Kris
ta, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, 
pretože je Svetlom sveta. Kruhový 
tvar venca značí Božiu večnosť.

Tradícia adventného venca po
chádza z  prvej polovice 19. storočia 
a  spája sa s príbehom protestantské
ho teológa Wicherna. Ten, ako jedno 

ADVENT
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z  ôsmich detí svojich ro
dičov, sa stal vychovávate
ľom a  učiteľom v  nedeľnej 
škole. Jeho životným po
slaním bolo pomáhať chu
dobným ľuďom, pričom 
na tento účel zriadil útulok 
pre opustené a  nemajetné 
deti v  Hamburgu. Deti sa 
tam pod jeho vedením uči
li remeslu. Ako každé zve
davé dieťa, aj oni sa pýta
li, koľko dní ešte ostáva 
do Vianoc, a tak zhotovil drevený ve
niec s 24 sviečkami. Stal sa predchod
com dnešných adventných vencov. 
Štyri biele hrubé sviece na  jeho ven
ci boli symbolom adventných nedieľ, 
pomedzi ne umiestnil i tenšie červe
né pre ostatné dni zostávajúce do Via
noc. Každý deň zapálil jednu z nich.

Adventný kalendár
História adventného kalendára 

sa začína v  19. storočí a  pochádza 
z  protestantského prostredia. Uvá
dza sa, že nábožná rodina urobila 
kriedou čiarky na každý deň decem
bra – od  prvého až po  deň Adama 
a Evy. Prvý známy ručne vyrobený 
adventný kalendár je z roku 1851.

V  inom štýle boli adventné ho
diny alebo adventné sviece – svieca 
na každý decembrový deň až do Via
noc. Vo veriacej rodine zavesili 
na stenu malý obrázok, na každý deň 
jeden. Podľa inej tradície namaľova
li na dvere značky. Prvý tlačený špe
ciálny kalendár bol urobený na šváb
skej fare Gerhardom Langom (1881 – 
1974) v Maulbronn v Nemecku. Keď 

bol ešte dieťa, jeho matka mu urobi
la adventný kalendár z 24 sviečok za
strčených do  podložky s  obrázkom. 
Neskoršie Lang vytváral malé fareb
né obrázky, na každý deň jeden, kto
ré sa dali prilepiť na podklad. To bol 
prvý tlačený adventný kalendár, ho
ci ešte bez otváracích okienok. Bol 
vydaný v r. 1908. Tento kalendár bol 
pomenovaný Vianočný kalendár ale
bo Munich Christmas Calendar. Ne
skôr vydal Lang prvý adventný ka
lendár s malými dvierkami na otvo
renie, ktorý poznáme aj dnes.

Adventná svieca
Svieca sa stala symbolom adven

tu pre svetlo, ktoré vyžaruje. Je obra
zom života, ako to dokladuje už Stará 
zmluva. V Novej zmluve je svetlom to, 
čo pomáha človeku nájsť cestu k Bo
hu. Počas adventu plameň sviečky 
pripomína príchod Božieho dieťaťa. 
Zvyk zapaľovania sviec na adventnom 
venci však pochádza až z 19. storočia 
a vznikol v protestantskom Nemecku, 
odkiaľ sa rozšíril po celej Európe.

Pripravila: Mgr. Oľga Kormanová
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Vianoce ,  Vianoce ,  krá sne  ste

Vianoce, Vianoce, krásne ste,
radosti nové nám nesiete.

Boh v dieťati k nám zavítal,
aby sa z nás jedným tu stal.

Milan Rúfus
Do náručia Panny poslaný,

cez veky otcami čakaný.
Prišiel ako neznámy,

do maštale, jasieľ, do slamy.

Dom áce služ by Bož ie 
pr i šted rovečer nom stole

- vedené sú hlavou rodiny pred štedrovečernou večerou

Keď premýšľame o  Vianociach, 
tak sa zvyčajne obraciame 

na  biblické texty, ktoré priamo opi
sujú udalosti Ježišovho narodenia 
v betlehemskej maštali, keď cisár Au
gustus dal popísať celý svet, čiže dnes 
by sme povedali, že nariadil akési sčí
tanie ľudu. Málokedy sa však začíta
me do textov, ktoré síce Ježišovo na
rodenie nespomínajú, ale pritom veľ
mi úzko súvisia s  Vianocami a  ich 
odkazom lásky, milosti, pokoja, ra
dosti a služby, ku ktorej nás pozýva
jú. Radšej chceme počuť o  anjeloch 
a pastieroch, Jozefovi a Márii, mudr
coch od východu, či dokonca krutom 
Herodesovi, ktorý podniká na  Bet
lehem vražedný útok. Biblický text, 

ktorý si prečítame, neopisuje priamo 
vianočný príbeh, no napriek tomu je 
tento text o  Vianociach a  chce nám 
povedať niekoľko dôležitých infor
mácií, ktoré nám pomôžu prežiť via
nočné sviatky v  Božom pokoji, po
rozumení, láske a  radosti, položenej 
do betlehemských jaslí.

Tento text je napísaný v 1. liste Já
novom 1,14 a v ekumenickom pre
klade Biblie znie takto: 

1Čo bolo od počiatku, čo sme poču-
li, čo sme na vlastné oči videli, na čo 
sme hľadeli a čoho sa naše ruky do-
týkali, to vám zvestujeme: Slovo ži-
vota. 2A ten život sa zjavil; my sme 
ho videli, svedčíme o ňom a zvestuje-
me vám večný život, ktorý bol u Otca 

Vianoce, Vianoce, krásne ste,
vy život nový nám nesiete.

Niet už čoho sa báť,
veď Boh z lásky k nám
podobným musel sa stať.
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a zjavil sa nám. 3Čo sme teda vide-
li a počuli, hlásame aj vám, aby ste 
aj vy mali spoločenstvo s nami. My 
však máme spoločenstvo s  Otcom 
a jeho Synom Ježišom Kristom. 4Toto 
píšeme, aby naša radosť bola úplná.

Vianoce nám prinášajú spasenie 
z  Božej milosti. Apoštol Ján Ježiša 
Krista nazýva „Slovom života“ a ďa
lej o tomto slove hovorí ako o večnom 
živote. Ježiš, ktorý sa narodil v Betle
heme, je pre nás večným životom. Ak 
sa s Ním stotožníme vo viere a prij
meme Ho v láske, máme večný život. 
To je ten najúžasnejší dar, ktorý Boh 
kladie počas Vianoc do  betlehem
ských jaslí. Nič lepšieho a  krajšieho 
nemôžeš získať a  dosiahnuť v  tom
to svete, ako je večný život a  Boh ti 
ho dáva zdarma, zo Svojej milosti. Tí, 
ktorí si myslia, že večný život si zaslú
žia svojimi kvalitami, morálnymi po
stojmi a dodržiavaním práva, tak ich 
život je charakterizovaný strachom 
a mnohou neistotou, pretože nie sú si 
istí, či to, čo robia, je dostačujúce, ale 
ten, kto prijal do svojho srdca „Slovo 
života“, tak ten má večný život daro
vaný z Božej milosti.

Vianoce obnovujú spoločenstvo 
s  Bohom. Apoštol Ján píše, že po
solstvo, ktoré ľuďom zvestuje, vy
tvára spoločenstvo s  Bohom. Pá
dom prvých ľudí do hriechu sme to
to spoločenstvo stratili. Vďaka Kris
tovmu narodeniu môžeme mať rov
naké spoločenstvo ako mali apošto
li. V  tomto spoločenstve spoznáva
me Boha, vidíme Jeho dokonalosť, 
lásku, genialitu, kreatívnosť, dobro

tu a milosť. No nie sú to už pre nás 
len abstraktné pojmy, ale realita, 
ktorú môžeme s  Ním prežívať kaž
dého dňa pri čítaní Božieho slova, 
na  modlitbách alebo  pri prijímaní 
darov Večere Pánovej. Vianoce nám 
teda hovoria o tom, že Boh vynalo
žil nekonečné úsilie, aby sa stal člo
vekom a  mal s  nami spoločenstvo, 
v ktorom by sme Ho spoznávali ako 
osobného Boha lásky. 

Vianoce nám prinášajú radosť. 
Túto radosť z  Kristovho narode
nia mohli prežiť po prvýkrát pastie
ri na  betlehemských stráňach, kto
rým anjeli zvestovali: „Zvestujem 
vám veľkú radosť, ktorá bude ra-
dosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dá-
vidovom meste sa vám dnes narodil 
Spasiteľ, Kristus Pán“ (L 2,10.11). 
A v našom texte apoštol Ján hovorí: 
„Toto píšeme, aby naša radosť bola 
úplná.“ Čo týmito slovami chce po
vedať Ján? Moja radosť nebude úpl
ná, kým aj vy nedosiahnete rovna
kú radosť zo spoločenstva s Bohom, 
akú máme my. Radosť, o ktorej je tu 
reč, to nie je len nejaká chvíľková 
eufória. Božia radosť spočíva v uis
tení, že Boh ma miluje a  pre mo
ju záchranu položil do  betlehem
ských jaslí Svojho Syna Ježiša Kris
ta. Ak túto skutočnosť vierou prijí
mame pre svoj život, tak náš život je 
na plnený radosťou a zároveň ju pri
nášame i ľuďom okolo nás. 

Prajem vám, aby ste vianoč
né sviatky prežili v  Božej milosti, 
v spoločenstve s Bohom a v radosti, 
že Boh i teba miluje. Amen. 
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Modlitba:
Vďaku a  slávu Ti chceme vzdať, 

drahý Bože, za  ten nevýslovný dar, 
ktorý si položil do  betlehemských 
jaslí, aby sme nielen vianočný čas 
mohli prežívať v  Tvojej milosti, 
v spoločenstve s Tebou a v radosti zo 
spasenia, ale aby týmito hodnotami 
bol preniknutý náš život v  každom 
čase a  položení, v  ktorom sa bude-
me nachádzať. Ďakujeme Ti, že si sa 
ponížil, aby si nás vykúpil a  vyvie-
dol z moci hriechu a tmy, a tak nás 
priviedol do Svojho predivného svet-
la. Zapáľ nám srdce Duchom Svo-
jím Svätým, nech naplno prežívame 
Tvoju milosť a  tešíme sa z  toho, že 
opäť môžeme mať spoločenstvo s Te-
bou, pri ktorom nás chceš vyučovať, 

občerstvovať, uzdravovať a viesť na-
še nohy po ceste spravodlivosti, aby 
sme jedného dňa mohli vojsť do slá-
vy, ktorú si pre nás pripravil v  ne-
besiach. V  tejto chvíli myslíme aj 
na  všetkých chorých, opustených 
a  osamelých. Poteš ich vianočnou 
zvesťou a naplň ich srdcia pokojom. 
Rovnako myslíme aj na  ľudí, ktorí 
sú prenasledovaní pre Tvoje meno. 
Nech vianočná zvesť ich posilňuje 
vo viere a dáva odvahu prekonávať 
všetky úskalia života. Vypočuj nás, 
keď spoločne k Tebe voláme:

Otče náš, ktorý si v nebesiach!
Posväť sa meno Tvoje! Príď krá-

ľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako 
v  nebi, tak i  na  zemi! Chlieb náš 
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každodenný daj nám dnes! A  od-
pusť nám viny naše, ako aj my od-
púšťame vinníkom svojím! I  ne-
uvoď nás do  pokušenia! Ale zbav 
nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo 
i moc i sláva naveky.

Sláva Bohu: Otcu i  Synu i  Du-
chu Svätému, ako bola na  počiat-

ku, i  teraz i  vždycky i  na  veky ve-
kov. Amen.

Prijmite Božie požehnanie:
„Milosť Božia nech je so všetký-

mi, ktorí milujú nášho Pána Ježiša 
Krista nehynúcou láskou“ (Ef 6,24). 
Amen. 

Roman Porubän

Tak ako pokarhal ich dávanie al
mužny a modlitby, tak karhá aj 

ich pôst. Lebo to sú skutočne tri dob
ré skutky, ktoré zahŕňajú všetky os
tatné dobré skutky: prvý, dávanie al
mužien, zahŕňa všetky skutky sme
rom k  blížnemu. Druhý, modlitba, 
je vziať všetky možné potreby – spo
ločné, aj svoje vlastné – a  predložiť 
ich Bohu. Tretí, pôst, je o premáhaní 
tela... Kristus týmito slovami nech
ce odmietnuť pôst ako taký, ani do
voliť, aby sa ním pohŕdalo, práve tak 
ako neodmieta dávanie almužien 
a modlitbu. Skôr potvrdzuje dávanie 
a modlitbu a učí, ako ich správne ko
nať. Tak chce napraviť aj pôst, aby sa 
robil správne a so správnym posto
jom, ako sa má dobrý skutok konať... 
Sú dva druhy pôstu, ktoré sú dobré 

a hodné chvály. Jeden by sme mohli 
nazvať svetský alebo občiansky pôst 
nariadený úradmi, ako všetky os
tatné rozkazy či nariadenia vlády 
nie je vyžadovaný ako dobrý skutok 
a  služba Bohu. Lebo ja by som rád 
videl, a som pripravený poradiť a po
môcť k tomu, aby vládca alebo knie
ža vyhlásil zákonom jeden alebo dva 
dni v týždni, kedy sa nemá jesť ale
bo predávať mäso... Tiež by som rád 
videl, že nariadia ľudu, aby sa večer 
zdržiavali jedla a pitia, raz do týžd
ňa alebo ako uznajú za dobré... Ale 
toto by mala byť občianska posluš
nosť, podriadenosť vláde. Okrem 
takéhoto pôstu by mal byť spoloč
ný duchovný pôst, ktorý by sme my 
kresťania mali zachovávať. A bolo by 
dobré, ak by sme dodržiavali takýto 

O  P Ô S T E

„A  keď sa postíte, nebuďte ako tí pokrytci zamračení, lebo zne-
tvarujú svoju tvár, aby bolo viditeľné ľuďom, že sa postia. Amen 
vám hovorím, že už majú svoju odplatu. Ale ty, keď sa postíš, po-
maž svoju hlavu a svoju tvár umy, aby nebolo viditeľné ľuďom, že 
sa postíš, ale tvojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý 
vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne“ (Mt 6,1618).

Martin Luther
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pôst niekoľko dní pred Veľkou No
cou, Letnicami a  Vianocami... No 
nemali by sme z toho spraviť službu 
Bohu, nie preto, aby sme si tým nie
čo zaslúžili, alebo si uzmierili Boha, 
ale ako kresťanský výchovný pros
triedok a zvyk pre mládež a  jedno
duchých ľudí, aby sa na učili zacho
vávať a rozlišovať obdobia cirkevné
ho roka... Lebo tak to musí byť, že sa 
niekoľko významných sviatkov ľu
du zdôrazní ako dni pôstu a hodo
vania, aby sa kázali a  pripomína
li hlavné udalosti Kristovho živo
ta a Jeho činy... Ale ani toto ešte nie 
je skutočný kresťanský pôst, kto
rý má Kristus na mysli. Tým je zá
pas jednotlivca. Prebieha takto: Ak 
sa chceš naozaj kresťanským spôso
bom postiť, nestačí, že vynecháš ve
čeru. To je to najmenej dôležité. Na
opak, pravý kresťanský pôst spočíva 
v tom, že ovládaš svoje telo a udržia
vaš ho v miernosti. To sa nevzťahuje 

len na  jedenie, 
pitie a  spánok, 
ale aj na  tvoj 
voľný čas, rôz
ne druhy zába
vy a  všetko, čo 
môže byť pre 
telo prospeš
né, čím sa o telo 
staráme a  čím 
ho udržiava
me. Pôst zna
mená odoprieť 
toto všetko te
lu len preto, aby 
sme telo ovlád
li a  aby sa nám 

podriadilo, keďže písmo predpisuje 
dodržiavanie pôstu (3M 16,29) a na
zýva ho trápením tela, aby si nena
vyklo na  zábavky a  pôžitok... Kaž
dý kresťan sa musí pozrieť na seba: 
Keďže nie sme všetci rovnakí, ne
môžeme zaviesť presné pravidlá, ale 
každý musí konať tak, ako vníma, 
že potrebuje ukázniť svoje telo. Le
bo pravý pôst je namierený len vo
či túžbam a žiadostiam tela, nie pro
ti jeho prirodzenosti... Musí sa diať 
vždy, keď je potrebné skrotiť te
lo a  privyknúť ho, aby znieslo ne
priazeň a  dokázalo vydržať nedo
statok, ak by muselo... Toto je aj cie
ľom známeho pravidla pre všetkých, 
ktoré má dodržiavať každý kresťan: 
Ži mierne, triezvo a disciplinovane, 
nielen jeden deň v roku, ale deň čo 
deň a po celý čas. Písmo to nazýva 
triezvy život (1Tes 5,6.8).

St. Louis ed., 7:518-527.
(preklad prof. Roháček)
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Stromček ako symbol Vianoc

Stromček ako symbol Vianoc je 
u nás pevne zakorenený, hoci tá

to tradícia nemá u nás ani dvesto ro
kov. Stromček v domácnostiach do
konca ešte menej.

Stromček ako ústredný symbol 
Vianoc je u  nás novodobým pred
metom, prišiel k  nám prostredníc
tvom šľachty v  polovici 19. storo
čia. Nový je aj dnešný koncept Via
noc ako sviatkov v  rodinnom kru
hu. Naši predkovia ich skôr prežíva
li v  rámci širšieho spoločenstva. Aj 
obdarúvanie darčekmi kedysi patri
lo skôr do kolektívu. Vianoce – ako 
ich poznáme dnes – teda v  rodin
nom kruhu a  s  rozdávaním darče
kov – vyšli z remeselníckych vrstiev 
v Nemecku. Prvé oslavy sa diali v re
meselníckych združeniach, kde pá
ni majstri prichádzali a obdarúvali 
tých chudobnejších a deti. 

Aj prvé stromčeky nestavali 
v domácnostiach, ale v cechoch 
a  v  takých zariadeniach, ako 
boli sirotince či detské opat
rovne. Pravdepodobne je
den z  prvých stromčekov 
u nás bol v Trnave v opat
rovni pre opustené de
ti. Dôkazom je zoznam 
výdavkov tejto opat
rovne za  rok 1832, 
kde sa uvá
dza suma 
za jedličku 
na  Via
noce.  

 Ako správca opatrovne pôsobil An
tal Reming, niekdajší spolupracovník 
grófky Terézie Brunšvikovej. Gróf
ka už v roku 1828 dala postaviť via
nočný stromček v  detskej opatrov
ni v Budapešti, tento zvyk si prinies
la z Viedne. Reming vo svojom den
níku z  roku 1832 uvádza, že do  tr
navskej opatrovne počas Vianoc pri
šli grófky Apponyiová a  Zamoyská 
a obdarovali deti drobnosťami. 

Stromček sa postupne v priebehu 
19. storočia začal stavať aj v domác
nostiach – najskôr v  šľachtických 
palácoch, kde na to bolo miesto, ne
skôr v  meštianskych domácnos
tiach, koncom 19. storočia aj na vi
dieku. Stromček sa tak nenásilne za
radil do  štruktúry Vianoc, lebo je
ho symbolika je jasná: zeleň je nádej, 
nový život, trvácnosť. 

V mestskej kultúre sa stromčeky 
od začiatku ozdobovali čokoládou 

a  sklenými ozdobami. Súvisí to 
s rozvojom priemyslu v 19. sto
ročí. Napríklad továreň na čo
koládu Stollwerk v  Bratislave 

začala s rozvojom sklárske
ho priemyslu vyrábať aj ce
novo dostupné, ale veľmi 

pekné sklenené ozdoby. 
Na vidieku v roľníc

kych domácnostiach 
šiel vývoj iným 

s m e r o m . 
Stromček 

sa tam 
u s a d i l 
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oveľa neskôr, možno aj preto, že v roľ
níckej izbe preň nebolo miesto. Pre
to tradične visel zo stropu z hrady. Aj 
zdobený bol ináč. Čokoláda či sklo bo
li drahé a na vidieku nedostupné, tak 
sa používali jabĺčka, orechy a  slama. 
Prečo slama? Ak vnímame sviatky 
ako poďakovanie za celý rok, za úro
du, tak slama je toho symbolom. 
Umiestňovala sa pod sviatočný stôl 
alebo na  iné čestné miesto. Druhým 
dôvodom bola kresťanská symbolika 
– Ježiško sa narodil na slame...

Druhá polovica 20. storočia pri
niesla fenomén umelých stromče
kov, mnohí ich spočiatku považo
vali za šetrnejšie k životnému pro
strediu ako každoročné rúbanie ži
vých stromov. Dnes sa situácia po
maly obracia, s  nástupom ekolo
gického životného štýlu sa živé 
stromčeky zo špeciálnych fariem či 
z  kontrolovaného výrubu vracajú, 
naopak, plast je považovaný za ne
ekologický. 

Pripravila: Mgr. Oľga Kormanová

Max Lucado o... Vianociach

MILUJEM VIANOCE, PRETOŽE NIEKDE NIEKTO POLOŽÍ 
VIANOČNÚ OTÁZKU: 

PREČO JE DIEŤATKO V MAŠTALI TAKÉ DÔLEŽITÉ?

BOH JE VŽDY V NAŠEJ BLÍZKOSTI. VŽDY JE TU 
PRE NÁS. A V NÁS. MÔŽEME NAŇHO ZABUDNÚŤ, 

NO BOH NIKDY NEZABUDNE NA NÁS. 

VĎAKA BETLEHEMU MÁM V NEBI SPASITEĽA. 
VIANOCAMI SA ZAČÍNA TO, ČO OSLAVUJEME 

POČAS VEĽKEJ NOCI. DIEŤA V KOLÍSKE SA STALO 
KRÁĽOM KRÍŽA. 

V BETLEHEME JOZEF ULOŽIL JEŽIŠA DO VÁLOVA. 
PRI SVOJOM NÁVRATE BUDE JEŽIŠ SEDIEŤ NA TRÓNE.

POZORUHODNÝ DAR MÔŽE PRÍSŤ V NEZAUJÍMAVOM 
BALENÍ. TAK TO BOLO V BETLEHEME.

BOH VZAL NA SEBA NAŠU PODOBU V NÁDEJI, 
ŽE HO SPOZNÁME.
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POTREBUJEME SPASITEĽA A VĎAKA BETLEHEMU 
HO MÁME.

HOSTINSKÝ PREMEŠKAL PRÍLEŽITOSŤ. 
I TERAZ SA TO STÁVA MNOHÝM. 

NA TO, ABY SME NAŠLI JEŽIŠA, POTREBUJEME 
POKYNY. A BOH ICH DÁVA.

KEĎ SA VŠETKO OTRIASA, 
BOH ZOSTÁVA NEOTRASENÝ.

PRE SVOJE VLASTNÉ DOBRO ROBTE TO, ČO ANJELI: 
VEĽKOLEPO OSLAVUJTE PRÍCHOD KRÁĽA.

POKORTE SA PRED TÝM, 
KTORÝ SA POKORIL KVÔLI VÁM. 

VIANOČNÝ PRÍSĽUB ZNIE: 
MÁME SPASITEĽA A VOLÁ SA JEŽIŠ. 

Gazdiné od začiatku adventu vy
pekajú päť, desať, niektoré do

konca až dvadsať druhov vianočné
ho pečiva. Kde sa však táto tradícia 
vzala?

Pečenie koláčov, tort a  podáva
nie sladkostí rôznych tvarov a  veľ
kostí patrilo k  oslavám či špeciál
nym príležitostiam už dávno pred
tým, ako sa začali sláviť Vianoce. 
Už antickí kuchári pripravovali pe
čené sladkosti, aby si uctili význam
nú udalosť. Napríklad v starovekom 
Ríme piekli medové koláče ako obe
tu bohom, pretože med a jeho lieči
vé účinky sa považovali za boží dar.

Keď sa v  stredoveku vďaka ná
morným objavom dostal do  Euró
py cukor, bol veľmi vzácny a  dra
hý, preto sa využíval najmä na me
dicínske účely. Podávali ho v kryšta
lickej podobe v tvare cukríkov alebo 
skrútených paličiek, ktoré sa cmúľa
li najmä v zimnom období. Tradícia 
cukrových červenobielych paličiek 
ohnutých do tvaru J pretrvala v ang
losaskej kultúre dodnes.

Námorné objavy priniesli do Euró
py aj vzácne suroviny a koreniny ako 
škoricu, zázvor, mandle, sušené ovo
cie, ktoré sú dnes podstatnými prísa
dami v receptoch na vianočné pečivo.

Prečo na Vianoce pečieme koláče
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Zrejme prvým koláčom, kto
rý sa začal spájať s  vianoč
ným obdobím, bol medovník 
(Lebkuchen). Pripravova
li ho mnísi z kláštorov v ne
meckom Norimbergu. Iš
lo o koláč sladený medom 
a ochutený zmesou kore
nia prospešnou na  trá
venie, ktorá obsahova
la kardamón, muškátový 
oriešok, škoricu, aníz, korian
der, klinčeky a čierne korenie.

V  16. storočí začali vznikať ce
chy medovnikárov a  v  tom obdo
bí sa pečenie vianočných koláči
kov rozšírilo po  celej Európe. Kaž
dý národ si vytvoril vlastný obľúbe
ný druh a originálny recept. Okolo 
roku 1600 priplávali prvé vianočné 
„cookies“ s  holandskými prisťaho
valcami aj do Ameriky. 

Aj na území Slovenska má vianoč
né pečenie dlhú tradíciu. Hoci sa po
čas roka nežilo ľahko, Vianoce muse
li byť štedré a  bohaté. V  chudobnej
ších horských oblastiach sa piekli níz
ke koláče s  lekvárom, posypané ma
kom alebo syrom, v  bohatších rodi

nách kysnuté koláče s  plnkou. Tra
dičné suroviny ako mak, orechy, 

med, syr či tvaroh mali aj sym
bolický význam. Členom ro

diny mali zabezpečiť zdra
via, šťastie, peniaze i  boha

tú úrodu, preto nemohli vo 
vianočných koláčoch chý
bať. Príkladom je vianoč
ný štedrák – bohatý kys

nutý koláč so štyrmi plnka
mi: lekvárovou, makovou, ore

chovou a  tvarohovou. Ďalší typický 
vianočný koláč, vianočka, a jej preple
tené vrkoče mali podľa tradície zabez
pečiť súdržnosť rodiny.

Okrem toho aj u nás gazdiné vy
pekajú drobné trváce pečivo ako 
medovníky, vanilkové rožteky, med
vedie labky, bielkové pusinky, šuhaj
dy a  mnohé iné druhy. Klasické sú 
aj linecké koláčiky, ktoré, ako to už 
naznačuje názov, pochádzajú z  ra
kúskeho Linzu a  sú typickým via
nočným pečivom v krajinách býva
lého Rakúsko – Uhorska. Hovorí sa, 
že „Linzen torte“ je najstaršia torta 
na svete, lebo recept na túto pochúť
ku pochádza z roku 1653.

Jedno staré tamilské príslovie ho
vorí: „Deti zväzujú matke no-

hy“. Írska misionárka Amy Carmi
chaelová v  Indii mala v  roku 1902 
v starostlivosti osem dievčat – Pre

Záchrankyňa vzácnych 
drahokamov

Amy Carmichaelová (1867 – 1951)

enu, Arulai, Klenot víťazstva, Kle
not života a  štyri ďalšie, ktoré do
stala preto, že v indickej kultúre ne
mali žiadnu cenu. Akokoľvek Amy 
rada cestovala, videla, že je pre ňu 
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zmysluplnejšie usadiť sa a vychová
vať dievčatká. V  oblasti sa nachá
dzali tisícky ľudí, ktorí potrebova
li počuť o Ježišovi Kristovi a chrá
mové deti, ako Preena, ktoré bolo 
treba zachrániť. Materstvo nebolo 
tradičnou misionárskou činnosťou. 
Mohla by toto byť skutočná misijná 
práca, ktorú má v Indii robiť? Chcel 
Boh, aby jej deti „zviazali“ nohy? 
Čoskoro jej podali do  rúk drobný 
batôžtek – zachránené bábätko po
menovala podľa drahokamu Ame
tyst. Ďalšie Zafír, a do roku 1904 sa 
Amy starala o  17 detí; tie neustále 
pribúdali.

Odvážne a  s  Božou pomocou 
čelila krutému kastovému systé
mu a  ako slobodná sa stala Am
mou (matkou) množstva detí, kto
ré zachránila z  chrámovej prosti
túcie. Oblečená v bielom sárí, spo
lu so skupinou miestnych žien, zva
nou Hviezdny roj, cestovala na dre
venom voze, ťahanom dvomi býč
kami, a  všade hlásala evanjelium. 
V  oblasti sa nachádzalo 4000 hin
duistických chrámov, kam rodi
čia dávali deti, aby si naklonili bo
hov a  ak pre chudobné dievča ne
našli ženícha, takto sa ho zbavi
li. V  chráme dostali deti vzdela
nie, no často boli fyzicky zneužité. 
Pán Boh ich zázračne vyvádzal von 
a privádzal k Amy. Tá založila siro
tinec, školu, nemocnicu a kresťan
skú komunitu, ktorá v  Dohnavure 
pôsobí dodnes. Napriek chatrnému 
zdraviu sa Amy nevzdávala, až kým 
nezachránila posledné dieťa, ktoré 

jej Boh poslal. Písala knihy, básne, 
piesne. Dostala od  cisára ocenenie 
za službu národu Indie, no čudova
la sa, prečo má byť ocenená za ko
nanie Božieho diela. Mala viac než 
dosť odmeny v podobe lásky od sto
viek detí, ktoré zachránila a  nazý
vala drahokamy.

Vo vlaku som cestovala so sku
pinkou Indov a pýtala sa ich, či po
čuli o Amy Carmichaelovej. Odpo
vedali: „Samozrejme. Kto by ju v In-
dii nepoznal?“

Nech nás jej príbeh povzbudí 
k smelšiemu svedectvu o Pánovi Je
žišovi, aby po rokoch aj o nás mohol 
niekto povedať, že nás poznal!

A. Gajdošová
Kniha Amy Carmichaelová – Zá-

chrankyňa vzácnych drahokamov 
vyšla vo vydavateľstve ViViT.
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V posledných mesiacoch aj v sú
vislosti s tým, čo sa deje v našej 

Evanjelickej cirkvi, som si neraz klá
dol a  ustavične si kladiem otázku: 
Čo očakávam od  cirkvi? Akú chcem 
mať cirkev, v  ktorej by som rád žil, 
a  to v  spoločenstve bratov a  sestier? 
Popri tom som si kládol otázku: 
Akých chcem mať predstaviteľov – to 
znamená seniorov a biskupov? 

A tak si myslím, že je prirodze
né, keď podobné otázky si kladie
te i vy, ako členovia tohto cirkevné
ho zboru, o ktorom si môžete pove
dať: Veď toto je môj cirkevný zbor, 
na  ktorom mi záleží ako na  svojej 
rodine, ako na svojom dieťati. Ak je 
pravdivé toto moje konštatovanie, 
tak v  tú chvíľu by ste sa mali pý
tať: Čo očakávam od svojho cirkev-
ného zboru? Čo očakávam od  svoj-
ho farára? Aký chcem mať tento cir-
kevný zbor a  ako mu môžem po-
môcť? A  tak sa vás pýtam: Aká je 
tvoja predstava, brat a sestra, o svo-
jom cirkevnom zbore, o  tomto spo-
ločenstve, v  ktorom ako cirkev ži-
jeme a  vytvárame určité hodnoty? 
Máš – máme nejakú víziu, nejakú 
predstavu, čo by sme chceli, kam by 
sme sa mali posunúť, či ako by ma-
la vyzerať vnútorná štruktúra misij-
nej práce v našom cirkevnom zbore, 
aby sme sa neuspokojili len s akýmsi 
stereotypom, ktorý nám zabezpeču-

19. nedeľa po Sv. Trojici, 7. októbra 2018

Text: 1. kniha Mojžišova 6,9-22

je farár a ktorý v konečnom dôsled-
ku vedie do pasivity a pasivita nako-
niec ku smrti?

Pasivita: To je to, čo ma asi naj
viac trápi a čo ma prenasleduje po
sledné mesiace ako nočná mora. 
To, o  čom budem o  chvíľu hovo
riť, vám možno vyznie príliš kritic
ky, ale verte mi, vôbec nejde o kriti
ku. Uvedomujem si, že podobné re
či neradi počúvame. Uvedomujem si 
aj dôsledky, ktoré z toho môžu vzísť 
voči mne ako osobe, no napriek to
mu je potrebné o tom hovoriť, ak ne
chceme ako spoločenstvo cirkevné
ho zboru zahynúť v  akejsi potope 
pasivity. Chcem len podotknúť, že 
to, čo poviem a čo naznačím, nie je 
len môj súkromný názor, ale je to aj 
názor niektorých z vás, ktorí rovna
ko vnímate pasivitu ako náš najväč
ší problém.

Máme stretnutie artikulárnych 
zborov a  keby tam dobrovoľne či 
nasilu nešiel spevokol, tak tohto 
stretnutia by sa zúčastnilo možno 
6 ľudí. Áno, ospravedlniť si to mô
žeme aj tým, že medzi artikulárny
mi zbormi sú i  také, ktoré sa tých
to stretnutí už niekoľko rokov ne
zúčastňujú. Ale chceme patriť me
dzi nich? Cirkevný zbor objedná au
tobus, ktorý nás nič nestojí, pretože 
ho zaplatí zbor a možno práve v tom 
je chyba, že to máme zadarmo a po

Kázeň
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tom si nevieme vážiť to, čo máme 
a  čo sa nám ponúka. Takéto príle
žitosti k  duchovnému rastu jedno
ducho nevieme, či nechceme vyu
žiť. O ten autobus by sme sa mali ob
razne povedané „biť“. 
No nám je pohodlnej
šie zostať doma, ako 
sa zúčastniť nejakej 
duchovnej aktivity. 
A  verte mi, že nielen 
teraz, ale aj pri iných 
podobných príležitos
tiach je mi toho vždy 
strašne ľúto, že zostá
vame voči mnohým 
aktivitám takto pasívni. Tohto ro
ku: Zájazd po stopách Dr. M. Luthe
ra, detský výlet a podobne. A tak si 
neraz kladiem otázku: Prečo? 

Tohtoročné misijné dni VD boli 
za rohom – v Ľubovnianskych kúpe
ľoch, ktorých program bol priprave
ný aj pre oddych tela, ale rovnako aj 
pre oddych ducha. Z cirkevného zbo
ru túto príležitosť využili dve rodi
ny z Ľubice a jeden jednotlivec z Kež
marku. Kde sme boli ostatní? O spe
vokole hovoríme, že je pomaly na vy
mretie – geriatria, no keď oslovíme 
mladých ľudí, ktorí vedia spievať, tak 
za  každým razom počujeme množ
stvo výhovoriek, ako: nemáme čas. 

Pasivita je nečinnosť v  akejkoľ
vek oblasti a naša duchovná činnosť 
sa zúžila na  jednu hodinu v  nede
ľu. Toľko sme ešte ochotní obetovať 
Bohu. Na ostatné veci predsa máme 
pracovníkov farského úradu a  tí sú 
za  to platení. Ale podobné zmýšľa

nie nie je v poriadku a poukazuje len 
na  to, ako nám postupne vymiera 
vzťah k cirkvi a k cirkevnému zboru, 
pretože „nič nemusím“. Nič ma to 
nestojí. Toto sa veľmi dobre podari

lo komunistom vštepiť 
do  nášho života: Cir-
kev ma nič nestojí. My 
ideme opravovať elek
troinštaláciu v  dreve
nom kostole a  chýba 
nám 40.000 €, aby sme 
ju dokázali celú zrea
lizovať. Na  presbyter
stve náznakovo pad
ne aj návrh: veď je to 

náš kostol, mali by sme sa na to po-
skladať, mám tu sto eur, môžem ich 
dať ako prvý vklad. Niektorí pre
gúlia očami a  v  podstate vo väčši
ne očakávame, že farár s dozorcom 
nájdu finančné zdroje alebo zoženú 
grant, z  čoho sa to zaplatí, aby nás 
to nič nestálo. O všetkom síce chce
me rozhodovať, no len nech nás to 
nič nestojí. Ale ak nás cirkev nič ne
stojí, tak vlastne nejde o nič, nemá
me k nej žiadny vzťah, necítime ab
solútne za  nič zodpovednosť, v  ko
nečnom dôsledku ju ani nepotrebu
jeme. Tá jedna hodina do týždňa je 
len akýmsi doplnkom k  nášmu ži
votnému štýlu. A tu je ten neuralgic
ký bod, na ktorom stojí a padá otáz
ka odluky cirkvi od štátu. Keby k to
mu došlo, tak by sme sa konečne vy
farbili a  skutočne zistili, ako komu 
záleží na cirkvi.

Ale ako teda z pasivity urobiť ak
tivitu? Dlho som nad tým rozmýš
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ľal, „kde je zakopaný pes.“ Ako od
poveď sa mi ponúkol biblický text 
o  Noachovi. A  tu by som mohol 
skončiť dnešnú kázeň, pretože od
poveď na našu pasivitu je sformulo
vaná do jednej vety, ktorú tvoria tri 
slová: „Poslušnosť voči Bohu.“ Noa
chova poslušnosť ho viedla k aktivi
te, a nie k pasivite. Tým, že Noach 
poslúchal Pána Boha, tak mal k Ne
mu vytvorený blízky vzťah, ktorý 
sa vyznačoval absolútnou dôverou 
a  spoľahnutím sa na  to, že čo Boh 
hovorí, je pravda a čo Boh požaduje 
odo mňa, to nie je pre „srandu krá
likov“, ale kvôli môjmu dobru, kvôli 
mojej záchrane. Ak budeme posluš
ní voči Bohu, tak aj naša pasivita sa 
musí pretaviť do  aktivity tak, ako 
u Noacha postavenie korábu. A tak 
je potrebné, aby sme si dnes polo
žili tri základné otázky, ktoré majú 
viesť náš život z pasivity do aktivity. 

1. Chceme mať blízky vzťah 
s Bohom? Ako som už povedal, to
to je prvý charakteristický znak No
acha. Keď sa bližšie pozrieme na  9. 
verš, tak tam čítame: „Noach bol 
spravodlivý a  bezúhonný muž me-
dzi svojimi vrstovníkmi. Noach 
chodil s Bohom.“ Čo nám tento verš 
vlastne hovorí? Je vôbec možné, aby 
bol Noach spravodlivý a  bezúhon
ný? Áno, je! Je to však možné iba 
vtedy, pokiaľ človek poslúcha Pána 
Boha, a nachádza sa v Jeho blízkos
ti. Je to možné vtedy, keď človek má 
blízky vzťah s Bohom. Túto skutoč
nosť nám vyjadruje aj veta: „Noach 
chodil s  Bohom.“ Chodiť s  Bohom 

znamená žiť život v  Božej blízkos
ti, žiť život, v ktorom nevládne moje 
„ja“, ale v ktorom vládne Boh. Cho
diť s  Bohom znamená počúvať Bo
ží hlas. A  toto by som si prial, ke
by sa stalo realitou v našom cirkev
nom zbore, v živote každého jedné
ho z nás. Prial by som si, aby o nás 
hovorili: Pozrite sa, tí kežmarskí lu-
teráni chodia s Bohom, počúvajú Je-
ho hlas. A ak by to mala byť pravda 
o  našom cirkevnom zbore, tak by 
to muselo byť aj vidieť na  Jožkovi, 
Ferkovi, Vierke, že chodí s Bohom. 
Cirkevný zbor – to nie je vzducho
prázdno. To som ja, ty a Boh. 

Čo by sme mali preto urobiť, aby 
sa o nás hovorilo, že chodíme s Bo
hom? V  prvom rade modlime sa 
za  seba. Modlime sa za  svoj blíz
ky vzťah s Bohom. Modlime sa, aby 
sme počuli každého dňa Boží hlas, 
ktorý nás vedie k  aktívnemu živo
tu. Modlime sa, aby nás Božie slo
vo, keď ho čítame a počúvame, pre
búdzalo k  rôznym aktivitám, cez 
ktoré budeme spoznávať miesto 
svojej služby v  tomto zbore. Mod
lime sa, aby sme vedeli, čo Pán Boh 
od  nás chce. Modlime sa, aby sme 
neupadli do pokušenia, keď diabol 
prichádza k  nám a  láka nás svoji
mi komerčnými ponukami. Modli
me sa, keď máme urobiť ťažké roz
hodnutia, ale rovnako sa modlime 
aj vtedy, keď sa dostávame do pre
kérnych situácií, v ktorých väčšina 
ľudí reaguje podráždene, arogantne 
a  hrubo, aby sme nereagovali, ako 
chce moje „ja“, ale ako chce Boh. To 
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je najlepšia cesta, ako začať chodiť 
s Bohom.

2. Chceme Bohu plne dôverovať? 
To je druhá otázka, ktorú by sme si 
mali položiť. No zároveň je to aj mo
ja túžba, aby sme Bohu dôverova
li a aby sme sa na Neho vo všetkom 
spoliehali, pretože On vie, čo robí. 
Po niekoľko tisíc rokoch vydal o No
achovi pisateľ Listu Židom takéto 
svedectvo: „Vo viere Noach, Bohom 
poučený o  tom, čo ešte nebolo vi-
dieť, s bázňou postavil koráb na zá-
chranu svojej rodiny. Vierou odsú-
dil svet a stal sa dedičom spravod-
livosti, ktorá je z  viery“ (Žid 11,7). 
Tento prejav viery či dôvery v Hos
podina je na  tomto príbehu o  No
achovi snáď najviditeľnejší. Boh 
mu oznámil, že zničí svet potopou, 
a preto mu kázal, aby si na záchranu 
postavil koráb. Noach pravdepodob
ne vôbec nevedel, čo je to potopa. 
Nedokázal si to ani predstaviť. A tak 
začal stavať loď – uprostred súše. 
Okolití ľudia na  neho poukazova
li, či nie je náhodou blázon. Veď kto 
stavia takú veľkú loď uprostred sú
še? Ako ju chce potom dostať na vo
du? Lode sa predsa stavajú na  veľ
kých riekach a moriach. 

Noach napriek tomuto výsme
chu v  dôvere voči Bohu staval ko
ráb uprostred súše a okrem toho vo
lá ľudí ku pokániu, pretože vie, aký 
má Boh zámer s  touto zemou. No
ach vie, že príde skaza, ale nevie, ako 
tá skaza bude vyzerať, čo to všetko 
bude obnášať. Keby Noach nedôve
roval Bohu, tak by aj on dopadol ako 

tisíce ľudí okolo neho. Vody potopy 
by ho pohltili a on by v nich so svo
jou rodinou zahynul.

O  takúto dôveru sa modlím pre 
tento cirkevný zbor a  túžim, aby 
sme sa úplne spoliehali na Boha, ho
ci sa nám mnohé veci zdajú byť čud
né, ktoré chce Boh od nás, ako bolo 
čudné stavať koráb uprostred súše. 
Ale ako máme vedieť, čo Boh od nás 
chce? Máme sa venovať mládeži, bez-
domovcom alebo Rómom? Máme po-
zývať ľudí na spevokol, iniciovať prá-
cu v diakonii alebo máme robiť zbier-
ku na  elektroinštaláciu v  drevenom 
kostole? Toto nie sú podstatné otáz
ky. Prvou, dôležitou a  podstatnou 
otázkou je: Chceme dôverovať Bohu? 
Chceme Ho brať vážne vo svojom ži-
vote a  nediskutovať o  pravdách Bo-
žieho slova, ale ich rešpektovať? Až 
potom budeme mať jasno i  v  tých 
druhotných veciach. 

Naučme sa dôverovať Bohu 
v tom, že sa oplatí žiť v manželskom 
živote, aby sme v spoločnosti nemu
seli prijímať neraz pokrivené záko
ny o  rodine. Naučme sa dôverovať 
Bohu, ako máme nakladať so svoji
mi financiami. Dôverujme Bohu aj 
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v  tom, že sa oplatí vychovávať svo
je deti tak, ako to hovorí Božie slo
vo. Spoľahnime sa na Boha i v tom, 
keď nám hovorí, že sa človeku opla
tí byť čestným a spravodlivým. Dô
verujme Bohu vo všetkom, i napriek 
tomu, že táto cesta, o  ktorej dnes 
hovorím, sa nám ťažko, veľmi ťaž
ko počúva a mne sa o tom ťažko ho
vorí. Áno, ona je nepopulárna, ne
raz hrboľatá, ale prináša svoju od
menu, svoje požehnanie a nakoniec 
i záchranu. 

3. Chceme Boha horlivo poslú-
chať? To je tretia a veľmi vážna otáz
ka. To, akú si dáme na  ňu odpo
veď a ako sa jej v praktickom živote 
zhostíme, od toho záleží, či budeme 
ďalej pasívni alebo aktívni. Mojou 
túžbou je, aby sme poslúchali Boha. 
Pokiaľ Mu dôverujeme, tak to pôj
de ľahko. Noach poslúchol, ako nám 
to zapísal biblický pisateľ v 22. ver
ši: „...urobil všetko tak, ako mu Boh 
prikázal.“ Všetky inštrukcie, ktoré 
dostal od  Boha, dodržal. Poslúchol 
Ho na slovo. 

Ako je to s  našou poslušnosťou? 
My niekedy tú poslušnosť voči Pá
nu Bohu odkladáme. Vieme, čo má
me urobiť v danú chvíľu, ale neraz si 
povieme: Ešte to počká. Alebo to ne
raz uhráme do autu zbožnou frázou: 
Budem sa za to modliť, možno sa to 
inak „vyvŕbi“. Ale odkladaná po
slušnosť je vlastne neposlušnosť vo
či Bohu. 

Podobne aj čiastočná poslušnosť 
je neposlušnosťou. Niekedy si chce
me vybrať, v čom budeme Boha po

slúchať a  do  čoho si nedáme hovo
riť. Napríklad rodičia prinesú dieťa 
ku Krstu svätému, ale sami mu nej
dú príkladom života viery. Aký je 
rok dlhý, tak ich nevidíme v kostole. 
Tí istí rodičia prihlásia dieťa na ná
boženstvo alebo ku konfirmácii, ale 
opäť neprídu so svojím konfirman
dom ani na jedno misijné podujatie. 
Niečo z kresťanstva chcú poslúchať, 
iné zase nie. A tak aký príklad dajú 
svojmu dieťaťu, čo doňho zasejú vo 
vzťahu k cirkvi? Formalizmus a pa
sivitu. 

Od Noacha sa dnes môžeme na
učiť, ako odstrániť z  nášho života 
pasivitu. Začnime dôverovať a  po
slúchať Boha, pretože vidíme, k čo
mu vedie odkladaná či čiastočná po
slušnosť. Pasivita nakoniec člove
ka vedie k strate viery. Vedomie to
ho, že cirkev ma nič nestojí, čo si 
dnes tak veľmi dobre pestujeme, ve
die do záhuby, ako to doviedlo ľudí 
v  čase Noacha. Noacha poslušnosť 
viedla k práci na korábe, k aktívnej 
práci. Tí, ktorých to nestálo nič, tak 
tí zahynuli. Verím tomu, že nechce
me zažiť potopu pasivity, a  dopad
núť ako ľudia, ktorých Noach volal 
ku pokániu, ale oni nechceli byť ak
tívni. Bolo im dobre tak, ako si žili. 
No táto domnelá dobrota ich nako
niec zničila. 

Učme sa dôverovať Bohu a poslú
chať Ho, aby sme v  cirkvi i  v  tom
to cirkevnom zbore nachádzali svoj 
domov, svoju rodinu, v ktorej sa cí
time dobre a v ktorej nám bude zá
ležať na  mojom bratovi a  sestre vo 
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viere. Ak sme pasívni, tak táto sku
točnosť je nám ľahostajná a  otáz
ky, ktoré som položil na  začiatku: 
Čo očakávam od cirkvi, od cirkevné-
ho zboru, mi neprídu ani na um. Ale 
ak žijeme aktívne v cirkvi a kladie
me si tieto otázky, tak odrazu viem, 
čo očakávam a  zároveň viem, kde 
je miesto mojej služby, aby o  tom
to zbore mohli ľudia hovoriť: Pozri-
te, ako tí kežmarskí luteráni aktívne 
chodia s Bohom. Amen. 

Modlitba:
Drahý náš nebeský Bože, vyzná

vame svoje zlyhania, svoju neposluš
nosť, svoju ľahostajnosť voči spolo
čenstvu cirkvi, svoju pasivitu, kto
rá nás neraz vedie do záhuby. Zmi
luj sa nad nami a otvor nám oči, uši 

a predovšetkým naše srdce, ktoré by 
pochopilo a vnímalo, ako je dôležité 
poslúchať Tvoj hlas, Tvoju vôľu pros
tredníctvom ktorej v nás vzbudzuješ 
vieru a dôveru v Tvoje slovo a v Te
ba samého ako mocného Pána neba 
i  zeme. Prebuď i  toto spoločenstvo 
cirkevného zboru k novému životu, 
k  novej radosti, ktorú nám prináša 
Tvoj Syn Ježiš Kristus, aby sme ne
zahynuli vo vodách potopy, ale boli 
zachránení v korábe Tvojho milosr
denstva a lásky, ktorá sa k nám sklá
ňa a pozýva nás k spolupráci. Vkla
dáme sa, Bože, do  Tvojich svätých 
rúk ako nástroje, ktoré sú plne Tebe 
k dispozícii. Vypočuj nás, keď spo
ločne voláme: Otče náš, ...

Roman Porubän

Keď sa vysloví slovo Mozart, tak 
okamžite človeku mysľou prele

tí tá skutočnosť, že je to jeden z vý
znamných hudobných skladateľov 
obdobia klasicizmu. Bola by to urči
te hanba, keby sme túto základnú in
formáciu o  Mozartovi ne
vedeli. No okrem toho 
čokoládovým fajn
šmekrom mož
no preletia mys
ľou Mozartku
geln – Mozartove 
gule, ktoré patria 
na  trhu s  cukro
vinkami medzi jed
ny z  najlepších čo
koládovomarcipáno

Wolfgang Amadeus Mozart
vých pochúťok. Musím sa priznať, 
že patria aj k mojím obľúbeným pra
linkám. 

Táto vynikajúca marcipánová 
cukrovinka je dodnes vyrábaná fir
mou Fürst v  Salzburgu. Na  výro

bu tejto cukrovinky firma 
Fürst nemá ochrannú 

známku, takže na tr
hu existuje obrov

ské množstvo na
podobením Mo
zartových gúľ, 
ktoré sú opro

ti ručne spraco
vanému originálu 

častokrát vyrábané 
priemyselne. 
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V roku 1884 si cukrársky majster 
Paul Fürst otvoril po svojom prícho
de do  Salzburgu obchod. Po  prvý
krát ponúkol svojím zákazníkom 
Mozartove gule v  roku 1890. V  ro
ku 1905 sa zúčastnil so svojím vý
robkom na  Parížskej výstave a  zís
kal za  túto cukrovinku zlatú me
dailu. O  sto rokov neskôr v  roku 
2005 na  medzinárodnej cukráren
skej súťaži bol opäť tento výrobok 
firmy Fürst ocenený zlatou medai
lou. Originálne Mozartove gule sú 
zabalené v  striebornomodrom sta
niole a  môžete si ich zakúpiť pria
mo v Salz burgu v ulici Ritzerbogen 
a Getreidegasse alebo na zámku Mi
rabell. A  tak Mozartove gule v čer
venozlatom obale, ktoré sú dostup
né na  našom trhu, nie sú originál
nym výrobkom, no i  napriek tomu 
sú vynikajúcou cukrovinkou. Ak ste 
ju nevyskúšali, tak Vianoce sú na to 
dobrou príležitosťou.

Ale poďme k  nášmu velikáno
vi klasicistickej hudby, ktorý sa na
rodil v  rakúskom meste Salzburg 
27. januára 1756, kde jeho otec Leo
pold pôsobil ako hudobník a sklada
teľ na dvore arcibiskupa Sigismunda 
grófa zo Schrattenbachu. Ten milo
val hudbu a za jeho vlády sa Mozar
tovej rodine viedlo veľmi dobre. 

Mozart pochádzal zo siedmich 
súrodencov. Dospelosti sa okrem 
neho dožila len jedna sestra – Mária 
Anna, ktorá bola od neho o štyri ro
ky staršia. Od rannej mladosti obaja 
prejavovali veľké hudobné nadanie, 
v hre na klavír však Wolfgang sestru 

už v štyroch rokoch prekonal. Vyu
čoval ho veľmi vzdelaný otec, preto 
bol aj Wolfgang v porovnaní so svoj
imi vrstovníkmi oveľa bystrejší a in
teligentnejší. Jeho nadšenie pre hud
bu sa objavilo v  troch rokoch, keď 
začal hrať na čembalo. V štyroch ro
koch hral na  husle a  o  rok neskor
šie už komponoval vlastné drobné 
skladby. 

V  čase, keď sa Wolfgang naro
dil, mal jeho otec 36 rokov. O  svo
jom synovi sa neskoršie vyjadril, že 
je to „zázrak, ktorému sa Boh dovo-
lil narodiť v Salzburgu.“ S otcom ako 
dieťa trávil veľmi veľa času vo veľko
lepom arcibiskupskom sídle, ktoré 
malo okolo 180 miestností. Otec ho 
dokonca brával na dlhé cesty po celej 
Európe. 15 mesiacov mladý Mozart 
strávil so svojím otcom v  najväč
ších hudobných centrách Európy – 
Mannheim, Frankfurt, Paríž a Lon
dýn, kde spoločne koncertovali a kde 
jeho hra na čembalo bola zakaždým 
ocenená búrlivým aplauzom. Vzápä
tí otec podnikol cestu so svojím sy
nom do Talianska a tak mladý Wolf
gang bol vystavený obrovskému 
množstvu hudobných štýlov, čo sa 
odzrkadlilo aj v jeho tvorbe. 

Mozartova rodina žila na  uli
ci Getreidegasse v  dome, ktorý zá
roveň slúžil k výučbe mladých aris
tokratov v spoločenskej etikete a vy
branému chovaniu. Okrem toho sa 
v  tomto dome uskutočňovali obľú
bené maškarné bály. Majiteľov do
mu s  Mozartovou rodinou spájal 
dobrý priateľský vzťah. 
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Mozart teda vyrastal vo vzneše
nej spoločnosti, v  ktorej okázalosť, 
honosnosť a  spoločenské formali
ty mu nenaháňali strach. Na rozdiel 
od  svojho otca, ktorý uznával exis
tujúcu spoločenskú hierarchiu so 
všetkými privilégiami a  obmedze
niami, bol Mozart rebelom a odmie
tal sa prispôsobiť. V roku 1781 sa do
stal do konfliktu s novým zamestná
vateľom arcibiskupom grófom Col
loredom. Napriek tomu, že dostal 
od  grófa možnosť cestovať a  hrať 
i  mimo Salzburg, Mozart mal ná
ročnejšie požiadavky. Toto napätie 
vyústilo do roztržky a gróf Collore
do ho definitívne zo svojich služieb 
prepustil. Mozart tak mohol slobod
ne odísť do Viedne. To mu však pri
nieslo finančné ťažkosti. 

V septembri 1777 odišiel 22roč
ný Mozart do  Paríža. Tentokrát ho 
sprevádzala matka, pretože otec sa 

nemohol uvoľniť zo svojich povin
ností, ktoré mal v  Salzburgu. Po
stupne sa presunuli do  Mannhei
mu v  Nemecku, kde sa Mozart za
miloval do  Aloisie Weberovej, šest
násťročnej opernej speváčky. Tou
to dievčinou bol natoľko omámený, 
že dokonca vymyslel plán, ako spo
lu utečú do Talianska. Keď sa o tom 
Mozartov otec dozvedel, stratil so 
svojím synom trpezlivosť a  naria
dil mu, aby sa opäť vrátil do Paríža. 
Mozart ho v  apríli 1778 poslúchol, 
ale v  Paríži sa mu vôbec nepáčilo. 
Pohŕdal francúzskou hudbou a svo
ju aroganciu vôbec neskrýval, takže 
parížske obecenstvo si ho nezamilo
valo. V júli 1778 dostala Mozartova 
matka horúčku a  zomrela. Po  mat
kinej smrti sa Mozart cez Mann
heim vracal domov. Tu sa však jeho 
žiaľ ešte viacej zväčšil, keď zistil, že 
Aloisia už o neho nejaví žiadny zá
ujem. Svojmu otcovi napísal: „Ne-
môžem písať, moje srdce je plné sĺz.“ 
Keď v roku 1781 odišiel do Viedne, 
ubytoval sa u  Weberovcov. Aloisia 
už bola vydatá, ale Mozart sa zahľa
del do  jej mladšej sestry Konstan
ce, s ktorou sa do roka oženil. To sa 
stretlo s odporom sestry Anny a ot
ca Leopolda. Dovŕšila sa tým roz
tržka, ktorá vznikla už pri Mozarto
vom konflikte s  arcibiskupom Hie
ronymom Colloredom a  odchode 
do Viedne.

Počas prvých dvoch rokov vo 
Viedni dosiahol Mozart vrchol svo
jej tvorby, čo sa prejavilo aj na  je
ho príjmoch. Po  pôrode jeho prvé
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ho dieťaťa Raimunda, ktorý však 
zomrel niekoľko mesiacov po naro
dení, Mozart odišiel so svojou man
želkou do  Salzburgu, aby ju pred
stavil otcovi a  sestre. K uzmiereniu 
však nedošlo. Dva roky po narode
ní druhého dieťaťa Carla Thomasa, 
ktorý sa dožil dospelosti, porodila 
Konstance ďalšieho syna. Ten však 
zomrel takisto veľmi skoro. 

V  roku 1785 Mozart vstúpil 
do  viedenskej slobodomurárskej ló
že Dobročinnosť. Medzi rokmi 1786 
a 1790 vznikli Mozartove najslávnej
šie opery Don Giovanni a  Figarova 
svadba. Obidve opery boli s veľkým 
úspechom uvedené v Prahe v Stavov
skom divadle, kde bol Mozart osob
ne prítomný a znížilo to jeho finanč
né problémy. Po návrate z Prahy bol 
Mozart prijatý do  služby pri dvore, 
čo mu opäť zvýšilo príjmy, ale na
priek tomu mal finančné ťažkosti, 
ktoré musel prekonávať pôžičkami. 
V  roku 1789 podnikol trojmesačné 
turné po severnom Nemecku, ktoré 
nebolo príliš finančne úspešné. 

Po smrti Jozefa II. v roku 1790 je
ho brat a nástupca Leopold II. reor
ganizoval dvorný život, ale Mozarta 
sa to nedotklo. Náročné pre neho ale 
bolo financovať Konstancino lieče
nie v kúpeľoch Baden. Dosiaľ preko
nané pôrody a  nervové otrasy spô
sobené stratou troch detí jej značne 
podlomili zdravie. 

V tom čase Mozart získal objed
návku na novú taliansku operu, kto
rej libreto pôvodne odmietol Anto
nio Salieri, s názvom Così fan tutte 

(Také sú všetky). Podľa romantic
kej fabulácie 19. storočia bol Salie
ri Mozartovým protivníkom, údaj
ne na  neho žiarlil a  závidel mu je
ho genialitu. Historická pravda je 
však iná. Napriek tomu, že bol Mo
zart nesporne talentovanejší hudob
ník, Salieri mal u  súčasníkov väč
ší úspech: zastával veľmi prestížnu 
a výnosnú funkciu riaditeľa divadla 
a  dvorného kapelníka, pretože ako 
Talian sa tešil priazni dobovej mó
dy, ktorá uprednostňovala Talian
sko a  taliansky štýl opery. Za  tej
to situácie mohol skôr Mozart žiar
liť na svojho uprednostňovaného ta
lianskeho soka, najmä keď bola Sa
lierimu často daná prednosť pred 
Mozartom pri objednávke novej 
opery pre dvor. Napriek tomu medzi 
nimi nebolo nejaké nepriateľstvo. 

V  septembri roku 1790 uvie
dol Mozart operu Così fan tutte vo 
Frankfurte nad Mohanom a podni
kol ďalšie koncertné turné. Takis
to zložil niekoľko symfónií, men
ších komorných diel a Singspiel Ča-
rovná flauta (Die Zauberflöte), kto
rý bol uvedený v periférnom divadle 
„Na Viedenke“ krátko pred Mozar
tovou smrťou. Aj keď sa Čarovná 
flauta na prvý pohľad javí ako oby
čajná rozprávka, obsahuje celý rad 
radikálnych a  slobodomurárskych 
motívov. 

S  dielom Wolfganga Amadea 
Mozarta sa stretávame aj v  na
šom Evanjelickom spevníku. Keď 
si v ňom nalistujeme pieseň č. 648 
– Vezmi, Pane, život môj, tak meló
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dia tejto piesne pochádza z Mozar
tovho pera. Aj tento velikán klasi
cizmu sa zaoberal duchovnou tvor
bou, ktorá do dnešných čias nachá
dza uplatnenie v liturgickom preja
ve cirkvi. Mozartovým najvýznam
nejším duchovným dielom je Re-
quiem d-mol pre sólistov, zbor a or
chester, ktoré sme si mohli vypočuť 
v  Drevenom artikulárnom kosto
le 28. septembra 2018 v rámci Kež
marskej hudobnej jesene. 

Mozartovo Requiem je súbor 14 
skladieb napísaných vo Viedni v ro
ku 1791, ktoré neboli dokončené, 
pretože Mozart počas komponova
nia bol nakazený infekčnou choro
bou, v dôsledku ktorej zomrel 5. de
cembra 1791. Už počas písania ho 
prenasledovala myšlienka, že Re
quiem si píše na svoj vlastný pohreb. 
Mozart začal písať Requiem na  zá
klade veľkorysej zákazky od  ne
známeho človeka, ktorý bol v  sku
točnosti služobníkom grófa Franza 
von Walssegg Stuppach, bohatého 
šľachtica, ktorý chcel Requiem vy
dávať za  svoje vlastné dielo, zlože
né k  ucteniu pamiatky svojej man
želky. Po Mozartovej smrti Re quiem 
zostalo nedokončené, no však vdo
va Constance sa zaviazala nakla

dateľstvu Breitkopf und Hartel, že 
Requiem bude dokončené a pripra
vené na  vydanie. Constance najprv 
požiadala o pomoc Josepha Eyblera 
– skladateľa, ktorého si Mozart veľ
mi vážil. Eybler krátky čas na  Re
quiem pracoval. Vytriedil niekoľko 
častí z rukopisných poznámok Mo
zarta, ale nakoniec zistil, že dokon
čenie všetkých rozpracovaných čas
tí by bolo pre neho časovo nároč
né, a  tak vrátil partitúry Mozarto
vej vdove. V priebehu nasledujúceho 
obdobia Constance oslovila niekoľ
ko ďalších hudobníkov, ktorí však 
prispeli k  dokončeniu diela mini
málne, až sa Requiem dostalo k Mo
zartovmu žiakovi Franzovi Xavero
vi Süssmayerovi. 

V posledných mesiacoch Mozar
tovho života bol Süssmayer s  ním 
najčastejšie, ktorý aj dielo nako
niec dokončil. Použil všetky Mo
zartove originálne partitúry, ktoré 
sa zachovali. Okrem toho použil aj 
niektoré hudobné námety Josepha 
Eyblera a  sám zakomponoval nový 
materiál pre časti „Sanctus“ a „Ag
nus Dei“. V priebehu dejín sa usku
točnilo niekoľko pokusov prero
biť Mozartovo Requiem, či dokonca 
úplne nahradiť Süssmayerovu prá
cu, no nakoniec jeho verzia sa sta
la najznámejšou skladbou Wolfgan
ga Amadea Mozarta, ktorá po prvý
krát zaznela v  roku 1793 vo Vied
ni a dodnes je uvádzaná pri veľkých 
príležitostiach a  slávnostných kon
certoch po celom svete. 

Roman Porubän
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Dostala sa mi do  rúk poľská kni
ha vo viacerých jazykových mu

táciách Lesné kostoly. Reku – už sa sťa
hujú bohoslužby aj do prírody? Vlast
ne by sme sa nemali diviť, keď sobá
še sa konajú v záhradách, pod vodou 
i  vo vzduchu na  padákoch... Sviatoč
ný akt sa neraz mení na šou, pretože 
mnohým by oltár zavadzal.

Po lesných kostoloch v Poľsku, hlav
ne Sliezsku (kedysi Poľsku nepatrilo) os
tali iba ruiny alebo balvany, ktoré pred
stavovali oltár. Ale dodnes sa na ich pa
miatku tam schádzajú ľudia. Sú to totiž 
niekdajšie miesta, kde sa v období pro
tireformácie tajne schádzali evanjelici, 
aby mohli odbavovať svoje bohosluž
by. Nevadili im kilometre, ktoré muse
li prejsť, aby nebudili pozornosť. 

Čo u  nás? Kežmarok ako slobod
né kráľovské mesto si mohol posta
viť artikulárny kostol. Aj do Kežmar
ku chodili pešo a na vozoch stovky ve

riacich z blízkeho, ale i vzdialenejšie
ho okolia. Bohoslužby netrvali hodinu 
ako dnes, ale aj dve – tri hodiny, nie
ktorí si ich aj odstáli. Napodiv niko
mu nebolo zima. Prevládala vďačnosť, 
že aspoň niekde môžu vyznávať svo
ju vieru.

Niektoré dediny mali vlastné boho
služby, kam chodil kežmarský farár. 
Mal to síce zakázané, hrozilo mu väze
nie, ale chodil tajne. V Rakúsoch napr. 
kázal na povalách domov, inde v pivni
ciach, bohoslužby v  súkromných do
moch boli samozrejmosťou. 

Dnes? Hodinu prežiť v kostole je pri
veľa, v zime je zima, v lete teplo, raz je 
kázeň krátka, raz dlhá, raz sa spievajú 
krátke piesne, inokedy dlhé...

Zabudli sme, kvôli čomu chodíme 
do kostola. Veríme vôbec vo večný ži
vot po odchode z tejto časnosti alebo je 
nám to už úplne jedno? Nemalo by byť.

Nora Baráthová

Hodina pre život

Je prekvapujúce, že veľké revoluč
né zmeny vo svete prebehli v  ro

koch, ktoré sa končia na číslo 8. Uve
dieme aspoň zopár príkladov z po
sledných storočí.
1848 – revolúcie takmer v celej Euró

pe – definitívny koniec feudalizmu
1918 – koniec I. svetovej vojny a vy

tvorenie nových štátov v Európe
1948 – po  dlhom úsilí sionistické

ho hnutia od  konca 19. storočia 
a  Organizácie spojených národov 
(OSN), 14. mája 1948 vyhlásil Izrael 

nezávislosť napriek tomu, že arab
ské krajiny s tým nesúhlasili a v na
sledujúcej Vojne za nezávislosť roz
šírili svoje hranice nad rámec plánu 
OSN na  rozdelenie Palestíny. Od
vtedy trvá medzi susednými štátmi 
a Izraelom ustavičný konflikt, ktorý 
vyústil do niekoľkých vojen a nási
lia trvajúceho až dodnes. 
Ako to bolo na území Slovenska? 
V  roku 1848 Slovensko patrilo 

do  Uhorska, ktoré bolo v  tom čase 

Revolučné osmičky
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veľmi konzervatívne. Vládlo tu eš
te poddanstvo, akékoľvek pokroko
vé snahy boli tvrdo potlačené. Keď 
však povstalo Francúzsko, Sicília, 
Nemecko, Čechy, revolúcia prenikla 
až do Rakúska a Uhorska. Nemecký 
Spiš sa pridal na  stranu maďarskej 
revolúcie, ktorá definitívne zruši
la poddanstvo; Slováci tušiac, že re
volúcia bude potlačená, podporova
li cisársku Viedeň v  snahe presadiť 
slovenské požiadavky. Dňa 10. má
ja 1848 boli spísané Žiadosti sloven
ského národa, kde sa Slováci vyhla
sovali za  svojbytný národ a  žiadali 
rovnoprávnosť s  ostatnými národ
mi v Uhorsku, chceli mať samostat
ný snem, slovenčinu ako úradnú reč 
na Slovensku, vlastnú zástavu, gardy 
atď. Žiadali aj všeobecné hlasovacie 
právo. Hoci maďarská revolúcia bola 
potlačená, sľuby Viedne pre sloven
ský národ vyšli naprázdno, ba na
opak, dokonca vedúci predstavitelia 
Slovákov boli ešte aj prenasledovaní.

Túžby Slovákov sa splnili až v roku 
1918. Končila sa I. svetová vojna, Ra
kúsko – Uhorsko sa rozpadlo na via
cero štátov a na troskách monarchie 
vzniklo aj Československo. Konečne 
sa Slováci dožili slobody, mohli pou
žívať vlastný jazyk, mali vlastné úra
dy, školy, kultúru – len krajina nies
la ešte pozostatky bývalej monarchie 
– zaostalosť v priemysle, nedostatok 
vlastnej inteligencie atď.

Prvá Československá republika 
trvala presne 20 rokov. Nerozpadla 
sa vlastnou vinou. V Nemecku a Ta
liansku narastal fašizmus a  blíži

la sa ďalšia svetová vojna. Západné 
mocnosti obetovali Československo, 
aby vojne zabránili. Na  konferen
cii v Mníchove v septembri 1938 sa 
„o  nás bez nás“ dohodli, že Česko
slovensko musí odstúpiť Nemecku 
pohraničné územie, kde žila väčši
na nemeckého obyvateľstva. Sloven
sko bolo oklieštené o  južné územia 
osídlené prevažne Maďarmi. Čes
koslovensko sa onedlho rozpadlo 
na samostatnú Slovenskú republiku 
a  Protektorát Čechy – Morava. Ale 
ani tento akt nezabránil vypuknutiu 
II. svetovej vojny.

Československo sa po  vojne ob
novilo s otázkou, či sa orientuje jeho 
politika na  víťazný Sovietsky zväz 
alebo na  tiež víťazné západné štáty 
– Francúzsko, Anglicko, ba aj USA. 
Dilemu vyriešil tzv. Víťazný február 
roku 1948, pomenovaný aj „Víťaz
stvom robotníckej triedy“. ČSR sa 
dostalo do  „područia“ Sovietskeho 
zväzu a  západné štáty začala odde
ľovať „železná opona“. Koncom 60. 
rokov však došlo k uvoľneniu hlav
ne politického spoločenského ži
vota vďaka Alexandrovi Dubčeko
vi a jeho „socializmu s ľudskou tvá
rou.“ Toto uvoľnenie nezniesli poli
tici Sovietskeho zväzu a  v  auguste 
1968 s vojskami ľudovodemokratic
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kých štátov v  tzv. Varšavskej zmlu
ve okupovali Československo a vrá
tili všetko na vyše 20 rokov do sta
rých koľají.

Aby sa všetko zmenilo, beh dejín 
sa trochu pomýlil. O  rok. Až v  ro
ku 1989 prebehla „nežná revolúcia“. 
Zdá sa, aj tento rok 2018 priniesol 
hromadu tragédií i revolučných vy
stúpení. Je to náhoda s tou osmičkou 
alebo..?

Aj v  našom Kežmarku máme 
niekoľko výročí, končiacich na čís-
licu 8. Predstavujú však väčšinou 
pokojné udalosti: 
1368 – prvá správa o  mestskom 

opevnení, pri ktorom stál kostol 
sv. Alžbety 

1438 – panovník Albrecht udeľu
je Kežmarku právo meča; vznikli 
mestské kúpele, pre ktoré bol pri
jatý osobitný pracovník – kúpeľ
ník, spomína sa chudobinec

1468 – postavenie kaplnky sv. Troji
ce pri kostole sv. Kríža 

1498 – ukončenie prestavby kostola 
sv. Kríža. 

1518 – v kostole sv. Kríža vyhotovil 
renesančnú lavicu pre predstavi
teľov mesta kežmarský stolársky 
majster Hans Tischler 

1528 – majiteľom kežmarského hra
du sa stáva rodina Lasky

1548 – vznik krajčírskeho cechu
1558 – veľký požiar 
1658 – ukončenie stavby hradnej 

kaplnky 
1708 – ukončenie existencie tla

čiarne Mateja Glasera – Vitriaria 
v budove dnešnej reduty, kde vy

chádzali knihy v  latinčine, nem
čine, maďarčine a dobovej sloven
čine

1818 – prestavba reduty  predtým 
strážna veža a  tzv. Herrenhaus  
do dnešného vzhľadu 

1838 – na  lýceu vznikol Ústav reči 
a literatúry československej

1848 – maďarská revolúcia nadchla 
Kežmarčanov, ktorí sa prida
li na jej stranu – v Kežmarku ži
lo vtedy pomerne málo Slovákov, 
väčšinu tvorili Nemci

1878 – podľa sčítania obyvateľstva 
žilo v Kežmarku 4439 ľudí; vznik 
Spolku zimných športov – tvori
li ho najprv korčuliari, ktorí ma
li už r. 1882 osvetlené ihrisko, ne
skôr sa k nim pridali lyžiari 

1888 – v Kežmarku vznikla poštová 
sporiteľňa; bola založená akciová 
spoločnosť na výstavbu železnice 
Kežmarok – Poprad – prvý vlak 
prešiel Kežmarkom o rok

1898 – Kežmarok mal 5132 obyvate
ľov; v júni vysviacka chlapčenskej 
meštianskej a obchodnej školy pri 
hrade, bola postavená za dva roky

1908 – vznikol Kežmarský všeobec
ný ženský spolok – jeho cieľom 
bolo vplývať na  výchovu dievčat 
a všestranná charitatívna činnosť

1918 – snahy o  vytvorenie samo
statnej Spišskej republiky, preto
že tunajšie neslovenské obyvateľ
stvo nechcelo patriť do  ČSR; 16. 
december – obsadenie mesta čes
koslovenským vojskom, ktoré sa 
však stiahlo pred prichádzajúcim 
poľským vojskom, 17. decem
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bra zastupiteľstvo so situáciou 
oboznámil starosta Oto Wrchov
ský a  18.decembra sa čsl. vojsko 
vrátilo do  Kežmarku, Poliaci sa 
stiahli

1928 – 1929 – výstavba baptistické
ho kostola

1948 – pod vplyvom tzv. Víťazné
ho februára komunisti prebera
jú moc v meste; čestné občianstvo 
Kežmarku bolo udelené preziden
tovi ČSR Klementovi Gottwaldo
vi (dodnes sa nezrušilo)

1958 29. jún – jedna z najväčších po
vodní 20. storočia – rieka Poprad 
sa zliala s Ľubickým potokom, za
liala Továrenskú ulicu, Ulicu čes
koslovenskej armády, časť Staré
ho trhu a  zničila poslednú časť 
niekdajších Troch mostov. 

1968 august – Kežmarčania vyjad
rujú podporu Alexandrovi Dub

čekovi, začali vychádzať Kežmar
ské hlasy ako odpoveď na okupo
vanie ČSR vojskami Varšavskej 
zmluvy

1998 – príchod farára Romana Po
rubäna do cirkevného zboru

1998 – vyhlásenie kostola sv. Kríža 
za Baziliku minor – prvú nema
riánsku baziliku na Slovensku

2008 – zapísanie dreveného arti
kulárneho kostola do  zoznamu 
Svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO

2018 – poštová známka, ktorá bo
la vydaná pri príležitosti 500. vý
ročia reformácie a  na  ktorej je 
znázornený organ z  Drevené
ho artikulárneho kostola, získa
la 2. miesto v  ocenení najkrajšia 
známka v Európskej únii. 

Nora Baráthová – Roman Porubän

Ak hovoríme o  osmičkových 
udalostiach, tak by sme nema

li zabudnúť na  jednu dôležitú os
mičkovú udalosť, ktorá sa odohra
la mimo európskeho priestoru. Aj 
štát Izrael si v tomto roku pripomí
nal svoje 70. narodeniny. Je jedinou 
naozaj slobodnou a  demokratickou 
krajinou na  Blízkom východe. Jeho 
príbeh je rovnako dramatický ako 
príbeh starovekej pevnosti Masada. 

Akú by sme boli ochotní zaplatiť 
cenu za svoju slobodu? Od pár cen
tov až po  tú najvyššiu – život. Ten 
však niekedy človeku položí aj opač

Masada – symbol slobody
nú otázku: Za  akú cenu je človek 
ochotný svoju slobodu predať? Od
poveď je v  zásade taká istá, líšia sa 
iba situácie, v  ktorých život kladie 
človeku prvú či druhú otázku.

Boli sme už niekedy postavení 
pred podobné otázky? Do  takých
to situácií sa človek dostáva v  zlo
mových okamihoch svojho živo
ta, keď nám niekto siaha po  slo
bode a  chce si ju uzurpovať. V  tej
to chvíli myslím na  naše osmičko
vé roky, a to na rok 1948, keď v tzv. 
Víťaznom februári komunisti pre
vzali všetku moc a  náš národ pre
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šiel z  demokracie do  totality, alebo 
na rok 1968, keď malý náznak slobo
dy v  Československej republike bol 
zahnaný vojskami Varšavskej zmlu
vy. A tak mnohí z nás sme zažili ob
dobie totality i obdobie slobody. Pre 
tých mladšie narodených je slobo
da samozrejmosťou a keď im človek 
rozpráva na hodinách konfirmačnej 
prípravy, ako to bolo počas totality, 
tak počúvajú s  otvorenými ústami 
a neraz tomu nechcú ani veriť. Slo
bodu, ako ju vníma a  ako jej rozu
mie moderný človek Západu, zro
dil židovský monoteizmus a grécky 
Logos (slovo). O takej slobode je prí
beh, ktorý sa odohral na  strhujúcej 
skale pri Mŕtvom mori nesúcej me
no Masada.

Masada – 
pevnosť na skale

Masada je polatinčená verzia ná
zvu Metzada, ktorý pochádza z heb
rejského slova metzuda, čo znamená 
„pevnosť“. Masada je obrovská skala 
s veľkou rovnou plošinou namiesto 
vrcholu, ktorá sa týči z rozpálených 
kameňov púšte pri Mŕtvom mori asi 
dvadsať kilometrov na  juh od  oázy 
a kibucu EnGedi a asi šesťdesiat ki
lometrov na juh od jaskýň v Kumrá
ne, kde sa našli slávne zvitky kníh 
Starého zákona. Plošina na  vrchu 
Masady má na  dĺžku 600 metrov 
a na šírku asi 300 metrov. Po celom 
jej obvode sú skalné zrázy takmer 
kolmé. Z  východnej strany obráte
nej k  Mŕtvemu moru je ich výška 
vyše 400 metrov, zo západnej, z kto
rej sa nakoniec podarilo na jar v ro

ku 73 Rimanom pevnosť na  ska
le dobyť, asi 100 metrov. Z  plošiny 
je dramatický výhľad desiatky ki
lometrov na  všetky strany. Na  vý
chod vidno za vodou Mŕtveho mora 
vrchy v Jordánsku, na západ celkom 
blízko vo vzduchu vlniacom sa ho
rúčavou pusté skalnaté vrchy rozor
vané hlbokými vádí (vyschnutými 
korytami riek, ktoré vyryla do skál 
valiaca sa voda v  čase zriedkavých 
dažďov), ktorými začína púšť. Z vý
chodnej strany sa dá na Masadu vy
liezť po  krkolomnej úzkej cestičke 
nazvanej Hadí chodník.

Židovský historik Josephus Fla
vius napísal, že prvú pevnosť na Ma
sade postavil ešte veľkňaz Jonatán 
(z rodu Makabejských, od neho po
chádza aj meno Masada) asi 150 ro
kov pred naším letopočtom. Na do
konalú pevnosť ju potom prestaval 
v  rokoch 37 až 31 pred naším leto
počtom kráľ Herodes Veľký. Jose
phus píše, že obohnal celú náhor
nú plošinu kamenným múrom vy
sokým šesť a  širokým štyri metre 
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a postavil vôkol aj 37 veží vysokých 
až 25 metrov. Píše tiež, že vtedy bola 
na plošine veľmi úrodná pôda, ktorú 
zachoval na kultiváciu, takže obran
covia pevnosti si dopestovali všetko 
sami a neboli odkázaní iba na záso
by prinesené zvonka. 

Opis Herodesovho paláca, ako 
ho na severnej a západnej časti plo
šiny videl Josephus, je tiež ohurujú
ci. Veže, kolonády, stĺporadia a  kú
peľne bohato zdobené mozaikami. 
Stĺpy boli z jedného kusa skaly a ste
ny boli obložené kamennými dlaž
dicami mnohých farieb. Na každom 
mieste, kde boli ľudské obydlia – pri 
paláci i  okolo plošiny – dal vyhĺbiť 
do skaly obrovské cisterny na vodu, 
do  ktorých viedol dokonalý systém 
žľabov, ktoré zberali dažďovú vo
du, vďaka čomu obyvatelia pevnos
ti nikdy netrpeli nedostatkom vody 
a mali jej dosť aj na kúpanie a zavla

žovanie rastlín. V zásobárňach bolo 
tiež ohromné množstvo najrôznej
šej potravy – obilia, olivového ole
ja, vína, všetko vďaka klíme a stav
be zásobární sa po dlhé roky zacho
valo v  perfektnom stave. Josephus 
píše, že všetko to v perfektnom sta
ve našiel o sto rokov neskôr Eleazar 
ben Jair a  jeho nasledovníci, keď sa 
zmocnili Masady záverom židovské
ho povstania proti Rimanom. Na
šiel vraj aj zbrane pre desaťtisíc mu
žov, ktoré tam dal priniesť kráľ He
rodes rovnako ako veľa surového že
leza, bronzu a olova.

Josephus píše, že Herodes mal 
svoje veľmi dobré dôvody zariadiť 
si pevnosť, do  ktorej by sa mohol 
utiahnuť do  bezpečia. Bál sa dvoch 
vecí – tou menšou bol hnev Ži
dov, ktorí by ho mohli za jeho kru
tosť zhodiť z  trónu a  obnoviť vládu 
predchádzajúcej kráľovskej rodi

Josephus Flavius Terajší stav a model
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ny, tou väčšou a podstatne strašnej
šou hrozbou bola egyptská kráľovná 
Kleopatra. Nik dy neskrývala svoje 
útočné chúťky a stále tlačila na Antó
nia a prosila ho, aby zničil Herodesa 
a daroval jej judské kráľovstvo. Anto
nius, hoci ju inak počúval takmer vo 
všetkom, v tejto veci odolal.

V  roku 70 padol Jeruzalem a  Ri
mania v ňom usporiadali strašný ma
saker. „Vojakom už nezostal na  za-
vraždenie a olúpenie nikto, ani duša, 
na ktorej by si schladili svoju zúrivosť; 
lebo zľutovanie by nezastavilo žiad-
neho z nich. Tak cézar nariadil zrov-
nať celé mesto i Chrám so zemou,“ na
písal o tom neskôr v Ríme Josephus 
Flavius. Okrem toho napísal, že počet 
tých, ktorí prišli pri tom dlhom rím
skom obľahnutí o život, bol vyše mi
lióna (milión sto tisíc). V roku 69 ho 
prepustili zo zajatia.

V roku 71 prišiel Josephus Flavius 
do Ríma spolu s víťazným sprievo
dom vojvodcu Tita a  stal sa rím
skym občanom a  chránencom Fla
viovcov. Bol slobodný rovnako, ako 
boli slobodní rímski občania. Elea
zarovi ben Jairovi v  Judei pri Mŕt
vom mori zostávali ešte dva roky ži
vota a tiež bol ešte slobodný. Z kňa
za a vojaka Josepha sa stal píšuci his
torik, ktorý spísal v gréckom a ara
mejskom jazyku celý priebeh rím
skožidovskej vojny aj s jej prehistó
riou a  jeho úloha sa akoby rozštie
pila. Jeho kritici vravia, vzhľadom 
na  fakt, že uprednostnil život v za
jatí pred slobodnou smrťou a  slúžil 
potom Flaviovcom, že bol zradcom 

a apologetom Rimanov, čo spochyb
ňuje jeho nezaujatosť ako kroniká
ra histórie. Väčšina rabínskych ko
mentátorov ho však považuje za Ži
da poctivého vo svojej viere. V kaž
dom prípade bol v antickom prostre
dí aj významným obhajcom Židov 
a  židovskej kultúry a  trval na  tom, 
že židovská viera a  jej myšlienkový 
svet sú kompaktibilné s myšlienko
vým svetom gréckorímskej kultúry. 
Jeho spisy sú významným a v mno
hom jediným mimobiblickým zdro
jom informácií o  tom, čo sa pres
ne vtedy odohrávalo v provincii Ju
dea. Nebyť toho, že to zapísal Jose
phus Flavius, aj príbeh poslednej 
bitky rímskožidovskej vojny, kto
rá sa odohrala na Masade v roku 73, 
by zostal sotva zaznamenania hod
nou šarvátkou zapadnutou v prachu 
iných, významnejších bitiek pred
tým i potom.

V  židovskej vojne zohrávali veľ
kú úlohu zelóti. Toto slovo v  gréc
kej pôvodine „zeal“ a „zealots“ zna
mená posadnutosť, fanatická snaha, 
veľký zápal pre vec až fanatickosť. 
V gréčtine však nemá to slovo nega
tívnu príchuť, ktorú mu pridala la
tinčina – v tej označuje slovo zealot 
niekoho, kto je fanaticky stranícky, 
fanaticky oddaný veci či myšlienke. 
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Povstanie Makabejských v  polovi
ci druhého storočia pred naším le
topočtom vyvolala strana Chasidov 
a  z  nich údajne vznikla sekta zeló
tov. Júda Makabejský a  jeho bratia 
sú modelovými hrdinami v histórii 
zápasov Židov za  slobodu. Niekedy 
sú zelóti stotožňovaní so skupinou, 
ktorá sa nazývala sikariovia (z latin
ského sicarii, čo je plurál od slova si
ca, sicarius – dýka, muž s dýkou), ale 
Josephus tie slová i  skupiny odlišu
je. Sikariovia boli ozbrojení krátky
mi dýkami, ktorými zabíjali Rima
nov, ale predovšetkým svojich – Ži
dov, ktorých považovali za  zradcov 
či kolaborantov, čo boli okrem nich 
prakticky všetci. 

Sikariovia boli skutočnými te
roristami prvého storočia a  medzi 
ich obete niektorí rátajú aj veľkňa
za Jonatána, hoci je možné, že za je
ho vraždou je skôr rímsky guvernér. 
Josephus píše o  skutkoch sikariov 
so značným pohoršením a  opovrh
nutím. Určite zavraždili viac svo
jich krajanov než Rimanov. Väčšina 
učencov si myslí, že slovo Iškariot
ský (Iskariot) v mene apoštola Judá
ša, ktorý zradil Ježiša, je helenizova
nou podobou slova sicarius, a že Ju
dáš k  tej sekte pôvodne patril. Po
dobný záver možno urobiť aj o  Ši
monovi (jeho druhé meno je Zelo
tes, patril teda k zelótom). 

Na  začiatku židovského povsta
nia v roku 66 prenikli vraj sikariovia 
a zelóti do Jeruzalema, kde spáchali 
viacero zverstiev – aby vraj podnie
tili obyvateľov do vojny proti Rima

nom. Podľa jednej informácie, kto
rá vraj pochádza z Talmudu, zniči
li v  obliehanom Jeruzaleme zásoby 
potravín, aby jeho obyvatelia boli 
prinútení s Rimanmi bojovať, a nie 
vyjednávať o  mieri. Vodcami sika
riov vo vojne boli Menachem ben 
Jair, jeho brat Eleazar ben Jair a bar 
Giora. Z  nich sa podarilo uniknúť 
útočiacim Rimanom iba Eleazarovi 
ben Jairovi, ktorý sa spolu so skupi
nou svojich nasledovníkov dostal až 
do  takmer opustenej pevnosti Ma
sada, kde sa bránil až do  jej pádu 
v máji roku 73. S Eleazarom tam bo
lo podľa Josepha dovedna vyše 900 
ľudí, z čoho veľká časť neboli bojov
níci, ale ženy, deti a starí ľudia.

Eleazer ben Jair bol nepochybne 
tvrdý a krutý muž, ale bol aj mužom 
planúcej viery a  pevného presved
čenia, s veľký čarom pre svojich na
sledovníkov. Keď k  Masade pritia
hol v roku 72 rímsky guvernér Judei 
Lucius Flavius Silva spolu s celou 10. 
rímskou légiou aj s pomocnými sila
mi – spolu asi 8 tisíc mužov – začalo 
dlhé obliehanie. Rimania nemohli 
pritiahnuť priamo do  tej obrovskej 
výšky k obranným múrom Masady 
hore takmer kolmými svahmi dobý
vacie stroje a baranidlá, tak postavi
li najprv dookola svoje obmurova
né tábory (ich obvodové múry vidno 
dodnes) a okolo celej skaly dlhý múr, 
ktorý mal zabrániť tomu, aby kto
koľvek z obrancov unikol. Stavali to 
najmä židovskí zajatci a otroci, ktorí 
nosili aj vodu až z EnGedi. Z nižšej 
západnej strany začali potom stavať 
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z  nanosenej hliny a  skál obrovskú 
šikmú rampu až k obrannému mú
ru na vrchu. Aby rampa uniesla ťaž
ké dobývacie stroje, postavili pod
ľa údajov z Josephovho rozprávania 
z obrovských kameňov na jej hrane 
25 metrov širokú a  rovnako vyso
kú platformu (cestu). Po nej vytlači
li veľkú, až tridsať metrovú vežu po
krytú železnými platňami, na  kto
rej boli vrhači oštepov a  kameňov, 
ktorí odohnali obrancov z  hradieb. 
Na  príkaz Flavia Silvu potom bú
šili vojaci obrovským baranidlom 
do hradieb, až kým do neho nepre
razili dieru.

Eleazarovi muži však vo vnútri 
nečakali, ale vidiac, že hradba nevy
drží, postavili zvnútra na tom mies
te ďalšiu hradbu z  drevených trá
mov, medzi ktoré nasypali hlinu. 
Bola to pružná konštrukcia, ktorá 
pod údermi baranidla uhýbala a ne
dala sa preraziť. Silva pochopil, že ju 
môže zničiť iba oheň a jeho muži ju 
nakoniec zapálili. Severný vietor na
chvíľu vrhol veľké plamene do tvárí 
Rimanov na dobývacej veži, ale po
tom sa vietor obrátil a  bolo jasné, 

že posledná hradba nakoniec zho
rí. Stmievalo sa a spokojní Rimania 
sa stiahli do svojich táborov s úmys
lom dokončiť útok na druhý deň rá
no. Iba dávali pozor, aby nik z  ob
rancov nevykĺzol.

Smrť alebo otroctvo
O  posledných chvíľach obran

cov píše Josephus toto: „Eleazar ne-
mal v úmysle utiecť, ani nechať utie-
cť kohokoľvek iného. Videl, že jeho 
hradba sa rúca v plameňoch a neve-
del o nijakom spôsobe úniku ani hr-
dinského útoku. Mal jasnú predsta-
vu o tom, čo urobia Rimania s muž-
mi, ženami a  deťmi, keď nakoniec 
zvíťazia a smrť sa mu pre nich všet-
kých zdala tou najlepšou voľbou. Na-
dobudnúc presvedčenie, že spoločná 
smrť je tým najmúdrejším rozhod-
nutím, zhromaždil svojich najod-
hodlanejších súdruhov a  predniesol 
k nim reč.“ Pridal potom ešte i ďal
šie argumenty a nakoniec boli všetci 
rozhodnutí radšej zabiť seba i  všet
kých svojich blízkych, ako dať sa za
jať a stratiť slobodu.

Všetci muži so slzami objali svo
je ženy a deti, ktoré boli, zdá sa rov
nako odhodlané zomrieť a zabili ich 
vlastnými rukami. Potom, keďže už 
nemohli zniesť hrozný pohľad na to, 
čo urobili, zhromaždili rýchlo vše
tok svoj majetok a podpálili ho. Na
koniec vylosovali spomedzi seba de
sať tých, ktorí zabijú ostatných, lebo 
židovská viera dôsledne nedovoľuje 
samovraždu, a ľahli si na zem k telám 
svojich rodín, objali ich a  nastavili 
hrdlá vylosovaným katom. Zostáva

Obliehací stroj
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júcich desať mužov potom opäť loso
valo a zomreli postupne rukami svo
jich druhov – až na posledného, kto
rý sa vrhol na svoj meč a tiež zomrel.

Dve ženy (jedna z  nich vzdela
ná, ktorá to všetko potom vyrozprá
vala Rimanom a neskôr aj Josepho
vi) a päť malých detí sa však ukry
lo v cisterne a prežili. Rimania ráno 
vtrhli cez prebúranú dieru v  opev
není do pevnosti pripravení bojovať, 
ale čakalo ich iba hrozné ticho. „Keď 
prišli k radom mŕtvych tiel, nerado-
vali sa nad nimi ako zvyknú nepria-
telia, ale zalial ich obdiv k vznešenos-
ti ich odhodlania a  k  spôsobu, kto-
rým toľkí preukázali absolútne pohŕ-
danie smrťou, keď to všetko vykona-
li bez zachvenia,“ opísal záver tej tra
gédie Josephus a dodáva, že mŕtvych 
obrancov, spolu so ženami a deťmi, 
bolo spolu 960.

Trosky rímskych opevnení eš
te obkolesujú Masadu a  na  jej plo
šine sú dodnes ruiny synagógy, kú
peľov, kolumbária, kde chovali holu
bov, skladov potravín i  Herodesov
ho paláca. K západnej strane plošiny 
stále vedie dvomi tisícročiami zvet
raná rímska rampa. Nie je veľa na

toľko dramatických miest na  sve
te. Ale Masada sa stala aj symbo
lom najväčšieho odhodlania Židov 
v  boji za  slobodu. Keď bol náčelní
kom štábu ozbrojených síl Izraela ge
nerál Moše Dajan, začali sa jednot
ky izraelských vojakov zúčastňovať 
na vrchu Masady ceremónie spojenej 
s ich vojenskou prísahou. Pred prísa
hou každý z nich absolvoval trojho
dinový pochod v plnej výstroji hore 
Hadím chodníkom. Časťou ich vo
jenskej prísahy sú i  slová: „Masada 
už nikdy nepadne!“ V  krajine, kto
rá je od prvého dňa svojej existencie 
ohrozená všetkými susedmi, to nao
zaj dáva zmysel. Niektoré jednotky 
izraelskej armády považujú dodnes 
pochod na  Masadu a  ceremóniu 
za dôležitú časť ich identity.

Dnes je pre mnohých Izraelčanov 
príbeh Eleazara ben Jaira a jeho dru
hov skôr niečím, čo odmietajú ako 
vzor. Možno je to naozaj príliš krva
vý príbeh a pred svojou smrťou Ele
azar určite nebol iba kladnou posta
vou židovskej histórie. Ale v okami
hu smrti bol veľký, vznešený a  hr
dinský. Väčší než víťaz Flavius Silva.

Roman Porubän

Cisterny Kolumbárium
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Milé sestry 
a  milí bra

tři bratrského sbo
ru v  Kežmarku, 
od Vašeho sborové
ho plesu uběhlo již 
několik měsíců, ta
ké letní prázdniny 
jsou za  námi, a  Vy 
i  my jsme našim 
Pánem postaveni 
před mnohé úko
ly, které nás čekají. 
Práce s dětmi, mlá
deží, práce se starými lidmi, kultur
ní a společenská setkání. A také růz
né úpravy a  opravy a  rekonstruk
ce našich budov. Jádrem celého ži
vota našich sborů jsou ovšem neděl
ní bohoslužby. Ze zvěstování a slyše
ní evangelia plyne všechno naše spo
lečné snažení.

My máme nyní před sebou do
končení generální opravy celé stře
chy kostela. V loňském roce se nám 
podařilo zrekonstruovat zhruba jed
nu čtvrtinu, v  tomto roce nás čeká 
větší část. Věříme, že se nám s po
mocí Boží podaří opravu stře
chy letos dokončit. Celkový náklad 
na střechu činí zhruba čtyři miliony 
korun. Finanční prostředky zajišťu
jeme ze všech možných stran. Není 
to jednoduché, ale daří se nám to.

Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické na Mělníku

Církevnímu sboru ECAV na Slovensku, Kežmarok

Velikou pomocí 
nejen finanční, ale ta
ké duchovní, pro nás 
byl dar Vašeho sbo
ru ve výši padesát ti
síc korun (2.000, €). 
Vaše šlechetné ses
terské a bratrské roz
hodnutí poskytnout 
nám peníze z výtěž
ku Vašeho sborového 
plesu, tomboly a  ta
ké sbírkou a  osobní
mi dary nám velmi 

mnoho sdělilo o tom, co to znamená 
křesťanská solidarita, bratrská láska, 
probuzená láskou Kristovou. A  také 
jak promlouvá biblické slovo z  dopi
su Galatským 6, 2: „Berte na sebe bře-
mena jedni druhých, tak naplníte zá-
kon Kristův.“ 

Milé sestry a milí bratři Kežmar
ského sboru, mnohokrát Vám děku
jeme za to, že jste na sebe trochu na
šeho břemene vzali. Moc to pro nás 
znamená. Pán Bůh ať Vám žehná. 
Pokoj Boží, který převyšuje každé 
pomyšlení, ať hájí a střeží vaše srdce 
i mysl v Ježíši Kristu, našem, Pánu. 

S díky, láskou a vděčností Vaši
Za  Farní sbor Českobratrské 

církve evangelické na Mělníku
Miroslav Erdinger, farář 

Jana Jahodová, kurátorka
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My, členovia ECAV na  Slo
vensku, zídení na  Dištrik

tuálnom dni dňa 16. septembra 
2018 v  Poprade pri príležitosti via
cerých významných – „osmičko
vých“ – jubileí novodobej histórie 
národa a cirkvi, s vďačnosťou mys
liac na všetkých tých, ktorí s odva
hou a  úprimnou vierou v  dobro sa 
dokázali postaviť zlu v  totalitných 
časoch; vedomí si však aj svojej sla
bosti a pochybení, s túžbou osprave
dlniť sa za priestupky a previnenia, 
ktoré spôsobili v radoch evanjelickej 
cirkvi, či v radoch iných cirkví a ná
boženských spoločenstiev i neveria
cim mnoho bolesti a zármutku, vy
hlasujeme:

Zišli sme sa v Poprade, v podtat
ranskom meste, ktoré živo pripomí
na historickú traumu Slovákov, zná
mu ako židovský holokaust. Z  po
pradskej železničnej stanice bol dňa 
25. marca v  roku 1942 vypravený 
prvý vlak s  tisíckou žien a  dievčat, 
neskôr ďalšie s  tisíckami našich ži
dovských spoluobčanov do Osvien
čimu, kde väčšina z nich zomrela po
tupnou smrťou. Stalo sa tak nielen 
v dôsledku krutosti nacistickej vra
žednej mašinérie, ale aj prijatím naj
tvrdších protižidovských zákonov 
vojnovej Slovenskej republiky, ktoré 
do  praxe bolestne uviedla Hlinko
va garda. V  Osvienčime, v  Brezin
ke a v ďalších koncentračných tábo
roch zomrelo viac než 105 000 slo
venských Židov, okolo 77 percent ži

dovského obyvateľstva na  Sloven
sku. Práve preto z Popradu znie náš 
ospravedlňujúci hlas. 

Sme vďační za to, že proti týmto 
zákonom odvážne vystúpili evanje
lickí biskupi, menovite Vladimír Pa
vel Čobrda a Samuel Štefan Osuský, 
ale i ďalší duchovní i laickí predsta
vitelia Slovenskej evanjelickej a.  v. 
cirkvi, ktorí boli – spolu s viacerými 
evanjelickými duchovnými – za svo
je politické postoje a verejné vyhlá
senia proti Hlinkovej garde, ako aj 
účasť v  Slovenskom národnom po
vstaní – uväznení a  umučení. Sme 
vďační, že v našich evanjelických ra
doch sa zrodil veľký počet Spravod
livých medzi národmi, duchovných 
i  laikov, ktorí riskovali svoje vlast
né životy i životy svojich rodín, aby 
zachránili prenasledovaných Židov 
alebo im preukázali milosrdenstvo. 
Dielo spravodlivých, zachraňujúce 
životy a  zdravie starých i  mladých, 
zvlášť detí, pozná nielen Slovensko, 
ale aj pamätník Yad Vashem v Jeru
zaleme i celý svet. 

Nezabúdame na  vás, Spravodli
ví medzi národmi. Stali ste sa vzo
rom milosrdenstva, odvahy a nezišt
nej pomáhajúcej lásky. 

Napriek tomu s  bolesťou v  srdci 
priznávame, že sme vo svojich po
stojoch nie vždy poslúchli Ježišo
ve príkazy milovať svojich blížnych 
ako seba samých. Nechali sme sa 
neraz premôcť strachom z vojnové
ho besnenia. Politickú a  spoločen

Popradské vyhlásenie VD ECAV
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skú tragédiu viacerí nechceli vi
dieť. Dokonca niektorí sa zú
častnili na  nenávist
nej protižidov
skej propagande 
alebo na  neľud
skom arizovaní 
židovského ma
jetku. Nielen po
čas Slovenského 
štátu sme sa mno
hí mlčky prize
rali na  protiži
dovské ťaženie, 
ale i  v  nasledujú
cich obdobiach 
sme boli a dodnes 
sme svedkami re
cidívy. Protiži
dovské pogromy, 
masový exodus 
Židov po  roku 
1945, ktorí s  na
mi žili tisíc ro
kov, rúcanie sy
nagóg, nivočenie židovských cinto
rínov, pomníkov i pamätníkov vrá
tane niektorých antisemitských po
stojov slovenských politikov, nie sú 
ničím iným, ako prejavom nostal
gie časti nášho obyvateľstva za  do
bou prenasledovania, hrozných po
pradských deportácii a  nemilosrd
ných koncentračných táborov.

Sme presvedčení, že toto všetko 
sa nemalo stať, poškodilo to nielen 
naše meno, naše svedomie, ale sťaži
lo to hlavné, čo je naším poslaním – 
a to je kresťanstvo, pevné v nasledo
vaní Pána Ježiša Krista v láske k ľu

ďom a  všetkým sveta 
národom.

Prijmite, prosí
me, vážení židov
skí spoluobča
nia, slovo ospra
vedlnenia a  ruku 
zmierenia. Verí
me, že naše vzťa
hy budú budo
vané a  rozvíjané 
v úcte, podľa slov 
Písma v  Desatore, 
ktoré nás zjedno
cuje v úcte k živo
tu, zakazuje vraž
diť, krivo svedčiť 
a siahnuť na dom 
či majetok svojich 
blížnych. 

Šalom! Pokoj 
vám i nám, židov
skí priatelia, star
ší bratia a  sestry 
vo viere!

Dnes – v  roku 100. výročia zro
du demokratickej Československej 
republiky – príchodu politickej slo
body a nezávislosti, s hlbokou úctou 
a vďakou myslíme na tých, ktorí stá
li pri jej zrode a  ktorí zvlášť v  čase 
nástupu novej totality v podobe ko
munistického režimu dokázali s od
vahou viery čeliť hrozbám komunis
tických väzenských táborov, Valdíc, 
Jáchymova alebo Ilavy, či iným po
dobám krutého prenasledovania.

Mnohí v zápase o zachovanie tvá
re cirkvi vzdorovali. Známe sú ne
bojácne hlasy slovenských evanjeli
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kov, ktoré dokázali poukázať na vi
nu ľudskej genocídy priamo do tvá
re Hitlerovi i Stalinovi, verejnosť po
zná a  pamätá si dokumenty o  ne
ohrozenosti našich biskupov, du
chovných i  laikov, ktorú prejavili 
na svetských súdoch a vo väzeniach. 

Napriek tomu sa niektorí v cirkvi 
dopustili vážnych chýb a  omylov. 
V našich evanjelických radoch sa na
šli členovia, ktorí vstúpili do komu
nistickej strany s ateistickým progra
mom. Lákala ich moc v cirkvi, karié
ra či iný zištný záujem. Milovali po
stavenie viac než Krista. Nezastali sa 
trpiacich, prenasledovaných a väzne
ných príslušníkov svojej cirkvi. Mno
hí evanjelici laici tak učinili v blud
nom presvedčení, že prispejú k spra
vodlivejšiemu usporiadaniu sveta. 
Viacerí z duchovných i laikov sa do
konca zaviazali slúžiť tajnej zbrani 
komunistického štátu, Štátnej bez
pečnosti. Niektorí z  presvedčenia, 
ktoré bolo hlbokým omylom a osob
nou tragédiou. Iní sa do bezpečnost
nej siete zamotali v strachu pred pre
nasledovaním, v úsilí zachrániť rodi
nu, deti, neškodiť pritom cirkevným 
zborom, bratom a sestrám. Po páde 
komunistického režimu mnohí pre
žili ťažkú traumu, iní sa to, čo zažili, 
snažili skrývať a niektorí svoje zlyha
nie odmietali.

Na  jedno i  druhé je účinný liek: 
je to otvorené vyznanie a priznanie 
chýb, omylov i  vážnych hriechov, 
je to úprimná žiadosť o  odpustenie 
a  verejné zmierenie. Kajúca služba 
Pánovi a blížnym. 

Naše ospravedlnenie, zmierenie 
a  objatie je zvlášť dôležité voči ver
ným nasledovníkom Ježiša Krista 
– Pánovým svedkom, ktorí nezra
dili kresťanstvo, ktorí pevným kro
kom vstupovali do väzenských brán, 
s  nádejou v  zranenom srdci opúš
ťali poslanie duchovných v  evan
jelických zboroch, v  ktorých stra
tili štátny súhlas k  duchovnej služ
be. Ktorí po  návrate z  väzenia tr
pezlivo navštevovali desiatky pod
nikov, kde neraz márne hľadali pri
jatie na  svetské zamestnanie. Stali 
sa z nich druhoradí občania, v bez
právnom postavení bolestne, v  ťaž
kých podmienkach a v materiálnom 
nedostatku prežívali stav spoločen
skej izolácie. 

V  komunistickom raji prežili – 
obrazne povedané – peklo na zemi. 
A  my sme sa im dodnes poriadne 
neospravedlnili. Dôrazne sme ne
ocenili ich službu a  oddanosť kres
ťanstvu. Málo sme urobili, aby sme 
spoznali ich osobné osudy a  príbe
hy, aby sa mohli stať príkladom pre 
budovanie charakteru evanjelic
kej cirkvi a viery tak, ako ho vzbu
dzovali dávni neohrození svedkovia 
viery. Činíme tak dnes s pohnutým 
srdcom a túžime činiť tak i naďalej. 
Konať podobne ako oni. 

Ospravedlňujeme sa v  mene 
cirkvi všetkým prenasledovaným, 
ako aj pozostalým rodinám poško
dených kňazov a  laikov, a  prosíme, 
aby Všemohúci Boh zahojil ich pre
trvávajúcu bolesť a naplnil ich živo
ty radosťou a požehnaním.
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Odpusťte nám, bratia a sestry!
Písmo i  dejiny nás učia: Pravda 

o prenasledovaní a krivdách nezosta
ne skrytá. Preto ju ctime. Zverejňuj
me. Zápasme o  ňu. Držme ju vyso
ko, ako nás učili naši vodcovia. Tak 
sa ocitneme vo svetle večnej spravod
livosti, objíme nás sám Hospodin. 
Tak obnovíme a očistíme cirkev, po
stihnutú rozličnými hriechmi, zvlášť 
bezohľadnosťou, v ktorej nieto lásky. 
Odstránime spomedzi nás autoritár
sku panovačnosť, povýšenosť a ľaho
stajnosť. Budeme bratmi a sestrami. 

Milujme domácich viery i  pút
nikov, najmä zranených a  bezmoc
ných. Prinášajme Evanjelium do ne
mocníc a väzníc nešťastným a opus
teným. Posilníme tým našu vieru. 
Vykročíme na  chodník spravodli
vých, ktorý je ako úsvit, ktorého jas 
rastie do bieleho dňa. Buďme verný
mi kresťanmi, oddanými učeníkmi 
Ježiša Krista. 

Poprad, 16. septembra 2018 
Účastníci Dištriktuálneho dňa 

Východného dištriktu ECAV

V  priestoroch obnovenej syna
gógy v  Lučenci sa konal 5.11. 

2018 4. ročník konferencie Židovské 
kultúrne dedičstvo na Slovensku.

Po  vstupných prejavoch predsedu 
ÚZŽNO I. Rintela, primátorky mesta 
A. Pivkovej, predsedu Banskobystric
kého samosprávneho kra ja J. Luntera 
a rabína M. Kapustina nasledoval sláv

Ocenenia pre našich dvoch 
evanjelikov

nostný akt udelenia Ceny a  plakety 
Eugena Bárkánya. E. Bárkány je zná
my ako zakladateľ Židovského múzea 
v Prešove a významný zberateľ expo
nátov židovskej kultúry a histórie.

Pri tejto príležitosti bolo vy
hlásenie laureátov a  udelenie Ce
ny E. Bárkánya aj našim Kežmarča
nom: PhDr. Nore Baráthovej – spi

sovateľke a historičke a Ing. Mi
kulášovi Liptákovi – vydavate
ľovi kresťanskej literatúry. Toto 
morálne ocenenie získali za prí
nos pre židovské kultúrne de
dičstvo v  Kežmarku, na  Spiši 
a na celom území Slovenska.

Týmto spôsobom sa židovská 
komunita usiluje aspoň symbo
licky oceniť nezištnú prácu na zá
chrane kultúrneho dedičstva.

Ing. G. Križanová
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Poštová známka 
„500. výročie refor

mácie“ získala v  kon
kurencii 27. krajín vy
nikajúce 2. miesto v sú
ťaži o  najkrajšiu ry
tú poštovú známku 
Európskej únie „Les 
Grands Prix de ĺ Art 
Philatéque Belge et Eu
ropéen“ v Bruseli. 

Súťaž „Les Grands 
Prix de l Árt Philatélique Belge et Eu
ropéen“ konaná v Bruseli bola zalo
žená v roku 1966 výtvarníkom a ani
mátorom Guy Harnouldom, čo ju ra
dí medzi najstaršie súťaže o najkraj
šie známky v Európe. 

Motívom poštovej známky, ktorá 
bola vydaná v exkluzívnej hárčekovej 
podobe, je barokový dvojmanuálový 
organ s  pôvodným píšťalovým fon
dom, ktorý sa nachádza v Drevenom 
artikulárnom kostole v  Kežmarku 
(1717). Unikátny kežmarský organ, 
ktorého hudobná produkcia zohrá
vala v rámci reformačnej Lutherovej 
liturgie veľmi dôležitú úlohu, pochá
dza od levočského organára Vavrin
ca Čajkovského, ktorý ho dokončil 
v  roku 1720. Ornamentálnu výzdo
bu s iluzívnou maľbou a sochou an
jela, ktorá robí z tohto organu jednu 
z  najcennejších barokových pamia
tok,  realizoval Ján Lerch. 

Slovenská pošta obhájila 
2 . miesto v súťaži o najkrajšiu 
rytú známku Európskej únie !

Poštová známka 
bola vydaná 31. 10. 
2017 pri príležitos
ti osláv 500. výročia 
založenia Evanjelic
kej cirkvi augsburské
ho vyznania. Výtvar
né návrhy tejto emi
sie realizovali najlep
ší slovenskí známko
ví tvorcovia: prof. Du
šan Kállay, akad. mal. 

(výtvarný návrh) a Doc. Martin Či
novský, ArtD. (oceľorytina). Známku 
vytlačila technikou oceľotlače z plo
chých platní v kombinácii s ofsetom 
Poštovní tiskárna cenín Praha, a. s. 

V  súťaži NexoFil World ś Best 
Stamp, ktorá je tradičným podu
jatím oceňujúcim najlepšie poš
tové známky sveta, získala pošto
vá známka tiež 2. miesto v  kategó
rii „NexoFil Prize for the World 
Best Hand Engraved Stamp of the 
World“, venovanej poštovým znám
kam vytvoreným technikou oceľo
rytiny. Poštová známka bola tiež sú
časťou kolekcie poštových známok, 
vydaných za posledné tri roky, ktoré 
boli ohodnotené Svetovou poštovou 
úniou zlatou medailou na 35. roční
ku medzinárodnej filatelistickej vý
stavy MACAO 2018 konanej v  sep
tembri v čínskom Macau. 

Mgr. Marianna Šimová
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Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok 

srdečne všetkých pozýva na

11. PLES
KEŽMARSKÝCH EVANJELIKOV,

ktorý sa uskutoční 

v piatok – 1. marca 2019 
o 18. hod. v reštaurácii Severka.

Cena vstupenky: 30,- EUR

Čakajú vás dve večere, tombola, program, hudba 
a dobrá zábava.

Nakoľko je počet plesajúcich z priestorových dôvodov obmedzený, 

zakúpte si vstupenky čím skôr na Ev. farskom úrade v Kežmarku.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Počas vianočných sviatkov oficiál
ne spúšťame vynovenú webovú 

stránku cirkevného zboru. Nahrá
dzame tak pôvodnú, ktorá funguje 
ešte od roku 2007 a momentálne už 
nespĺňa dnešné potreby a štandardy. 
Mala by slúžiť ako zdroj informácií 
nielen pre členov cirkevného zboru, 
ale aj pre turistov, obchodných part
nerov, študentov a ostatnú verejnosť. 

Nová webová stránka

Plní administratívnu, edukačnú, in
formačnú a  prezentačnú funkciu. 
Preto som pokladal za  dôležité po
pracovať na  skvalitnení jej celkové
ho dizajnu a obsahu. Najväčšia zme
na oproti súčasnému stavu je v celko
vom vizuáli a v členení. Keďže spekt
rum informácií cirkevného zboru je 
značne rozsiahle, hlavným problé
mom bola orientácia na stránke. 
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Po novom bude domovská strán
ka rozdelená na 3 sekcie: 
• Cirkevný zbor, kde nájdete dôle

žité oznamy, aktuálny rozpis bo
hoslužieb, kontakty, tlačivá a do
kumenty, predstavenie, aktivi
ty a  dejiny zboru, zborové listy 
na stiahnutie v PDF formáte, in
formácie pre žiadateľov o  krst, 
konfirmáciu, svadbu či pohreb 
atď.

• Návštevníci – obsahuje všetky 
informácie nielen pre turistov: 
história kostolov a  lýcea, otvára
cie hodiny, vstupné a pod.

• Podujatia – pozvánky na aktuál
ne udalosti, koncerty, výstavy, 
stretnutia a pod.
Najväčší priestor zapĺňajú texty 

o dejinách cirkevného zboru, histó

rii kostolov a lýcea, ktoré boli dopl
nené rozsiahlejšími informáciami, 
novými fotografiami v  lepšej kvali
te a historickými fotografiami. Väč
ší priestor dostali aj filiálky, keďže 
doteraz boli opomenuté. Dočítate 
sa o ich histórii a možno sa, podob
ne ako ja, obohatíte o množstvo no
vých poznatkov.

Zároveň pribudne aj jedna novin
ka – blog – čiže priestor, ktorý ro
bí webovú stránku živou a  na  kto
rom sa môžete podieľať aj vy – čle
novia a  priaznivci cirkevného zbo
ru, ktorí chcete prispieť svojimi ko
mentármi, postrehmi či dokon
ca chutnými overenými receptami. 
Myšlienka vytvorenia blogu vznik
la hlavne preto, že nie každý má účet 
na  so ciálnych sieťach a  preto nemá 
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Štatistika roku 2018

Pokrstených: 10 ľudí

Meno a priezvisko Dátum 
narodenia

Dátum krstu Bydlisko

1. Kristína Kellnerová 16. 11. 2017 14. 01. 2018 Kežmarok
2. Karin Kriššáková 11. 01. 2018 18. 02. 2018 Mlynčeky
3. Samo Lantaj 11. 11. 2017 08. 04. 2018 Bratislava
4. Peter Jankura 06. 03. 2018 14. 04. 2018 Kežmarok
5. Valéria Fassingerová 11. 04. 2018 19. 05. 2018 Vrbov
6. Peter Vnenčák 22. 03. 2018 08. 07. 2018 Prímovce
7. Michal Hurajt 04. 06. 2018 15. 07. 2018 Ľubica

prístup k  aktuálnym správam o  ži
vote zboru či k  informáciám o dia
ní v evanjelickej cirkvi a pod. Kvôli 
ochrane obsahu stránky, nie je sprí
stupnená možnosť registrovať sa ve
rejne, ale môžete ma o členstvo po
žiadať na  emailovej adrese: uhlar.
romanpp@gmail.com či osobne. 
K  registrácii budem potrebovať váš 
email a  bude vám vygenerované 
heslo. Chcel by som týmto apelovať 
na bratov a sestry, čo radi píšu, aby 
túto funkciu využili a  prispeli svo
jou trochou času k rozvíjaniu webo
vej stránky, ktorá má byť vizitkou 
cirkevného zboru vo virtuálnom in
formačnom priestore. 

Kvôli novej legislatíve SR a  EÚ 
o ochrane osobných údajov (GDPR) 
nebude možné na  webstránke zve
rejňovať fotografie z akcií cirkevné
ho zboru. Ku takýmto fotografiám 

by sme prakticky od  každého zú
častneného potrebovali súhlas s ich 
zverejnením. Sankcie za  poruše
nie týchto pravidiel sú vysoké, preto 
budeme na  tento účel odkázaní iba 
na  sociálne siete (Facebook) alebo 
osobné šírenie. 

Tvorba kvalitnej webovej stránky 
je časovo veľmi náročná. S jej vytvá
raním som začal už v auguste tohto 
roka, ale doposiaľ sa mi nepodarilo 
dokončiť všetky plánované funkcie 
a  podstránky. Preto bude časť ob
sahu ako aj ostatné jazykové mutá
cie slúžiace turistom (nemecká, an
glická a maďarská) pribúdať postup
ne v nasledujúcom období. Čo sa tý
ka oznamov a rozpisov bohoslužieb, 
tie sa budú samozrejme aktualizo
vať pravidelne v čo najkratšom mož
nom čase.

Roman Uhlár
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Dátum 
smrti

Meno zomrelého Dátum 
narodenia

Bydlisko Vek 
r-m-d

1. 21. 01. 2018 Eva Helexová 14. 06. 1930 Kežmarok 870707
2. 29. 01. 2018 Viliam Kuchta 21. 08. 1942 Kežmarok 750508
3. 01. 02. 2018 Amália Fábryová 25. 02. 1919 Kežmarok 981107
4. 07. 02. 2018 Ladislav Galuš 02. 03. 1939 Kežmarok 781105
5. 09. 02. 2018 Mária Spišáková 31. 07. 1921 Kežmarok 960609
6. 20. 02. 2018 Eleonóra Imrišová 11. 02. 1936 Kežmarok 820009
7. 26. 02. 2018 Margita Karkašová 30. 06. 1932 V. Lomnica 850727
8. 16. 04. 2018 Milan Imrich 02. 07. 1961 V. Lomnica 560914
9. 22. 06. 2018 Ladislav Maro 08. 03. 1970 V. Lomnica 480314

10. 25. 06. 2018 Anna Oláhová 30. 01. 1952 Kežmarok 660426
11. 12. 08. 2018 Gertrúda 

Olekšáková
07. 10. 1931 M. Slavkov 861005

12. 17. 08. 2018 Marián Horník 07. 10. 1931 Kežmarok 610908
13. 03. 10. 2018 Ladislav Renner 18. 06. 1951 Kežmarok 670215

Požehnanie manželstva: 0  

Dátum sobáša Meno sobášených Dátum 
narodenia

Bydlisko

1. 29. 04. 2018 Peter Otčenáš
Paulína Ilavská

04. 04. 1980
23. 03. 1979

Štrba
Važec

2. 19. 05. 2018 Marián Plačko
Simona Sisková

16. 10. 1987
23. 06. 1988

Kežmarok
Kežmarok

Sobášených: 2 páry Kežmarok: 2 
  z toho 1 krížne manželstvo

Pochovaných: 13 ľudí Kežmarok: 9;  z toho 4 muži, 5 žien
  V. Lomnica: 3; z toho 2 muži, 1 žena
  M. Slavkov: 1; z toho 1 žena

Meno a priezvisko Dátum 
narodenia

Dátum krstu Bydlisko

8. Slavomír Bartoš 29. 07. 1995 05. 10. 2018 Stráne pod Tatrami
9. Hugo Božoň 01. 10. 2018 10. 11. 2018 Kežmarok

10. Jakub Šarafín 01. 10. 2018 02. 12. 2018 Liptovský Ján
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Rozpis vyučovania náboženstva v Kežmarku
 1. ročník: štvrtok o 1415 h.
 2. – 4. ročník: štvrtok o 1500 h.
 5. a 6. ročník: streda o 1430 h.
 7. – 9. ročník: streda o 1515 h.

Rozpis vyučovania náboženstva v Ľubici
 I. stupeň: utorok o 1235 h.
 II. stupeň: utorok o 1335 h.

Rozpis vyučovania náboženstva vo Vrbove
 II. stupeň: streda o 1225 h.

Štatistiku roku 2018 zostavil Roman Porubän

Vyučovanie náboženstva v školskom roku 2018/2019 navštevuje
Kežmarok Ľubica Vrbov

1. ročník 9 1 –
2. ročník 8 – –
3. ročník 7 1 –
4. ročník 4 1 1
5. ročník 5 – 1
6. ročník 7 – –
7. ročník 3 1 –
8. ročník 4 2 –
9. ročník 3 – –
Spolu: 50 6 2
Hotelová akadémia: 1 žiak
Gymnázium: 1 žiak

Konfirmandi:
1. ročník: 4 konfirmandky – z toho 4 z Kežmarku: 
Sára Kubošiová, Kamilka Handzušová, Timea Ferencová, Laura Tropová

2. ročník: 6 konfirmandov – z toho 2 z Ľubice a 4 z Kežmarku:
René Špés, Daniel Magera, Sarah Vnenčáková, Alexandra Vavreková, Erika 
Hurajtová, Mário Klein

Prestup: 0
Prihlásený do zboru:  0
Odhlásených zo zboru:  0
Konfirmovaných:  5 z Kežmarku: 4;  1 dievča, 3 chlapci, 1 muž
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--- Slovom i obrazom ---

V. Hanudeľová (dcéra), M. Spišáková, D. Spišák (syn) a R. Porubän

13. februára 2018 sme sa v  No
vom evanjelickom kostole rozlú
čili s  Máriou Spišákovou r. Jacko
vou, ktorá sa narodila 31. júla 1921 
vo Važci rodičom Michalovi Jacko
vi a  Zuzane rod. Kováčovej. V  ro
ku 1922 sa presťahovali do Kežmar
ku. Otec pracoval pri železnici a ma
ma sa starala o  rodinu. Vyrastala 
v  podmienkach skromnosti a  lásky 
v početnej rodine so siedmimi deť
mi, kde ich mottom bol žitý citát: „Ja 
však a môj dom budeme slúžiť Hos-
podinovi“ (Józua 24,15).

Vychodila päť ľudových tried, rok 
v meštianke a potom robila rozdie
lové skúšky a  prestúpila do  II. roč
níka gymnázia. Po  štvrtom roční
ku štúdia a  po  rozhovore profeso

ra Devečku s  jej otcom prestúpi
la na  Fachschule für Frauen/beru
fe, kde sa musela naučiť po nemec
ky. Po roku sa vrátila na gymnázium 
na  prosby profesora Knopa, kto
rý chcel udržať a  rozšíriť slovenské 
gymnázium. Dostala sa tak do  jed
nej triedy so svojou sestrou Julkou, 
ktorá bola o dva roky mladšia. 

Po maturite na gymnáziu v roku 
1941 sa zamestnala v NUPODe ako 
administratívna pracovníčka. Ešte 
počas štúdia na gymnáziu sa zozná
mila s mladým kaplánom Ondrejom 
Spišákom, ktorý navštevoval ich ro
dinu a v roku 1944 sa stal jej man
želom. Bol zakladateľom Slovenské
ho evanjelického cirkevného zboru 
v Kežmarku. Počas ťažkých rokov II. 
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Mária Spišáková, H. Michalíková (sestra) a V. Hanudeľová

svetovej vojny sa snažil pomáhať ži
dovským rodinám tým, že ich krstil. 
Zosnulá Mária Spišáková bola neraz 
svedkom týchto krstov. 

Pán Boh v  tomto manželstve ich 
požehnal dvoma deťmi. V roku 1946 
sa im narodila dcéra Vierka a v ro
ku 1948 syn Dušan. Keď manželo
vi v roku 1952 odobrali štátny súhlas 
k vykonávaniu funkcie farára v Kež
marku, o pol roka neskôr sa presťa
hovali do  Galanty, kde bol ustano
vený za farára. Keďže v Galante ani 
v blízkom Matúškove nebol kantor, 
tak jeho manželka sa podujala vy
konávať túto službu a  kantorovala 
manželovi až do dôchodku. V  tých 
časoch mala Mária ako manželka 
farára problém zamestnať sa. Do za
mestnania sa jej podarilo nastúpiť až 
v roku 1959. Najprv ako brigádnička 

v konzervárňach a potom pracovala 
ako predavačka. V roku 1963 dosta
la trvalé miesto v Poľnonákupe, kde 
pracovala až do dôchodku. 

Po  nastúpení na  dôchodok sa 
s  manželom presťahovali do  Brati
slavy k  synovi Dušanovi a  jeho ro
dine, kde však po  roku a  po  ťažkej 
chorobe jej manžel zomrel. Na  dô
chodku však nechcela zostať nečin
ná. Naskytla sa jej možnosť starať sa 
o malé deti, tak ju využila a pomá
hala pri opatere detí v  niekoľkých 
rodinách, dokonca rok i v Nemecku. 
V Bratislave žila do roku 2012 a ná
sledne sa vrátila do  Kežmarku ku 
svojej dcére Vierke, kde žili aj jej tri 
sestry s rodinami. 

Pán Boh jej uchoval dobré zdra
vie do vysokého veku a vďaka dob
rému zraku sa mohla do  95 rokov 
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95. narodeniny M. Spišákovej, prvý sprava Miroslav Erdinger

venovať svojej veľkej záľube – číta
niu kníh. Do  posledných síl chce
la byť nápomocná – či už v domác
nosti alebo pri dozeraní na pravnú
čatá, ktoré milovala. Milá, praco
vitá, vždy usmiata rozdávala lásku 
a  skúsenosti všetkým svojim blíz
kym. Viera v  Boha ju sprevádzala 
celým životom a  inak tomu nebolo 
ani v  posledných dňoch. Pán živo
ta a smrti ju z tejto časnosti odvolal 
9. februára 2018 vo veku 96 rokov, 6 
mesiacov a 9 dní. 

So zosnulou sme sa rozlúčili v ná
deji vzkriesenia a  večného života 
na základe slov z 1. knihy Mojžišo
vej 49,18: „Na Tvoju pomoc čakám, 
Hospodine.“ Brat farár Porubän vo 
zvesti slova Božieho poukázal na to, 
ako v živote človeka je dôležitá po
moc. Túto pomoc do  svojho živo

ta prijímame predovšetkým od Bo
ha a rovnako aj my sme povinní túto 
pomoc odovzdávať svojim blížnym. 
Mária Spišáková pre svoj život prija
la Božiu pomoc, ktorá sa nám zjavila 
v Ježišovi Kristovi, no rovnako i ona 
bola dobrou pomocou svojmu man
želovi, svojej rodine, spoločenstvu 
cirkvi, no i  všetkým tým, ktorí tú
to pomoc potrebovali. Tak ako mi
losrdný samaritán sa sklonil k  do
ráňanému pocestnému, tak aj ona 
sa skláňala k mnohým ľuďom, kto
rí potrebovali pomôcť. 

Na  Božiu pomoc očakávala aj 
na sklonku svojho života, keď ju cho
roba priviazala na  lôžko. Tejto po
moci sa jej dostávalo nielen od naj
bližšej rodiny, ale predovšetkým 
od Toho, komu v celom živote veri
la a na koho sa v každom čase spolie
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Doc. Mgr. art. Anna Predmerská-Zúriková pri prednáške

ha, od Hospodina, nášho Boha, kto
rý ju smrťou vytrhol z bied tejto čas
nosti, aby mohla uzrieť slávu, ktorú 
Boh pripravil pre tých, čo Ho milu
jú. Spomienka na  Máriu Spišákovú 
nech zostane aj v našom cirkevnom 
zbore požehnanou. 

12. marca 2018 sa uskutočnila vo 
filiálke Ľubica Seniorálna pastorál
na konferencia Združenia Evanje
lických duchovných Tatranského se
niorátu (SPK ZED TAS) – jednodu
cho povedané pravidelná mesačná 
porada farárov Tatranského senio
rátu, ktorá sa začala krátkymi služ
bami Božími v  evanjelickom chrá
me Božom v Ľubici, kde domáci brat 
farár poslúžil príhovorom, ale aj 
prislúžením Večere Pánovej, ktorú 
spieval podľa staršej tradície – ako 
ukážku pre farárov, vzhľadom na to, 

že táto liturgia sa veľmi málo pou
žíva v našej cirkvi napriek tomu že 
je pôvodnejšia reformačnej tradícii. 

Potom sme sa na  rokovanie pre
sunuli do  Cafe Leibitz – pôvod
ne budovy evanjelickej fary. O  li
turgickom speve a  technikách 
spievania nám prišli porozprávať 
Doc. Mgr.  art. Anna Predmerská – 
Zúriková a  Janka Feketeová, dlho
ročná hlasová pedagogička na Evan
jelickej bohosloveckej fakulte Uni
verzity Komenského. 

Reformácia priniesla veľké zmeny 
aj do bohoslužobného života a  jeho 
liturgického stvárnenia. Vďaka ma
terinskej reči a  odklonu od  stredo
vekých módov k  ľudovejšej melodi
ke sa mohlo do spevu piesní zapojiť 
celé zhromaždenie. Bohoslužobný 
život obohacovala aj organová hra. 
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Počúvajúci bratia a sestry farárky Tatranského seniorátu

Úlohou organa bolo uvádzať spev 
chrámového zhromaždenia. Vplyv 
na  túto skutočnosť mala Luthero
va teológia a  jeho pohľad na hudbu 
v  službe budovania viery jednotliv
ca, ako aj celého cirkevného spolo
čenstva.

Luther mal od  mladosti mimo
riadne vrelý vzťah k hudbe, podpo
rený štúdiom na  artistickej fakul
te v Erfurte. Bol členom speváckych 
zborov, vynikajúcim hráčom na lut
ne a mal pekný tenor. Mnohé texty 
svojich piesní zaodel vlastnou me
lódiou. Najznámejší Lutherov hym
nus „Ein feste Burg“ sa stal hymnou 
evanjelickej cirkvi. Lutherove názo
ry na  hudbu zúročil predovšetkým 
J. S. Bach, ktorý vo svojich kantá
tach a chorálovej tvorbe veľmi účin
ne stvárnil teologické pravdy.

Pod liturgiou v  našej cirkvi ro
zumieme predovšetkým spev kňaza 
pri bohoslužbách (alebo iných bene
diktórnych príležitostiach) a  odpo
veď, resp. zapojenie sa zboru – bo
hoslužobného zhromaždenia do  li
turgie. To vytvára celkový liturgic
ký poriadok služieb Božích. Je vô
bec liturgia potrebná? Do istej mie
ry s ohľadom na nechuť, či výhrady, 
alebo kritiku, s ktorou sa dnes stre
távame u  mladej generácie, musí
me povedať, že aj liturgia má svoje 
miesto v bohoslužobnom živote a je 
rovnako vyjadrením Božieho zjave
nia. Tak, ako sa nedajú urobiť boho
služby bez kázne, čo je jeden z pilie
rov bohoslužieb, tak zatiaľ v  našej 
cirkvi to nejde bez liturgie, i keď sú 
snahy mladých ordinovaných kňa
zov o  určitú elimináciu liturgické
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Prenosové plátno proChristu 2018 v auditóriu lýcea

ho spevu, ktorá by pomohla predo
všetkým tým, ktorí nemajú všeobec
né nadanie pre spev. 

Doc.  Mgr.  art. Predmerská vo 
svojej praktickej prednáške upozor
nila na niektoré nedostatky v  litur
gickom speve, aj v speve chrámové
ho zhromaždenia, a dokonca zaspie
vala i ukážky nesprávnej a správnej 
interpretácie. Zdôraznila, keďže sme 
„spevavou cirkvou“, ktorej mnohé 
evanjelické cirkvi v  zahraničí závi
dia bohatstvo liturgického spevu, 
tak by sme sa mali snažiť o zachova
nie tejto tradície, ale zároveň aj o to, 
aby bol tento spev aj správne inter
pretovaný, hlavne ak sa jedná o tele
vízne alebo rozhlasové prenosy.

Janka Feketeová nás poučila 
o  praktických hlasových možnos
tiach. To znamená, ako udržať hlas 

v  patričnej  tónine. Zároveň pouká
zala na to, ako je potrebné si pri spe
ve v  chladných kostoloch chrániť 
svoj hlas, aby nám hlasivky nesko
labovali. Najčastejšou chybou, a  to 
nielen pri speve, ale aj v zime pri ly
žovačke je, keď sa človek napije ho
rúceho čaju. Horúcim čajom hlasiv
ky zohrejeme, ale vzápätí dýchaním 
studeného vzduchu hlasivky ochla
dzujeme, čím spôsobujeme pre hla
sivky veľký šok. Ten nakoniec mô
že spôsobiť, že nám hlasivky úplne 
odídu. Podobných praktických rád 
sme dostali niekoľko, keďže hlas je 
nástroj, ktorý farári vo svojej službe 
najviac používajú. 

13. – 18. marca 2018 V  pôst
nom čase sme sa mohli prostred
níctvom internetu zúčastniť vysie
lania ProChrist 2018, ktoré sa v na
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Brat farár na zhromaždení Za slušné Slovensko

šom cirkevnom zbore uskutočni
lo v  auditóriu lýcea namiesto pôst
neho modlitebného týždňa. Jednot
livé večery, ktoré boli plné rozho
vorov so zaujímavými ľuďmi z rôz
nych oblastí života, nám prinášali 
osobné svedectvo viery, ktoré bolo 
pre mnohých veľkým povzbudením 
a  poukazom na  to, že Boh koná aj 
v dnešnej dobe, a nie je iba akýmsi 
prizerajúcim sa Bohom na to, čo sa 
deje v tomto svete. Okrem toho kaž
dý jeden večer bol venovaný nejakej 
téme, a  tak počas šiestich večerov 
sme mohli počuť zamyslenia na té
mu: Boh ma Miluje, Boh ma chce, 
Boh ma hľadá, Boh ma zachraňu-
je, Boh ma obdaruje a Boh ma mo-
tivuje. Verím, že spoločne sme tak 
prežili pekné večery s bohatým du
chovným programom, ktorý v pôst

nom čase viedol naše myšlienky 
k poznaniu toho, že Boh má záujem 
o hriešneho človeka, ktorý dokázal 
tým, keď Svojho Syna neváhal obe
tovať na dreve golgotského kríža. 

16. marca 2018 sa uskutočnilo 
o 17:00 h. protestné stretnutie pred 
budovou kežmarskej Reduty, čím 
sa mesto Kežmarok pripojilo k  os
tatným mestám na  Slovenku, kto
ré tak vyjadrili hlboké znepokoje
nie nad vraždou novinára Jána Ku
ciaka so svojou snúbenicou Marti
nou Kušnírovou, čím boli princípy 
demokracie v tejto spoločnosti pod
lomené. Na tomto podujatí Za sluš-
né Slovensko sa zúčastnilo niekoľ
ko členov nášho cirkevného zboru, 
na  ktorom vystúpil so svojím prí
hovorom aj náš domáci brat farár, 
ktorý poukázal na to, že vražda Já
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Účastníci zhromaždenia Za slušné Slovensko

na Kuciaka sa stala aj kvôli tomu, le
bo človek sa vzdialil od  Boha, pre
stal rešpektovať Jeho zákony a hod
noty, ktoré dal tomuto svetu a v ňom 
človeku ako korune stvorenstva. My 
sme tí, ktorí máme dbať o to, aby sa 
tieto hodnoty medzi nami zachová
vali a aby boli hlboko vryté do náš
ho srdca. Potom nebudeme rozmýš
ľať spôsobom, ako získam pre se
ba čo najviac hmotných statkov, le
bo pred očami budeme mať dob
ro svojho blížneho, o ktoré sa bude
me usilovať. To je princíp evanjelia, 
a nie ako pred Vianocami nám pre
miér tejto krajiny povie: Kto do teba 
kameňom, ty doňho dvoma. K čomu 
nás vlastne jeden z najvyšších pred
staviteľov štátu týmto výrokom na
báda? Už to je obraz chorého zmýš
ľania a nízkeho morálneho postoja, 

ktorý vedie človeka do  takých sku
točností, ako je siahnutie niekomu 
na život – vražda.

Obraz súčasnej spoločnosti je, 
že sme akosi po 28 rokoch od než
nej revolúcie nevyzreli, ale ešte via
cej morálne upadli do hnoja korup
cie. Túžba mať viac a viac je jednou 
z  diablových zbraní, ktorej človek 
veľmi ľahko podľahne a  potom ne
pozerá vôkol seba, aké to má dôsled
ky a čo všetko táto túžba môže spô
sobiť nielen blízkemu okoliu, ale čo 
to môže spôsobiť i celej spoločnosti. 

21. marca 2018 sa konala v  au
ditóriu lýcea súťaž detí mater
ských škôl mesta Kežmarok a širšie
ho okolia v recitovaní poézie a pró
zy pod názvom: „Malý recitátorík“. 
Po prvýkrát sa táto súťaž uskutočni
la v roku 2008. To znamená, že toh
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Malý recitátorík: Michal Šterbák

to roku mal Recitátorik pekné jubi
leum. Pôvodne to bola len akcia MŠ 
Cintorínska pod vedením p.  riad. 
Haniskovej, ktorá je zároveň pred
sedníčkou Spoločnosti pre predškol
skú výchovu v  okrese Kežmarok, 
preto sa v nasledujúcom roku zapo
jili aj ďalšie materské školy okresu 
Kežmarok. Zámerom bolo pripraviť 
deti už v útlom veku na recitáciu ako 
prostriedok na rozvíjanie ich komu
nikačných a jazykových schopností, 
zlepšenie výslovnosti, cibrenie pa
mäti, nebojácnosť vystupovať pred 
publikom, aby z nich možno vyrást
li recitátori na Literárny Kežmarok, 
ktorý je v našom meste už dlhoroč
nou tradíciou.

Každoročne sa súťaže „Malý reci
tátorík“ zúčastňuje približne 25 – 30 
detí; ich prednes, vystupovanie, re

čový prejav hodnotí odborná poro
ta pozostávajúca z učiteliek ZŠ, logo
pedičiek, zástupkýň Mestskej kniž
nice a Školského úradu, dokonca sa 
raz podarilo prizvať aj spisovateľku 
detskej literatúry Miriam Molnáro
vú – Nevyjelovú.

Úroveň tohto podujatia sa z roka 
na rok skvalitňuje, je lepší výber lite
ratúry, prednes sa obohacuje o rôz
ne kostýmy, rekvizity, zlepšuje sa 
spolupráca s rodičmi. 

Mohlo by sa nájsť v  Kežmarku 
lepšie miesto na  súťaž v  prednese 
ako je kežmarské lýceum? Účastní
ci a ich rodinní príslušníci majú te
da okrem recitácie jedinečnú príle
žitosť prezrieť si priestory tejto výni
močnej budovy, v ktorej sa nachádza 
najväčšia školská historická knižni
ca v strednej Európe. Tohto roku sa 
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Brat farár Attila Spisak s mládežníkmi na kežmarskom hrade

zúčastnil tejto súťaže aj člen nášho 
cirkevného zboru, pravidelný účast
ník detskej besiedky Michal Šterbák, 
ktorý získal 2. miesto.

27. marca 2018 sa v auditóriu lý
cea uskutočnilo tieňové divadlo, kto
ré nám predstavilo udalosti Veľkého 
piatku, keď bol Ježiš Kristus muče
ný a  nakoniec popravený na  dreve 
golgotského kríža. Toto divadlo pre 
nás pripravila komlóšska evanjelic
ká mládež z Maďarska. Napriek to
mu, že medzi Slovákom a Maďarom 
je veľká jazyková bariéra, tieňové di
vadlo túto bariéru prekonalo veľmi 
hravo, pretože dej ukrižovania bol 
divákovi predstavený prostredníc
tvom tieňov a  hudby, ktorá je me
dzinárodným jazykom. Komlóšska 
mládež sa na Slovensku s týmto di
vadlom prezentovala v  mnohých 

cirkevných zboroch, kde ju sprevá
dzal brat farár Attila Spisak, ktorý 
hovorí po  slovensky. Pred predsta
vením nás pozdravil v mene Evanje
lickej cirkvi a. v. v Maďarsku. 

Účinkujúci počas svojho pobytu 
spoznávali krásy Slovenska na  tých 
miestach, kde vystupovali so svojím 
divadlom. V  Kežmarku si prezreli 
miestny hrad, kde sa zoznámili s ro
dinou Thököly, no zároveň mohli 
spoznávať aj rôznu cechovú kultúru, 
ktorá bola v našom meste na vyso
kej úrovni. Okrem toho sa zoznámi
li aj s významnou osobnosťou rönt
genológie Vojtechom Alexandrom, 
ktorý bol prvým docentom a  pro
fesorom röntgenológie v  Uhorsku. 
Potom si prezreli Nový evanjelický 
kostol, Drevený artikulárny kostol 
a  evanjelické lýceum, kde sa oboz
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Úvod zborového dozorcu Ing. J. Horvátha na konvente TAS

námili s dejinami cirkevného zboru 
a jeho životom v súčasnosti. 

31. marca 2018 v  Novom evan
jelickom kostole v  Kežmarku sa 
na  Bielu sobotu konal organový 
koncert. Biela sobota je dňom hro
bového odpočinku Pána Ježiša Kris
ta. Zvony kostolov sa „zväzujú“ – to 
znamená, že od  Veľkého piatku až 
po  Veľkonočnú nedeľu sa nezvoní. 
Všade vládne pokoj a kľud. Do  tej
to atmosféry vrcholného pôstneho 
obdobia nám zazneli v podaní orga
nistky Marty Gáborovej a sopranist
ky Karin Loudovej mnohé vzácne 
duchovné diela od autorov J. S. Ba
cha, K. E. Bacha, P. Ebena, A. Vival
diho, Viliama Figuša Bystrého, G. 
Frescobaldiho. Všetci títo významní 
hudobní skladatelia boli inšpirova
ní pri svojej tvorbe udalosťami Veľ

kého piatku, Bielej soboty či samot
nej Veľkonočnej nedele – víťazstva 
Ježiša Krista nad smrťou. Bohatstvo 
pôstneho obdobia popri čítaní pašií 
na bohoslužbách sme mohli prežiť aj 
započúvaním sa do duchovnej hud
by, ktorá nám toto prežívanie a jeho 
význam ešte viacej sprítomnila. 

7. apríla 2018 sa uskutočnil kon
vent Tatranského seniorátu na Tat
ranske Štrbe v  zariadení pre senio
rov, ktorého riaditeľom je záro
veň dozorca Tatranského seniorá
tu Ing.  Tomáš Hyben, PhD. Kon
vent začal krátkymi bohoslužbami, 
na  ktorých nám zvesťou slova Bo
žieho poslúžil domáci brat farár Sta
nislav Baloc. Po  bohoslužbách sme 
pokračovali v  rokovaní. Delegátmi 
z  nášho cirkevného zboru na  kon
vent Tatranského seniorátu sú: Pred
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Detský ples v plnom prúde

sedníctvo CZ Roman Porubän, zbo
rový farár a Jozef Horváth, zborový 
dozorca a dvaja delegáti: Ivana Preli
chová a Slávka Jančušková. 

Na tomto konvente boli slávnost
ne uvedení novozvolení zboroví do
zorcovia cirkevných zborov Tatran
ského seniorátu, medzi ktorých pat
ril aj náš novozvolený zborový do
zorca. Tento úvod aj s  potvrdením 
voľby uskutočnil brat senior Tatran
ského seniorátu Jaroslav Matys. 

7. apríla 2018 v  prvú sobotu 
po Veľkej noci sa deti stretli v spo
ločenskom dome CULTUS na  det
skom plese, ktorý bol tohto roku ve
novaný kráľovnej Ester. Celý tento 
biblický príbeh je veľmi zaujímavý, 
ako kráľovná Ester zachráni svoj ná
rod, mohli by sme povedať pred bib
lickým holokaustom, ktorý pripra

voval v perzskej ríši Háman, najvyš
ší minister kráľa Ahasvéra.

Po úvodnej modlitbe sa deti oboz
námili s týmto biblickým príbehom 
prostredníctvom krátkeho video
filmu. Keď kráľ Ahasvér usporiadal 
veľkú hostinu, povolal na  ňu svoju 
kráľovnú Vaští, aby sa ukázal v celej 
svojej kráse pozvaným hosťom. Krá
ľovná sa však odmietla predvádzať 
pred hodujúcimi mužmi a kráľ sa tak 
rozzúril, že ju vyhnal. Rozhlásil, že 
hľadá novú kráľovnú. A tak na krá
ľovský dvor prichádzali rôzne diev
čatá. Každý večer si dal priviesť jed
nu z nich, a tak prišiel rad aj na Ester. 
Kráľovi sa veľmi zapáčila, a preto si 
ju vybral za novú kráľovnú. 

Esteriným strážcom bol Žid Mor
dochaj – jej strýko, ktorý ju vycho
vával po smrti rodičov. Jedného dňa 
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Kráľ Ahasvér si vyberá novú kráľovnú

Mordochaj začul dvoch dvoranov, 
ako sa dohovárajú, že zavraždia krá
ľa. Povedal o tom Ester a tá kráľa va
rovala. Za  svojho radcu v  tom čase 
Ahasvér vymenoval Hámana, kto
rý bol hrdý a ctižiadostivý muž, ne
návidiaci Židov. No najviac zo všet
kých však nenávidel Mordochaja, 
pretože pred ním si Mordochaj ne
musel kľakať ako ostatní. A tak Há
man začal pracovať na tom, aby kráľ 
dal vyvraždiť všetkých nepriateľov 
Perzie, no kráľovi nepovedal, že tým 
myslí na Mordochaja a ostatných Ži
dov. Dokonca vypracoval aj návrh 
zákona, ktorý dal podpísať kráľovi. 

Mordochaj o tomto zámere infor
moval Ester, ktorá pripravila hosti
nu a pozvala na ňu kráľa Ahasvéra 
a Hámana. Kráľ sa cítil na tejto ve
čeri veľmi dobre a ponúkol jej až po

lovicu kráľovstva. Ester však žia
dala od neho celkom inú láskavosť. 
Oboznámila kráľa s  Hámanovým 
úmyslom, ktorý chcel zabiť jej strýka 
Mordochaja i  celý židovský národ, 
medzi ktorý patrila aj ona. Kráľ po
chopil Hámanove zámery a  nechal 
Hámana popraviť. Na  jeho miesto 
dosadil Mordochaja. Tak Ester za
chránila židovský národ pred holo
kaustom. Toto vyvraždenie židov sa 
malo uskutočniť v 13. deň posledné
ho dvanásteho mesiaca. V tento deň 
si dodnes Židia pripomínajú túto 
skutočnosť vo sviatku Purim. 

Po  oboznámení sa s  udalosťa
mi, ktoré sa niekedy dávno odohrali 
na perzskom kráľovskom dvore, me
dzi nás prišiel kráľ Ahasvér, ktorý si 
vyberal svoju nevestu. Aby nevesty 
boli čo najkrajšie, tak pre nich pri
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Perzský perličkový kúpeľ vyskúšali aj babky

pravil skrášľovacie salóny. V jednom 
ich čakal perličkový kúpeľ na nohy, 
ktorý mladé kráľovné, ale i tie star
šie, veľmi rady absolvovali. Potom 
pre deti bol pripravený nechtový sa
lón. Tu sa dievčatám venovala dvor
ná dáma kráľa Ahasvéra Andrejka 
Štecová, ktorá im pripravila nádher
né nechty. Okrem toho sme tu ma
li uhorkový salón, kde mladé prin
cezny si skrášľovali svoju tvár, aby 
lepšie vyzerali pred kráľom, i  keď 
to vôbec nepotrebovali. Celé podu
jatie nás sprevádzala hudba a  tanec 
a  samozrejme nechýbal ani spoloč
ný tanček, ktorý pre deti pripravil 
Dávid Jendrušák. Rodičia sa mohli 
občerstviť kávou a  inými sladký
mi dobrotami, či dokonca sa zapo
jiť do  rôznych súťaží spolu so svo
jimi deťmi. A tak opäť po roku sme 

mohli prežiť jedno z pekných sobot
ných popoludní na detskom plese.

13. mája 2018 sa uskutočnil cha
ritatívny koncert Lucie Bílej v Evan
jelickom kostole vo Veľkej Lomnici. 
Vstupenky na koncert boli vypreda
né už týždne dopredu. Česká slávica 
Lucie Bílá pod Tatry prišla v  sprie
vode klaviristu Petra Maláska. Ko
mornú atmosféru kostola umocnil 
jej recitál, po  ktorom si publikum 
vyžiadalo ešte dva prídavky. V rám
ci jedného z nich sa Lucie Bílá roz
hodla pre slovenský hit Vyznanie 
od Mariky Gombitovej.

Na  úvod organizátori koncer
tu o  každom obdarovanom urobili 
krátky videofilm. Divák sa tak mo
hol oboznámiť s obdarovaným, jeho 
problémami, ale zároveň aj potre
bami, na  ktoré finančné prostried
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Lucie Bílá na charitatívnom koncerte vo Veľkej Lomnici

ky z  koncertu budú použité. Sym
bolické šeky boli odovzdané šiestim 
obdarovaným: rodine Jána Šuleja, 
Tomáša Maka a  Lukáša Mišaneka 
z Veľkej Lomnice, Petra Draveckého 
z  Huncoviec a  Martina Janečka zo 
Starej Lesnej. Vďaka veľkému záuj
mu o lístky na koncert, ako aj pomo
ci zo strany sponzorov, do zoznamu 
obdarovaných bola zahrnutá Anna 
Kičáková z  Liptovskej Tepličky. Je 
to matka štyroch detí, ktorá jedné
ho dňa odpadla a po dlhom oživova
ní v nemocnici si jej rodina vypoču
la diagnózu: apalický syndróm, teda 
špecifický druh poruchy vedomia. 
Výťažok z koncertu každému z ob
darovaných prispel sumou vo výš
ke 1 500, €. Pri organizácii koncer
tu sa tento rok k Nadácii Miroslava 
Šatana pridala aj Nadácia Cena živo

ta pri detskom oddelení Nemocnice 
v  Poprade pod vedením primárky 
Beá ty Šoltýsovej, ktorá je tiež pôvo
dom z Veľkej Lomnice.

Lucie Bílá do  repertoáru svoj
ho recitálu zaradila aj známe hity 
ako Most přes minulost, Hallelujah, 
Vyznanie od  Mariky Gombitovej 
a  záver patril skladbe Jsi můj Pán. 
„Charita ku mne patrí ako strom-
ček k Vianociam,“ uviedla speváčka, 
ktorá počas koncertu venovala jed
nej z  malých poslucháčok prívesok 
s anjelom. Nasledujúci piaty ročník 
koncertu sa uskutoční 19. mája 2019 
a medzi nás prídu Cigánski diabli.

16. mája 2018 od  17.00 hod 
do 22.00 hod sa v Kežmarku na pia
tich miestach uskutočnil projekt Noc 
literatúry 2018. Úryvky z  kníh eu
rópskych autorov zazneli v  priesto
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Tatiana Poláková pri čítaní knihy v drevenom kostole

roch Hradnej kaplnky Kežmarské
ho hradu, Dreveného artikulárne
ho kostola, v kníhkupectve Alterego 
a  Boutique hotela Hviezdoslav. Čí
tajúcimi boli Marek Geišberg, herec 
martinského Slovenského komorné
ho divadla, herec Peter Rúfus, hereč
ka prešovského divadla Silvia Dono
vá a  herečka košického divadla Ta
tiana Poláková. 

Priaznivci kvalitnej literatúry sa 
mohli potešiť štyrmi sériami večer
ných čítaní z  kníh európskych au
torov. Na  Slovensku sa do  Noci li
teratúry zapojilo 14 miest, v  kto
rých známe osobnosti čítajú literár
ne úryvky na najrôznejších miestach 
od  kostolov cez galérie, terasy až 
po kryt civilnej ochrany. 

Už po  tretíkrát sa tento projekt 
realizuje v  našom meste, do  ktoré

ho sa zapojil aj Cirkevný zbor ECAV 
na Slovensku Kežmarok. Myšlienka 
zapojiť sa do Noci literatúry v Kež
marku vyšiel z Hotela Hviezdoslav. 

V hradnej kaplnke sa čítala kniha: 
Taliansko – Paolo Cognetti: Osem 
hôr; čítal Marek GEIŠBERG. Román 
je podľa slov autora o  dvoch pria
teľoch a  jednej hore... Najskôr sú to 
chlapci, neskôr dospelí a navyše cel
kom odlišní muži. Príbeh opisuje dl
hý časový oblúk ich priateľstva ako 
dobrodružnú cestu zloženú z útekov 
a  pokusov o  návrat k  ustavičnému 
hľadaniu cesty k sebapoznaniu.

V  hoteli Hviezdoslav sa čítala 
kniha: Holandsko – Hendrik Groen: 
Tajný denník Hendrika Groena. Pre
klad: Adam Bžoch; čítal: Peter RÚ
FUS. Humoristický román holand
ského autora, ktorý sa ukrýva pod 
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Spoločná beseda s účinkujúcimi v hoteli Hviezdoslav

pseudonymom zhodným s  menom 
hlavnej postavy svojej knihy. Tou je 
vyše 83ročný starček žijúci v domo
ve dôchodcov, ktorý nemá rád sta
rých ľudí a nechce čakať na smrť po
pri pestovaní muškátov a pití slabé
ho čaju…

V  kníhkupectve Alterego sa číta
la kniha: Francúzsko – Jean Michel 
Guenassia: Vplyv Davida  Bowieho 
na  osudy mladých dievčat; čítala: 
Silvia DONOVÁ. Zábavný a  láska
vý príbeh jednej milo  nekonform
nej rodiny s hlavným hrdinom Pau
lom, ktorý je všetko iné, len nie typic
ký tínedžer. Napriek svojmu dievčen
skému vystupovaniu miluje výluč
ne ženy. Náhoda spojená s  jeho na
rodením ho privedie k osudu jedné
ho z najslávnejších nejednoznačných 
androgýnov – Davida Bowieho.

V  Drevenom artikulárnom kos
tole sa čítala kniha: Slovensko – On
drej Štefánik: Som Paula; čítala: Ta
tiana POLÁKOVÁ. Román zo sú
časnosti Som Paula popisuje roz
klad nášho sveta, jeho prirodzených 
a  životne dôležitých štruktúr, seba
záchovných mechanizmov, vzťahov 
a identifikácií. Je to aj rodinná drá
ma, neviditeľnými vláknami popre
pájaná s  celou spoločnosťou a  sa
motným človekom. 

Po  skončení čítania na  všetkých 
štyroch miestach sa účastníci tohto 
projektu i  poslucháči stretli v  kon
gresovej sále Hotela Hviezdoslav, 
kde pokračovala s  umelcami deba
ta o  jednotlivých dielach, ktoré sa 
v  tomto roku poslucháčovi a  per
spektívnemu aj čitateľovi prezento
vali cez projekt Noc literatúry 2018, 
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Slávnostný vstup konfirmandov do chrámu

ktorú moderoval Marián Galajda 
a  hudobnými vstupmi nás sprevá
dzal brat Mareka Gaišberga Martin, 
vynikajúci spevák a skladateľ. 

20. mája 2018 sa v  Drevenom 
artikulárnom kostole uskutočnila 
slávnosť konfirmácie, na  ktorej bo
li konfirmovaní štyria konfirmandi. 
Traja chlapci: Michal Choma, Dávid 
Babják, Tomáš Krompaský a  jedno 
dievča Lesia Benčová. 

Brat farár vo svojom príhovo
re poukázal na  základe textu z  pro
roka Jonáša 2,1.2, že kresťania v  pr
votnej cirkvi, keď boli prenasledova
ní, tak sa medzi sebou identifikova
li znakom ryby. Po grécky sa ryba po
vie ICHTHYS. Začiatočné písmená 
znamenajú: Ježiš Kristus, Boží Syn, 
Spasiteľ. Pre prvotnú cirkev ryba bo
la akýmsi logom – symbolom, v kto

rom bolo zakódované vyznanie ich 
viery. Keďže to bolo obdobie krutého 
prenasledovania kresťanov, tak takto 
zakódovaný znak pomáhal, aby jeden 
kresťan poznal iného a zároveň, aby sa 
predčasne neprezradil pred nepriateľ
mi – prenasledovateľmi. Vieru v Ježi
ša ako najvyššieho Pána prví kresťania 
vyznávali smelo. Aj keď časy, v  kto
rých žili, boli zlé, napriek tomu kres
ťania vyhľadávali spoločenstvo cirkvi. 
Neuspokojili sa s  tým, že veria sami, 
že sa pomodlia doma, ako to častokrát 
dnes počujeme: Ja verím v  Boha, ale 
cirkev k tomu nepotrebujem. Tu si mu
síme klásť otázku: Aká je vlastne viera 
takého človeka, keď Božie zjavenie bolo 
zverené cirkvi a on cirkev ku svojej vie-
re nepotrebuje? 

Zaiste, veriť, že Ježiš Kristus je 
Boží Syn a  Spasiteľ, potrebuje kaž
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L. Benčová, D. Babjak, R. Porubän, T. Krompaský, M. Choma

dý z  nás osobne. Nestačí, že to vy
znáva moja stará mama, dedo, otec, 
či mama. Nikto iný nemôže za  nás 
veriť. Keď čítame Bibliu, tak narazí
me na príbeh jedného človeka, ktorý 
je úzko spojený s rybou – s kresťan
ským kryptogramom. Bol to Jonáš. 
Pán Boh ho poslal do mesta Ninive, 
no on „vysolil ťažké peniaze“ – zapla
til drahý lístok na loď, aby sa vybral 
opačným smerom. Nasadol na  loď, 
ktorá smerovala do Taršíša, no nerá
tal s tým, že Pán Boh ho na tejto ceste 
zastaví prostredníctvom búrky. A čo 
sa dialo ďalej? „Potom Hospodin pri-
kázal veľkej rybe, aby Jonáša zhltla. 
Jonáš bol v bruchu ryby tri dni a tri 
noci. Jonáš sa z brucha ryby modlil 
k Hospodinovi, svojmu Bohu.“

Človek sa Pánu Bohu nestratí. 
Nestratil sa Mu ani Jonáš. Pán Boh 

na  neho nastrojil špeciálnu rybu, 
ktorá ho prehltla. Byť „schrupnutý“ 
veľkou rybou – to neznie nijako prí
ťažlivo. Táto ryba bola na prvý po
hľad veľmi podozrivý tvor. Zhltnúť 
živého človeka, ocitnúť sa v  útro
bách ryby – to nie je nič lákavé. Iba
že práve táto okolnosť doviedla Jo
náša k  modlitbe a  nasmerovala ho 
k tomu, aby konal, čo sa Bohu páči, 
čo od neho Pán Boh očakáva. Tá veľ
ká ryba – Božia „sociálna“ ryba, bola 
v  konečnom dôsledku dobrá a  uži
točná. Jonáš si vďaka nej uvedomil, 
k čomu ho kedysi Pán Boh povolal. 
Vtedy mu zaznelo Božie slovo – Pán 
Boh Jonáša oslovil. Vybral si ho pre 
konkrétnu úlohu, aby zvestoval Bo
žie slovo v Ninive. 

Milí konfirmandi! My – cirkevný 
zbor – my sme tá veľká ryba a „zhltli“ 
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Medzinárodný detský sláčikový orchester

sme vás. Od dnešného dňa ste v na
šom vnútri – ste prijatí za dospelých 
členov cirkevného zboru. No nebojte 
sa, neznamená to, že vás teraz „rozlo
žíme“ príkazmi a zákazmi ako neja
kými žalúdočnými kyselinami... 

Vy sa budete „plaviť“ týmto sve
tom a nikto z nás ako členov spolo
čenstva cirkvi nedokáže v tomto sve
te veriť za vás. Veriť Pánovi Ježišovi 
Kristovi potrebujem ja – vy – každý 
z nás osobne. Každý z vás, moji milí, 
má vyznať: Verím, že Ježiš Kristus je 
Boží Syn a (aj môj) Spasiteľ. To je na
še logo, náš kryptogram ryby.

23. mája 2018 sa uskutočnil 
v  Drevenom artikulárnom kostole 
o  1800 h. koncert medzinárodného 
detského sláčikového orchestra, kto
ré tvorili deti zo Základnej umelec
kej školy Antona Cígera v Kežmarku 

a deti Panstwowej szkoly muzycznej 
z Bochne v rámci projektu „Na stru-
nách“. Sláčikový orchester dirigo
vala Božena Wojciechowska (Poľ
sko). Na koncerte zazneli rôzne diela 
od svetových autorov.

25. mája 2018 sa uskutočnil 
v  Drevenom artikulárnom kosto
le koncert Márie Čírovej & Sláčiko
vé kvarteto a  kapela, ktorý uviedla 
Umelecká agentúra Bell Canto z Po
pradu. Koncert sa uskutočnil pri prí
ležitosti 20. výročia umeleckej agen
túry Bell Canto Poprad, ktoré v tom
to roku oslavuje. Mária Čírová je ta
lentovanou úspešnou slovenskou in
terpretkou, skladateľkou a klavirist
kou. Narodila sa v hudobníckej ro
dine s koreňmi skladateľa E. Sucho
ňa. Dvakrát získala ocenenie Zla
tý slávik. Do  povedomia sa dostala 
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v roku 2008, keď vyhrala súťaž Co-
ca-cola Pop-star. Je držiteľkou ceny 
OTO 2017. Na konte má štyri úspeš
né CD. Jej najnovší album 2017 je in
špirovaný emóciami, životom, zážit
kami a nezabudnuteľnými okamih
mi, ale i náročnými skúškami, ktoré 
jej do cesty postavil rok 2017. Jej pies
ne sú zároveň aj nádhernou duchov
nou hudbou, prostredníctvom kto
rej nemá problém sa priznať pred ve
rejnosťou, že je veriacim človekom. 

7. – 8. júna 2018 sa uskutočnil 53. 
ročník Literárneho Kežmarku, kto
rý bol venovaný 130. výročiu naro
denia Ivana Stodolu a Martina Rá
zusa – literátov, ktorí na  začiatku 
20. storočia študovali v Kežmarku – 
a 100. výročiu vzniku Českosloven
ska. LK bol organizovaný výlučne 
v  réžii mesta, usporiadaný pod zá

štitou ministerky školstva, vedy, vý
skumu a  športu SR Martiny Luby
ovej. Ako predtým, ani teraz nik
to z  ministerstva neprišiel. Podu
jatie sa konalo v  spolupráci s  Pre
šovským samosprávnym krajom – 
Múzeom v Kežmarku a Cirkevným 
zborom ECAV na  Slovensku Kež
marok. Z finančných dôvodov, ale
bo skôr z  nezáujmu nových vedení 
odpadli aj dvaja dlhoroční spoluor
ganizátori LK – Slovenská národná 
knižnica a Matica slovenská – obo
je z Martina. 

Program bol nasledovný – vo štvr
tok 7. júna o  15. hodine sa 53. Lite
rárny Kežmarok slávnostne otvo
ril už tradične pred budovou lýcea, 
po  otvorení nasledovalo vyhlasova
nie výsledkov Celoslovenskej literár
nej súťaže spestrené pásmom z víťaz
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Príhovor Jána Petríka pri otvorení Literárneho Kežmarku

ných prác. Z Kežmarku získali čestné 
uznania naši cirkevníci Roland Kaprál 
a Soňa Brejková, obaja z Hradnej ško
ly. Večer patril spomienke na  Ivana 
Stodolu spojený s  divadelným pred
stavením kežmarských ochotníkov 
Čaj u pána senátora. 

V piatok 8. júna o 9. hodine sa po
zvaní víťazi rozprávali s porotou a po
tom sa presunuli do priestorov múzea 
v hrade, kde si mohli prezrieť expozí
ciu kežmarského školstva a  sledovať 
programy Festivalu študentského re
mesla, ktorého termín vždy koliduje 
s Literárnym Kežmarkom.

Tak isto o 9. hodine začal v mest
skej knižnici aj tradičný seminár 
s programom: 
• Od monarchie k vlastnému štátu – 

Mgr.  Pavol Máťuš (odborný pra
covník SNK, prišiel do  Kežmar

ku v rámci dovolenky a na vlast
né náklady)

• Kežmarok a  vznik Českosloven-
skej republiky – Mgr.  Vladi
mír Julián Ševc (historik Múzea 
v Kežmarku)

• Martin Rázus a  Kežmarok – 
PhDr.  Nora Baráthová (historič
ka a spisovateľka)

• Listovanie v živote a diele Marti-
na Rázusa – Mgr. Ľubica Rybár
ska (Múzeum Janka Kráľa v Lip
tovskom Mikuláši)
Súčasťou seminára bolo otvore

nie výstavy o živote a diele Martina 
Rázusa, ktorý na svoje štúdiá v Kež
marku spomína v  románe Maroško 
študuje. Časť výstavy bola vypoži
čaná z  Liptovského Mikuláša. Kež
marské štúdiá dokumentovali origi
nálne predmety z  kežmarskej Lyce
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álnej knižnice (triedne výkazy, kniha 
samovzdelávacieho spolku), Múzea 
v  Kežmarku (triedne výkazy, foto
grafie), SNK Martin (Rázusove diela 
– prvé vydania) a z miestnej knižnice 
(novšie vydania Rázusových kníh).

Obedom sa program dvojdňové
ho literárneho podujatia skončil.

10. júna 2018 sa v  chráme Bo
žom v Spišskej Belej konali slávnost
né služby Božie, v  rámci ktorých si 
cirkevný zbor pripomenul 110. výro
čie úmrtia Samuela Webera. Narodil 
sa 26. marca 1835 v Poprade a zomrel 
18. mája 1908 v Spišskej Belej. Samu
el Weber bol jednou z  najvýznam
nejších osobností cirkevného zboru, 
mesta i regiónu. Slávnostných boho
služieb sa zúčastnil primátor mesta 
JUDr. Štefan Bieľak s manželkou, ako 
aj členovia Dobrovoľného hasičské

ho zboru Spišská Belá, keďže Samuel 
Weber patril medzi zakladateľov ha
sičského zboru, ktorý si tohto roku 
pripomína 140. výročie svojho zalo
ženia. Zvesťou slova Božieho poslúžil 
senior Tatranského seniorátu ECAV 
na Slovensku Mgr. Jaroslav Matys a li
turgiou Mgr. Michal Findra a domáca 
sestra farárka Eva Germanová.

V rámci služieb Božích v príhovo
re Štefan Bieľak vyzdvihol osobnosť 
a dielo Samuela Webera nielen v jeho 
cirkevnom pôsobení, ale najmä ako 
váženého občana Spišskej Belej, v kto
rej pôsobil vo viacerých oblastiach. 
Svojím konaním, vedomosťami a prí
stupom k  ľuďom zásadne ovplyvnil 
dianie v širokom okolí. Primátor zdô
raznil, že Samuel Weber bol príkla
dom človeka, ktorý pomáhal, konal 
a žil pre iných, a  to nielen ako kňaz, 
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ale aj ako človek, ktorý všetky svoje 
schopnosti, talent i  dar od  Boha vy
užil pre rodinu, cirkevný zbor, v kto
rom pôsobil bezmála 50 rokov. 

Po  skončení bohoslužieb sa prí
tomní presunuli na  miestny cinto
rín, kde si pri obnovenej rodinnej 
hrobke Samuela Webera uctili jeho 
pamiatku položením venca a zaspie
vaním piesne. Slávnostný program 
pokračoval v  poobedňajších hodi
nách na  fare. V  úvode si prítomní 
vypočuli prednášku od PhDr. Zuza
ny Kollárovej, PhD. o  živote a  die
le Samuela Webera. V závere podu
jatia vystúpil aj náš spevokol, ktorý 
zaspieval štyri piesne. Po občerstve
ní a priateľských rozhovoroch sa prí
tomní rozišli do svojich domovov. 

23. júna 2018 po  roku sa v  na
šom Drevenom artikulárnom kostole 

znovu uskutočnili nemecké ekume
nické bohoslužby – ako úvod ku (už 
23.) Karpatskonemeckým dňom kul
túry a  stretávania. Jednoduchou li
turgiou, čítaním textov z Písma a prí
hovorom poslúžili: za  evanjelickú 
cirkev brat Jozef Vereščák a za  rím
skokatolícku cirkev znovu poslúžil 
kňaz Hermann Overmeyer z  mes
tečka Sachrang z  Bavorska. Hudob
nú časť mal na starosti náš osvedčený 
kantor Roman Uhlár a tromi piesňa
mi prispela dychovka Posaunenchor 
z Mníška nad Hnilcom.

18. – 23. júla 2018 sa uskutoč
nil mládežnícky výlet do Prahy. Žiaľ 
tohto výletu sa zúčastnili len štyria 
mladí (René Špes, Alexandra Vavre
ková, Erika Hurajtová, Sarah Vnen
čáková), no i napriek tak malej účas
ti sme mohli prežiť pekné a  požeh
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Cesta do Prahy je dlhá a tak si treba i pospať

nané chvíle v tejto európskej metro
pole. Z popradskej vlakovej stanice, 
kde sme sa všetci stretli, sme nastú
pili na vlak RegioJet, ktorý nás za po
merne krátky čas, necelých sedem 
hodín, priviezol do  hlavného mes
ta Českej republiky. Z  vlakovej sta
nice sme nasadli na električku, ktorá 
nás priviezla najbližšie k  penziónu, 
v  ktorom sme boli ubytovaní. Keď
že tento priestor nepoznal ani pán 
farár, tak sme penzión Prague City 
hľadali s mapou v ruke. Pokus sa vy
daril na prvýkrát. Mapa nezlyhala. 

Po ubytovaní a zjedení domácich 
zásob sme sa hneď v prvý večer vy
brali do mesta. Boli sme zvedaví, ako 
vyzerá Praha večer, keď sa zasvietia 
svetlá. Bol to veľmi pekný zážitok, 
pretože od  Karlovho mostu sme sa 
pozerali na Hradčany. Tu sme stretli 

jedného Rusa, ktorý mal vycvičené 
holuby a  tie sa veľmi radi zahniez
dili vo vlasoch. Aj naše dievčatá si 
to vyskúšali. Následná prechádzka 
po  starobylom moste umocňovala 
v nás atmosféru večernej Prahy. 

Druhý deň sme začali štúdiom ka
techizmu pre mladých YOUBE, kto
rý sa začal rozoberaním Všeobec
nej viery kresťanskej. Našou cen
trálnou témou pobytu v  Prahe bol 
1. článok Všeobecnej viery kresťan
skej, ktorý hovorí o stvorení. V na
še prvé ráno sme sa zaoberali témou: 
Boh všetko stvoril úžasne. Naša pre
chádzka Prahou sa začala na  Vác
lavskom námestí, kde sme si pove
dali niečo o histórii mesta a vzniku 
námestia, na ktorom sme sa nachá
dzali. Cestou sme sa zastavili v kos
tole Panny Marie Snežnej, ktorý dal 
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Čuduj sa svete: V centre Prahy - Trabant

postaviť Karol IV. v roku 1347 jeden 
deň po  svojej korunovácii za  cisá
ra ako budúci korunovačný chrám. 
No z monumentálneho projektu bo
lo postavené iba presbytérium. Po
čas husitských vojen v tomto kostole 
pôsobil kazateľ Ján Želivský. 

Odtiaľ sme sa vybrali k  Prašnej 
veži, neskorogotickej stavbe, ktorá 
stojí vedľa Obecného domu, seces
nej stavby. V Obecnom dome v ro
ku 1918 po rozpade RakúskoUhor
ska bola založená Českobratrská cír
kev evangelická spojením kalvínov 
a  luteránov. Od  Prašnej veže, kto
rú postavil Matej Rejsek sme sa vy
brali smerom k Stavovskému divad
lu, v ktorom W. A. Mozart mal pre
miéru svojich slávnych opier Don 
Giovanni a  Figarova svadba. Opro
ti Stavovskému divadlu sa nachádza 

rektorát Karlovej univerzity, na kto
rej pôsobil ako rektor aj Majster Ján 
Hus. Železnou ulicou sme sa do
stali až na  Staromestské námestie, 
kde sme si prezreli radnicu, Týnsky 
chrám a  kostol Sv. Mikuláša. Sme
rom k  Betlehemskej kaplnke sme 
v jednej z uličiek natrafili na obchod 
s  ručne vyrábanými cukríkmi. Po
hľad na  plné sudy cukríkov bol fa
mózny, no rovnako aj cena. Večerná 
prechádzka po pizze k televíznej ve
ži, v blízkosti ktorej sme boli ubyto
vaní, nám všetkým prospela. 

V piatok ráno sme opäť strávili čas 
pri štúdiu katechizmu nad témou: Len 
Boh vedie k slobode. Potom sme sa pre
sunuli na Hradčany, kde sme si pozre
li najprv kráľovské záhrady. Voda vo 
fontánach je vždy akýmsi lákadlom 
pre našich konfirmandov. Nebolo to
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mu inak ani teraz. Potom sme si pre
zreli chrám sv. Víta, Starý kráľovský 
palác, románsky kostol sv. Jiří a Zlatú 
uličku. Hradčany vedia vždy niečím 
novým prekvapiť, pretože je tu ukry
tých množstvo pamätihodností, kto
ré človek objavuje postupne. Podvečer 
sme stihli ešte zájsť do  Betlehemskej 
kaplnky, ktorá vo štvrtok bola pre ve
rejnosť zatvorená. Po večeri sme sa vy
brali ku koňovi – ako to nazvala jedna 
konfirmandka – to znamená na Žiž
kov, kde sa nachádza Vojenský ústav, 
pred ktorým je znázornený v  nadži
votnej veľkosti Ján Žižka na koni. Bola 
to celkom milá prechádzka.

V sobotu ráno sme sa opäť pozre
li do  nášho katechizmu a  venova
li sme sa téme: Boh dáva životu no-
vú perspektívu. Potom sme sa vybra
li na Vyšehrad, odkiaľ kňažná Libu

ša prorokovala slávu českému náro
du. Opevnenie Vyšehradu je famóz
ne. Ako prvá pamiatka nás privítala 
rotunda Sv. Martina z roku 1396. Po
tom sme sa zastavili v bazilike Petra 
a Pavla, kde sme si prezreli aj miestny 
poklad baziliky pozostávajúci zo zla
tých a  strieborných bohoslužobných 
predmetov. Vedľa baziliky sa nachá
dza Národný cintorín. Vyhľadali sme 
hroby takých osobností, ako bol An
tonín Dvořák, Bedřich Smetana, Bo
žena Němcová, Vlastimil Burian, 
Waldemar Matuška a iní. Cestou sme 
sa zastavili na obed vo fastfoode KFC, 
kde sme zažili kopec srandy. 

Nedeľňajší deň sme začali boho
službami v kostole sv. Michala v Jir
chářích. Na  bohoslužbách nás pri
vítala sestra farárka Zuzana Jure
chová. Po  bohoslužbách sme tro
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chu pobudli v ich kostolnej záhrade 
a potom sme šli aj so sestrou farár
kou na spoločný obed do reštaurácie. 
Okrem toho nám ukázala sestra fa
rárka, kde v Prahe je najlepšia zmrz
lina, ktorej sme samozrejme neodo
lali. Po  obede sme navštívili miest
nu ZOO, ktorá patrí medzi najväč
šie ZOO v Európe. A tak sa naplnil 
čas nášho pobytu a my na druhý deň 
sme odchádzali domov plní zážitkov. 

26. júla 2018 – sa uskutočnil 
v  Drevenom artikulárnom kosto
le koncert vokálneho súboru „Ma-
lí speváci z  Guewenheim” (Al
sasko, Francúzsko), ktorý mal turné 
po Slovensku od 17. do 28. júla 2018. 
Iniciátorom tohto turné a  zároveň 
aj výletu bol Michel Palaticky, kto
rý má slovenský pôvod vďaka svoj
mu starému otcovi Štefanovi. Prvý 

koncert sa uskutočnil v  Mojmírov
ciach, kde sa vokálny súbor stretol 
s jeho slovenskou rodinou.

Tento medzinárodne uznávaný 
zmiešaný zbor mládeže a  dospelých 
nám ponúkol veľmi eklektický a po
lyfónny repertoár sakrálnej, sekulár
nej ako aj populárnej hudby z Fran
cúzska a celého sveta. Pre túto príle
žitosť sa rozhodli interpretovať aj dve 
slovenské piesne: uspávanku „Teče, 
voda, teče“ a  tradičnú pieseň „Bole-
ráz, Boleráz“. 

Malí speváci z Guewenheim tvoria 
krásnu a súdržnú rodinu, ktorá prost
redníctvom spevu šíri posolstvo mie
ru a lásky. Ich združenie „Les Voix du 
coeur“ (v preklade Hlasy srdca) okrem 
hudby a  spevu podporuje tých naj
chudobnejších na svete, ale aj miestne 
humanitárne združenia v Alsasku vo 
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Francúzsku. Práve vďaka týmto kul
túrnym podujatiam prinášajú obyčaj
ným ľuďom duchovné povznesenie.

Koncert sprevádzala veľmi prí
jemná atmosféra. Zo všetkých strán 
bolo cítiť srdečnosť a radosť zo spe
vu, ktorý nám priniesli a  zároveň 
záujem o  našu kultúru i  prostre
die, do  ktorého prišli. Samotný zá
ver koncertu bol príjemný v tom, že 
speváci odchádzali z  kostola a  pri
tom si spievali. Keď vyšli pred kos
tol, tak opäť sa s poslucháčmi rozlú
čili spevom a zároveň ich požiadali, 
aby spolu s nimi si zaspievali sloven
ské piesne. Ľudia sa veľmi radi pri
dali, čo nabralo priam rodinnú at
mosféru. Ku koncu sa pomaly s kaž
dým poslucháčom osobne rozlúčili. 

Pre spevokol sme v  zborovej 
miestnosti pripravili drobné ob

čerstvenie, za  čo boli veľmi vďační 
a ako prezent bratovi farárovi daro
vali nielen fľašu dobrého francúz
skeho vína, ale aj pieseň z filmu Leví 
kráľ, ktorou ho veľmi milo potešili.

1. augusta 2018 sa stretol zboro
vý spevokol na  farskej záhrade, no 
nie však pri nácviku piesní, ale pri 
príjemnom posedení a  dvoch mi
lých spomienkach. Jedna spomien
ka sa týkala čiste brata farára, kto
rý presne 1. augusta pred 20. rok
mi bol ordinovaný v Drevenom ar
tikulárnom kostole vo Svätom Kríži 
za  farára ECAV. Túto skutočnosť si 
brat farár pripomenul práve v kruhu 
zborového spevokolu. Druhá spo
mienka sa týkala dlhoročnej člen
ky nášho zborového spevokolu, kto
rú Pán života a smrti odvolal z tejto 
časnosti 25. júna 2018. Bola to spo
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Spevokol na farskej záhrade

mienka na  Aničku Oláhovú, kto
rá sa hlboko zapísala do našich sŕdc 
svojou úprimnosťou, láskavosťou, 
ochotou a predovšetkým svojimi vy
nikajúcimi škvarkovými pagáčmi, 
ktoré rada napiekla pri každej príle
žitosti a keby jej bolo dopriate a do
žila sa tohto stretnutia, tak určite by 
ich priniesla. 

Počasie nám ako obyčajne ne
prialo, a  tak po  krátkom posede
ní na  farskej záhrade a  vychutnaní 
si osích hniezd, ktoré pripravil brat 
farár, sme sa presťahovali do farskej 
pivnice, aby sme načisto nezmok
li. Tam prebehla krátka spomienka 
na našu Aničku a každý člen spevo
kolu dostal od  brata farára jej foto
grafiu s jej vlastnoručne písaným re
ceptom na prípravu škvarkových pa
gáčov, ktoré pri tejto príležitosti rov

nako pripravil brat farár. Keďže v ča
se rozlúčky nebol prítomný na  po
hrebe, ale nachádzal sa v  Čechách 
v  Mělníku, rodinu pozdravil krát
kym listom, ktorý bol prečítaný pri 
pohrebnej rozlúčke v tomto znení: 

Drahá zarmútená rodina! 
Sedím v  Mělniku aj s  manželmi 

Erdingerovcami za  jedným stolom, 
keď som sa dozvedel, že Pán živo
ta a smrti odvolal z tejto časnosti na
šu Aničku. Vytiahol som mobil a za
listoval vo fotografiách. Spomienky 
spred roka na  Mělník, Nelahozeves, 
Kokořín, či večerné posedenie v pen
zióne nám všetkým trom vyskoči
li veľmi rýchlo a ani sa nám nechce 
veriť, že už Anička nie je medzi na
mi. No Anička sa na  Mělniku zapí
sala predovšetkým svojimi povest
nými škvarkovníkmi, na ktoré všetci 
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Úkryt pred dažďom - farská pivnica

spomínajú a ktoré tu podľa jej recep
tu stále pripravuje vdova po  nebo
hom bratovi farárovi Jožanovi Kejřo
vi. Ďakovný list od  sestry Kejřovej 
za vynikajúci recept som jej priniesol 
z  Mělnika a  odovzdal na  spevokole 
10. januára 2018. Bol to deň, z ktoré
ho sa veľmi tešila, pretože aj výsled
ky vyšetrení dopadli dobre. No nik
to z nás netušil, že to bude posledný 
deň, ktorý Anička prežije spolu s na
mi na  spevokole. Pán Boh rozhodol 
inak a  my musíme prijať Jeho vôľu, 
hoci jej nie vždy rozumieme. 

Svoj sen si však splnila. Na  je
seň vycestovala s Ivankou Prelicho
vou do  Izraela. Videla zasľúbenú 
zem, ktorú Pán Boh dal do dedičné
ho vlastníctva izraelskému národu 
a po ktorej kráčal náš Pán a Spasiteľ 
Ježiš Kristus. Pred cestou ma požia

dala o požehnanie na cestu. Úprim
ne sa priznám, prekvapilo ma to, a to 
aj z toho dôvodu, lebo bola prvá, kto 
o to v cirkevnom zbore vôbec požia
dal. Mojžiš, keď viedol izraelský ná
rod do zasľúbenej krajiny, tak ju len 
videl. Nevošiel do nej. Ona ju videla, 
mohla spoznávať miesta, po ktorých 
kráčal Ježiš Kristus a mohla tak pre
žívať mnohé požehnanie. 

Dnes ju my vyprevádzame do za
sľúbenej krajiny, ktorú Pán Boh pre 
nás pripravil v  nebesiach. Keď som 
bol pri nej na  Veľký piatok prislú
ziť Večeru Pánovu, tak mi poveda
la: Pán farár, už sa teším na  tú za-
sľúbenú krajinu. Nech to len príde 
čím skôr. Také slová môže povedať 
iba človek viery, ktorý vie, kam ide 
a kto ho na tejto ceste bude sprevá
dzať. A  tak aj ona naplno prežívala 
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Anna Oláhová - často si spomíname na teba

žalmistove slová: „Keby som kráčal 
hoci temným údolím, nebojím sa 
zlého, lebo Ty si so mnou. Tvoj prút 
a Tvoja palica ma potešujú.” 

O  túto istotu sa oprite i  vy, dra
há zarmútená rodina, a v tejto istote 
kráčajte, vediac, že Boh stojí pri vás 
ako dobrý Pastier, na ktorého môže
te i  v  tejto ťažkej skúške zložiť bre
meno svojho žiaľu a zármutku, kto
rý vás napĺňa odchodom vašej man
želky, mamy a babky. Pán Boh nech 
vás potešuje a  naďalej vedie svojím 
slovom po ceste spravodlivosti. 

S prianím Božieho pokoja ostáva
júc na modlitbách 

Roman Porubän, ev. farar 
v Kežmarku

Miroslav Erdinger, fa-
rár ČCE na Mělniku

Eliška Erdingerová, manželka 

Tejto spomienky sa zúčastnil aj 
manžel Aničky Oláhovej, ktorému 
sme pripravili a  zároveň odovzda
li fotoalbum z posledných rokov jej 
účinkovania v  spevokole. A  keď
že spomienok a  sĺz bolo viac než 
dosť, nakoniec sme si pripili na  jej 
pamiatku malinovicou, ktorú mi 
Anička darovala, keď sme sa videli 
poslednýkrát. 

5. augusta 2018 – sa v Drevenom 
artikulárnom kostole sa uskutočnil 
organový koncert pri príležitosti 268. 
výročia smrti J. S. Bacha. Táto nede
ľa bola zároveň aj Kajúcou nedeľou 
a  program koncertu bol prispôsobe
ný tejto udalosti. V úvode prítomných 
privítal domáci brat farár Roman Po
rubän, ktorý vo svojom príhovore po
ukázal na  udalosti odohrávajúce sa 
pred zničením mesta Jeruzalem. 
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Koncert Marty Gáborovej (klavír) a Karin Loudovej (spev)

Pán Boh obdaril národ židov
ský zvláštnou milosťou, keď ho uro
bil svojím vyvoleným ľudom Sta
rej zmluvy. Od  vyvoleného národa 
sa čakalo, že sa bude snažiť byť hod
ným tohto vyznačenia, a že bude žiť 
podľa Božej vôle, plniť Božie priká
zania a svedčiť celému svetu, že Pán 
Boh je Otcom všetkých ľudí. Ale vy
volený národ sa prestal pridržia
vať Božích prikázaní. Navonok bol 
zbožný a zachovával príkazy o obe
tiach a o  sviatočných dňoch, ale je
ho srdce bolo ďaleko od Boha. Začal 
žiť ľahkovážnym životom a dopúšťal 
sa mnohých hriechov. Preto Pán Boh 
prostredníctvom prorokov oznamo
val tresty, ktoré mali prísť a aj prišli 
na národ. Boli to zajatia, do ktorých 
sa národ dostal pre svoju nevernosť, 
a napokon bolo to aj podrobenie ná

roda do otroctva Rímskej ríše, keď sa 
dovŕšila miera hnevu Božieho tak, že 
mala byť zničená pýcha národa – Je
ruzalem a jeho nádherný chrám. 

Už niekoľko sto rokov predtým 
predpovedal pád Jeruzalema a  jeho 
chrámu prorok Daniel, ktorý v 9. ka
pitole vo verši 26 píše: „Po šesťdesia-
tich dvoch týždňoch bude zabitý je-
den pomazaný a  nebude ho. Mesto 
a  svätyňu zničí ľud kniežaťa, kto-
rý príde. Ich koniec nastane zápla-
vou a až do konca vojny bude trvať 
predurčené zatratenie.“ Niekoľko de
saťročí pred zničením mesta Jeruza
lema sám Pán Ježiš Kristus, ktorého 
národ židovský neprijal ako Mesiáša, 
plakal nad mestom Jeruzalemom, keď 
ohlasoval jeho strašný koniec ako Bo
ží trest za  nevernosť a  neposlušnosť: 
„Prídu na  teba dni, že ťa tvoji ne-
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Ľubica: Poďakovanie za 20 rokov služby

priatelia oboženú valom a obkľúčiac 
zovrú zo všetkých strán a zrovnajú ťa 
so zemou, i  tvoje dietky, a nenecha-
jú v tebe kameňa na kameni, pretože 
si nepoznalo čas svojho navštívenia“ 
(L  19,4344). Veľká vina neverného 
národa sa stala najzrejmejšou tým, že 
ukrižovali Pána Ježiša Krista. Preto sa 
mali splniť proroctvá o zničení mesta 
Jeruzalema a jeho chrámu.

Aj sa splnili v roku 70 po Kristovi, 
keď Rimania v židovskej vojne doby
li mesto a chrám zničili. O tom, ako 
sa uskutočnil Boží trest, píše známy 
židovský historik Jozefus Flavius, 
ktorý sa ako vojvodca zúčastnil ži
dovskej vojny proti Rimanom a opí
sal hrôzy, ktoré prišli na národ v ro
koch židovskej vojny. Svedectvo ži
dovského historika nás upomína 
na  potrebu zachovať vernosť Pánu 

Bohu aj v  dnešnej dobe a  konať vo 
svojom živote v  súlade s Božou vô
ľou, a nie svojimi záujmami.

Po tomto príhovore zaznela krás
na židovská pieseň v  podaní Karin 
Loudovej Hashivenu. Celý program 
koncertu sa niesol v  duchu poká
nia a  spomienky na zničenie mesta 
Jeruzalem a  Jeruzalemského chrá
mu. Do  toho krásne zaznela hudba 
z chorálovej predohry od J. S Bacha: 
„O Mensch, bewein dein Sunde gross“ 
BWV 622 – Človeče, zaplač nad svo
jimi veľkými hriechmi alebo niekoľ
ko piesní z Evanjelického spevníka: 
195 – Z hĺbky srdca, Bože náš, vzýva-
me Ťa dnes kajúcne; 218 – Milý Pa-
ne, daj nech počúvame; 288 – Zacho-
vaj nás v Svojom slove. 

Tento koncert nádherným spôso
bom nám sprítomnil myšlienky Ka
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Operné gala 2018

júcej nedele a  poukázal na  to, ako 
v živote človeka je potrebné žiť v báz
ni a pokore pred Pánom Bohom. 

19. augusta 2018 – na  12. nede
ľu po Sv. Trojici sa uskutočnili služ
by Božie vo filiálke Ľubica v  rám
ci ktorých brat dozorca Ing.  Jozef 
Horváth poďakoval bratovi faráro
vi za  jeho službu počas 20ročné
ho pôsobenia v  Cirkevnom zbore 
ECAV na Slovensku Kežmarok a fi
liálke Ľubica. Vo svojom príhovore 
poukázal na  mnohé dary brata fa
rára, ktoré vo svojej službe využíva 
a  ktoré pre cirkevný zbor priniesli 
množstvo požehnania. Poďakoval 
predovšetkým za zvesť slova Božie
ho, ktorá je vždy aktuálna a trefná. 
Potom sa slova ujala sestra Kaprálo
vá a tá pripomenula bratovi farárovi 
prostredníctvom veršovaného textu 

jeho dvadsaťročné pôsobenie v  cir
kevnom zbore. 

Milým prekvapením bolo pre 
mňa, že Ľubičania ma pozva
li na  spoločný obed do  reštaurácie 
BERG v  Kežmarku, kde bol pekne 
prestretý stôl a čakali nás samé ku
linárske dobroty, ktoré boli láka
vé nielen pre oko, ale aj jazyk si pri
šiel na svoje. V milej atmosfére sme 
takto mohli s najbližšími spolupra
covníkmi z  Ľubice prežiť príjemné 
chvíle za  jedným stolom ako jedna 
rodina. Srdečná vďaka, Ľubičania, 
a hlavne srdečná vďaka, milá sestra 
Regina Sisková, ktorá stála v pozadí 
tohto milého prekvapenia. 

19. augusta 2018 genius loci mi
lánskej La Scaly ožil v  tomto roku 
pod Tatrami opäť v  Drevenom ar
tikulárnom kostole pri benefičnom 
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Účinkujúci vyspievali Vierke z Tvarožnej 3000,- €

koncerte Operné gala 2018. Rok 
2018 bol pre toto podujatie polojubi
lejný: už po piatykrát sa uskutočnil 
v  tomto nádhernom priestore Sve
tového kultúrneho dedičstva UNE
SCO, prostredníctvom ktorého opäť 
mohol pomôcť niekomu, kto tú po
moc potrebuje. Záštitu nad koncer
tom tohto roku prevzala svetoznáma 
operná diva Edita Gruberová.

Toto unikátne podujatie otvára
júce brány do krajiny zázrakov a ča
ra sveta opery, ktoré spája ušľachtilé 
umenie so silnými ľudskými príbeh
mi, je symbiózou zrelého majstrov
stva renomovaných slovenských 
operných sólistov a  sviežeho ume
nia mladých talentov. 

V Kežmarku sa na piatom roční
ku koncertu predstavili renomova
ní slovenskí umelci úspešne etablo

vaní na  medzinárodných operných 
scénach. Barytonista Richard Šveda, 
rodák zo Svidníka, je v  súčasnosti 
sólistom Deutsche Oper am  Rhein 
v Düsseldorfe. Na zahraničných ja
viskách často znie aj mezzosoprán 
rodáčky z  Matejoviec pri Poprade 
Zuzany Šveda. Štafetu mladých ta
lentov tento rok prevzala sopranist
ka Slávka Zámečníková, pôvodom 
z  Bánoviec nad Bebravou, študent
ka Hochschule für Musik Hans Eis
ler v Berlíne a členka Operného štú
dia v  Berlínskej Staatsoper Unter 
den Linden pod vedením svetozná
meho dirigenta a  klavíristu Danie
la Barenboima. Slávka Zámečníko
vá je laureátkou viacerých medziná
rodných súťaží a víťazkou obnovenej 
speváckej súťaže M. SchneideraTr
navského v Trnave v roku 2017. Ne



83

Organizátori podujatia Operné gala 2018

odmysliteľnou ingredienciou oper
ného a  piesňového menu koncertu 
bol klavírny sprievod korepetítor
ky Opery Štátneho divadla v  Koši
ciach Júlie Grejtákovej, ktorá je zá
roveň hlavnou korepetítorkou a dra
maturgičkou Opera Slovakia.

Repertoár galakoncertu ponúkol 
lahôdky velikánov svetovej opernej 
literatúry od  SaintSaënsa, Wagne
ra, Pucciniho, Mozarta, Offenba
cha, Charpentiera, Masseneta, Bi
zeta či Gounoda. Súčasťou boli aj 
piesne slovenských skladateľov, kto
rých výročia si v tomto roku pripo
míname – B. Urbanca, M. Schneide
raTrnavského a E. Suchoňa. Na zá
ver koncertu zaznela nádherná pie
seň Aká si mi krásna.

Na koncerte sa snúbili tóny maj
strov svetovej opery a  slovenskej 

piesňovej tvorby s  hlbokým posol
stvom ľudskosti. Výťažok z koncer
tu vo výške 3.000, € bol venovaný 
na  kúpeľnú liečbu pre ťažko zdra
votne postihnutú Vierku (22) z Tva
rožnej, ktorej už v jej prvom roku ži
vota diagnostikovali Infantilnú spi
nálnu svalovú atrofiu I. typu (Werd
nigovaHoffmanova). Kriví sa jej 
chrbtica, atrofujú svaly a nikdy ne
bude chodiť. Veľmi jej pomáha kú
peľná liečba, ktorú jej zdravotná po
isťovňa preplácala len do  dovŕše
nia osemnástich rokov. Po  dosiah
nutí prahu dospelosti už zdravotná 
poisťovňa odmietla Vierke kúpeľnú 
liečbu preplácať a teraz – ak ju chce 
absolvovať, musí si náklady na  ňu 
uhradiť sama. Týmto benefičným 
koncertom sme jej pomohli zaplatiť 
jednu kúpeľnú liečbu, za čo poďako
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Zborový deň pod stanom

vanie patrí predovšetkým operným 
umelcom, ale aj každému, kto sa zú
častnil tohto koncertu. 

Operné gala v  Kežmarku sa ko
ná pravidelne od roku 2014 v letnom 
období pri príležitosti spustenia pre
vádzky spravodajskopublicistické
ho internetového časopisu www.
operaslovakia.sk. Koncert sa profi
luje nielen ako spoločenská udalosť 
mesta s  participáciou rôznych or
ganizácií či jednotlivcov, ale aj ako 
udalosť regiónu so zámerom pový
šiť ho na každoročne očakávanú ce
loslovenskú jedinečnú opernú bene
fičnú udalosť roka. Od  prvého roč
níka si postupne získava čoraz viacej 
svojich skalných fanúšikov z celého 
Slovenska a dokonca i zo zahraničia, 
ktorých spolu s benefíciou láka mož
nosť vidieť a počuť naživo výnimoč

né slovenské umelecké osobnos
ti svetovej aj domácej opernej scény 
v  nádhernom prostredí Dreveného 
artikulárneho kostola v Kežmarku. 

25. augusta 2018 sa uskutočnil 
Zborový deň na  tému: Reformačné 
ženy. Počasie najkrajšie nebolo, ale 
pod stanom, ktorý postavili ľubic
kí cirkevníci Jendrušákovci, pri sto
loch a  laviciach bolo všetkým dob
re, i keď je faktom, že zamračené ne
bo viacerých od účasti odradilo. Ne
odradilo však „kuchárov“ gulášu, 
ktorý ako vždy bol perfektný. Na
pokon sa zišlo pár desiatok veria
cich od 1 roku po 80 rokov. Po sto
loch putovali koláčiky, káva i niečo 
málo na zohriatie.

Téma Reformačné ženy zrejme 
prekvapila viacerých. Ako reformá
torov poznali predovšetkým mužov 
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Zborový deň: Zábava začína v telocvični gymnázia

– a teraz sa má hovoriť o ženách? Je 
na škodu, že sa nepredávala nedávno 
vydaná publikácia slovenských au
toriek pod vedením Vlasty Okoličá
nyovej (robila roky v lyceálnej kniž
nici) Reformácia po praslici – Výni-
močné evanjelické ženy 16. – 18. sto-
ročia na Slovensku, (Nájdeme medzi 
nimi napríklad aj Máriu Krayovú 
z  Kežmarku, manželku popravené
ho Jakuba Kraya, ktorý dal v decem
bri 1709 prednosť smrti pred zradou 
svojej viery.) Ďalšie nemilé prekva
penie bolo, že túto knihu nevydalo 
cirkevné vydavateľstvo Tranoscius, 
ale Spoločenstvo evanjelických žien 
na Slovensku, ktoré muselo peniaze 
na vydanie zháňať.

Medzi veriacich evanjelikov, ale 
i  katolíkov prišla jedna z  autoriek 
– bývalá pracovníčka – historička 

Múzea Janka Kráľa v  Liptovskom 
Mikuláši Mgr.  Daniela Fiačanová, 
aby porozprávala o  Anne Tranov
skej, manželke Juraja Tranovské
ho, od  ktorého poznáme evanjelic
ký spevník zvaný dnes Tranoscius – 
jeho piesne sa dodnes nachádzajú aj 
v novom v Evanjelickom spevníku. 

Prednáške predchádzalo vystú
penie brata farára, ktorý mal úvod
né slovo a potom prečítal Vyhláse
nie Východného dištriktu ECAV 
v Prešove, pripravované pre dištrik
tuálny deň v Poprade. Bola to pros
ba o  odpustenie, adresovaná Ži
dom a  počas socializmu prenasle
dovaným evanjelickým farárom. Iš
lo o prvú prosbu o odpustenie – pre
tože iné cirkvi, čo Židom uškodili, 
resp. pomáhali pri ich transportoch 
do koncentračných táborov, doteraz 
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Zborový deň: Deti a rodičia pri športových aktivitách

o odpustenie nežiadali. (To kvitoval 
na  dištriktuálnom dni aj zástupca 
Židovskej náboženskej obce.) Pri
tom práve evanjelici Židom najviac 
pomáhali.

Popoludní prišli na  rad deti, ho
ci boli prítomné i  doobeda. Najprv 
mali spolu s  dospelými rôzne súťa
že v  telocvični gymnázia – budova 
patrí evanjelickej cirkvi a  diváci sa 
šli rozpučiť od  smiechu. Potom išli 
deti hľadať poklad. Indície ich za
viedli do  lýcea, dreveného kostola 
a napokon do nového kostola, kde sa 
„poklad“ našiel. Za  odmenu každý 
dostal malú pozornosť.

30. augusta – 2. septembra 
2018 – Tohtoročné misijné dni, 
ktoré sa uskutočnili v  Ľubovnian
skych kúpeľoch, sa niesli pod slo
ganom: Skutočne slobodní. „Slobo-

da patrí bytostne k životu a iba slo-
bodný človek môže rásť a  rozvíjať 
sa.“ To všetkým zúčastneným pri
pomenul dištriktuálny biskup Sla
vomír Sabol. Hoci dnes nežijeme 
v  režime, ktorý by nás nútil k  jed
noliatemu mysleniu a konaniu, stá
le sme ohrozovaní akousi neslobo
dou a poviazanosťou. 

Na  rôzne rozmery neslobody 
a  putá, ktoré nám zväzujú ruky so 
vtipným poukazom na  dobu mi
nulú, sa odrazovým mostíkom stali 
slová z Jánovho evanjelia 8,36: „Keď 
vás teda Syn vyslobodí, budete sku-
točne slobodní.“ Pozvanie k  biblic
kým zamysleniam prijali rôzni hos
tia dokonca aj zo susednej Českej re
publiky ako napríklad Tomáš Tyrlík, 
biskup Sliezskej evanjelickej cirkvi 
s manželkou, spevák a hudobník Pa
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Misijné dni VD: Nazbierané pečiatky

vel Helan a študentský divadelný sú
bor z  Českého Tešína s  predstave
ním Biela labuť. 

Počas celého dňa bol pripravený 
program pre deti, ale rovnako aj pre 
mládež. Okrem toho v rámci misij
ných dní fungovali rôzne semináre, 
na ktoré sa mohli účastníci prihlásiť. 
Výber bol skutočne bohatý. Náš do
máci brat farár Roman Porubän tiež 
poslúžil na seminári s témou: Teoló-
gia holokaustu. Okrem tohto semi
nára bolo možné sa zúčastniť na
sledovných seminárov: Ako komu-
nikovať s  deťmi a  mladými ľuďmi 
v dnešnej dobe – ThDr. Matej Oráč, 
PhD.; V akej cirkvi by som chcel žiť 
– Mgr.  Jaroslav Petro; Keď dáva-
nie bolí – Laco Ivanecký a  Leo Lo
rinc; Manželstvo Lutherovcov – Ma
rián a  Olinka Kaňuchovci; Slobod-

ný/á v manželstve – Mgr. Anna Čin
čuráková Tipulová; Bezpečná rodina 
– Mgr. Katka Ontková; Viera je Bo-
ží dar, ale Pán Boh ho nikomu ne-
vnucuje – Mgr. Slavomír Sabol.

Z hľadiska vývoja našej Evanjelic
kej cirkvi bola veľmi zaujímavá dis
kusia s názvom: Ako ďalej v ECAV, 
ktorej sa zúčastnili súčasný biskup 
Východného dištriktu Slavomír Sa
bol, novozvolený biskup Západné
ho dištriktu Ján Hroboň a kandidá
ti na generálneho biskupa Ivan Eľko 
a  Marián Kaňuch. Túto diskusiu si 
môže pozrieť aj na tomto interneto
vom odkaze: https://www.youtube.
com/watch?v=zmUmqK1q5Hs

Misijné dni nakoniec vyvrcho
lili službami Božími s  Večerou Pá
novou, ktoré sa uskutočnili v nede
ľu dopoludnia. Misijné dni prechá
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Misijné dni VD: Kulisy zaujímavých scénok

dzajú niekoľkomesačnou prípra
vou a  premýšľaním, ako kreatív
ne stvárniť program. Tohto roku to 
bolo skutočne veľmi vydarené pod
ujatie a je potrebné poďakovať všet
kým organizátorom a dobrovoľným 
pracovníkom, ktorí sa toho zhostili 
a obetovali svoj čas. Verím, že na bu
dúci rok využije viacero rodín z náš
ho cirkevného zboru túto príležitosť 
zúčastniť sa Misijných dní Východ
ného dištriktu, ktoré aj nás môžu 
duchovne obohatiť. 

2. septembra 2018 na 14. nedeľu 
po Sv. Trojici sme spoločne s deťmi 
začali nový školský rok 2018/2019. 
V  rámci bohoslužieb deti poslúžili 
zaspievaním dvoch piesní a  zareci
tovaním básničiek s prosbou o Božie 
požehnanie do prác, ktoré ich čaka
jú v novom školskom roku. Brat fa

rár sa deťom prihovoril na  zákla
de textu z Listu apoštola Pavla Efez
ským 3,1419. 

Vo svojom príhovore sa opý
tal detí, aká je ich najobľúbenejšia 
rozprávka. Nakoniec sa ich opýtal, 
či poznajú rozprávku o  Popoluške 
a troch orieškoch. Opýtal sa detí, či 
sa dá orech len tak ľahko rozlúsknuť. 
Odpoveď bola, že nie. Aj život nám 
niekedy prináša situácie, ktoré sú 
niekedy tvrdšie ako oriešky. Tvrdým 
orieškom pre prváčikov je na učiť sa 
pekne písať a  čítať. Niekedy ruka 
nechce poslúchať, inokedy nám chý
ba trpezlivosť. Možno sa stane, že si 
niekto pri tom i poplače. Pre starších 
žiakov sú tvrdým orieškom chemic
ké rovnice, príklady z  matemati
ky, skúšky, prechod do  náročnejšej 
školy. Pre dospelých môže byť tvr
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Prijímanie požehnania na začiatku školského roka 2018/2019

dým orieškom získanie práce, náj
denie dobrého manžela/ky, zvlád
nutie povinností v  zamestnaní, ale 
i doma v rodine. Pre všetkých je tvr
dým orieškom mať rád aj tých, kto
rí nám neprajú, či škodia. No tvr
dým orieškom je aj niekedy dôvero
vať Pánu Bohu a spoľahnúť sa na Je
ho zasľúbenia v zložitých životných 
skúškach. 

Naučiť sa pekne písať a  čítať, to 
môžeme pripodobniť k  maličkému 
lieskovému oriešku. Úspešne skon
čiť školu a  nájsť si primeranú prá
cu – to môžeme prirovnať k vlašské
mu orechu. Jestvuje však ešte aj iný 
orech – tvrdší ako ten vlašský či lies
kový. Je ním kokosový orech. Ten už 
nerozlúskneme luskáčikom. 

Podobne nerozlúskneme ani  to, 
čo je v  našom živote najtvrdším 

orieškom, a  to je hriech a  smrť. 
Od  malička vieme, že keď urobí
me chybu, tak je potrebné sa za ňu 
ospravedlniť. Avšak tým, že povie
me: „Prosím, prepáč“, nie je naša vi
na ešte vymazaná. Prekonaná je až 
vtedy, keď ten, koho prosíme o pre
páčenie, prijme túto našu prosbu. 
Sami sa nemôžeme ospravedlniť. 
Môžeme len o  to požiadať. Ospra
vedlnení sme až vtedy, keď nám ten, 
koho sme sklamali, dá vedieť: Od-
púšťam ti a mám ťa rád.

Podobne to je aj v duchovnom ži
vote. Keď Pána Boha prosíme o od
pustenie, On nie je povinný nám 
odpustiť a  ospravedlniť všetky na
še vylomeniny. Ak to predsa tak ro
bí, robí to preto, lebo nás má rád 
a chce, aby sme vedeli, že sme Jeho 
milované deti. To smieme zažívať aj 
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Kežmarok: Poďakovanie za 20 rokov služby

pri Večeri Pánovej. Už sme spome
nuli, že „oriešok“, ktorým je hriech 
a  smrť, sami nedokážeme rozlúsk
nuť. Pán Boh nám chce však po
môcť rozlúsknuť tento najtvrdší 
orech, aký poznáme. 

My však máme byť takí tvrdí 
v  duchovnom živote? Apoštol Pa
vel nás vyzýva, aby sme zosilne
li na  vnútornom človeku. Ako mô
žeme zosilnieť? Tak, že budeme Bo
ha spoznávať cez Písmo sväté na ho
dinách náboženskej výchovy alebo 
na nedeľnej besiedke, či doma pri čí
taní spolu s  rodičmi. Potom bude
me duchovne tvrdí ako orech a von
kajšie vplyvy tohto sveta, ktoré nás 
chcú odviesť od Boha, nebudú môcť 
preniknúť do nášho života. Budeme 
odolnejší voči hriechu, ktorý chce 
z nás urobiť otrokov. 

Prosme, aby nám Pán Boh dal 
skrze Svojho Ducha Svätého moc
ne zosilnieť na vnútornom človeku, 
potom budeme vnútorne pevní a zá
roveň budeme vedieť sa zoriento
vať v mnohých ponukách súčasného 
sveta, v jeho myšlienkových i nábo
ženských prúdoch. To znamená, že 
zostaneme kritickí ku všetkému, čo 
je povrchné a falošné. 

Po  požehnaní, ktoré deti prija
li okolo oltára a  prislúžení Večere 
Pánovej, spevokol cirkevného zbo
ru pozdravil piesňou brata zborové
ho farára Romana Porubäna pri je
ho dvadsaťročnom pôsobení v  Cir
kevnom zbore ECAV na  Slovensku 
Kežmarku. V mene cirkevného zbo
ru mu pogratulovala sestra Ivana 
Prelichová, zástupkyňa zborového 
dozorcu spolu s  bratom Ernestom 
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Pred pamätníkom synagógy - Deň holokaustu

Chritzom. V  pozdrave odzneli slo
vá vďaky za  dvadsať rokov služby 
na poli cirkevného zboru s prianím 
Božieho požehnania do  ďalších ro
kov služby na vinici Pánovej. 

9. septembra 2018 si Slovensko 
od  roku 2001 pripomína ako Deň 
obetí holokaustu a  rasového nási-
lia. Aj v  Kežmarku sa nás – oko
lo 25 kresťansky a  demokraticky 
zmýšľajúcich ľudí – stretlo v  par
ku prof.  Grosza pri pamätníku sy
nagógy a obetí holokaustu v nedeľu 
(9.9.) večer o 19:00. Zapálením svie
čok sme si jednoducho pripomenu
li nezmyselné utrpenie našich ži
dovských spoluobčanov v  minulos
ti. Po krátkom príhovore brata Mi
kiho Liptáka sa prihovoril aj brat fa
rár Roman Porubän a priblížil situ
áciu pred 77 rokmi. Vtedy s tichým 

súhlasom mlčiacej väčšiny mohla 
fašizmom ovplyvnená vládna strana 
na základe svojich krutých zákonov 
zbaviť aj v  Kežmarku väčšinu Ži
dov postupne nielen ich práv a pro
striedkov, ale aj ich života. Vyslovil 
nádej, že sa takéto hrôzy už nik dy 
nebudú opakovať.

15. septembra 2018 „Piesňou Ťa 
vrúcne vzývame, piesňou Ti vďa-
ku vzdávame, chválospev Tebe spie-
vame, Bože náš.“ To sú slová jed
nej z piesní, ktoré náš zborový spe
vokol pod vedením brata farára Ro
mana Porubäna a sestry Marty Bed
nárovej nacvičil počas tohtoročné
ho leta. Nácvik piesní bol spoloč
ný s popradským zborovým spevo
kolom a  trval od  polovice júna ce
lé tri mesiace. Stretávali sme sa naj
prv v  zborovej miestnosti v  Popra
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Ewald Danel nacvičoval piesne v hoteli Satel

de a  potom od  augusta u  nás v  lý
ceu, pričom sme nacvičili 30 pies
ní. Vyvrcholenie nácviku bolo 14.9. 
a 15.9.2018 v hoteli Satel v Poprade. 
Tu sme sa pod vedením dirigenta 
Ewalda Danela, klavírneho sprievo
du jeho manželky Dagmar a komor
ného orchestra, snažili čo najlepšie 
pripraviť na vystúpenie v Kežmarku 
a na dištriktuálnom dni v Poprade.

Bol to neopísateľný emočný záži
tok, hlavne keď pri prvej piesni za
znelo takmer dvesto hlasov bratov 
a  sestier, ktorí na  túto „generálku“ 
pricestovali z  mnohých miest Slo
venska. Mráz behal po  chrbte, slzy 
sa tlačili do očí, tak sme to prežíva
li, okrem toho nás sprevádzal aký
si pocit neistoty a obavy z finálneho 
výsledku našej práce. Božím slovom 
nás povzbudil novozvolený brat bis

kup Západného dištriktu Ján Hro
boň, ktorý spieval spoločne s  na
mi, aj s  bratmi farármi a  sestrami 
farárkami z  iných cirkevných zbo
rov. Osobne sme sa poznali aj s au
torkou mnohých nacvičených pies
ní, sestrou Janou Nagajovou. Vďaka 
Bohu sme generálny nácvik zvlád
li a nasledovala naša premiéra, kon
cert „Pieseň, ktorá prebúdza“ v sobo
tu večer o 18.00 hod. v našom Dre
venom artikulárnom kostole v Kež
marku, kde zazneli piesne piatich 
storočí. Aký bol tento koncert, pre
búdzali tieto piesne, alebo prebudil 
príhovor nášho brata farára? To ste 
už určite posúdili sami, milí bratia 
a milé sestry, pretože ste sa ho mno
hí zúčastnili. Po  koncerte, v  sobo
tu večer, sme ešte absolvovali v Po
prade zvukovú skúšku, ktorá bo
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Dištriktuálny deň VD - Deň zmierenia, Poprad, Aréna

la prípravou na  nedeľné vystúpenie 
na dištriktuálnom dni.

16. septembra 2018 sa konal 
Dištriktuálny deň VD ECAV na Slo
vensku a  začal sa o  9.30 hod. sláv
nostnými Službami Božími s  Ve
čerou Pánovou. Kázňou Slova Bo
žieho, na  text z  knihy proroka 
Nehemiá ša 1,411, poslúžil brat bis
kup Východného dištriktu Slavomír 
Sabol. Predstavitelia našej cirkvi (fa
rári, seniori, biskupi) pri symbolic
kom kríži prečítali „Spoločné vyhlá-
senie“, ktoré bolo vyjadrením vďač
nosti, ale aj pokánia za krivdy spô
sobené obetiam holokaustu a  tota
litných režimov. Bol to „Deň zmie-
renia“ a tieto slová privítali v športo
vej hale Aréna Poprad viac než 2500 
účastníkov z  celého Slovenska. Bo
hoslužby v priamom prenose odvy

sielala televízia RTVS. Popoludní 
sme pokračovali v  programe „Roz-
pomeň sa a  pamätaj“, v  rámci kto
rého zaznelo päť silných svedectiev, 
týkajúcich sa perzekúcií a holokaus
tu počas 2. svetovej vojny a prenasle
dovania cirkvi počas totalitného ko
munistického režimu. Náš celoslo
venský ekumenický spevácky zbor 
pod vedením Ewalda Danela a  ko
morného orchestra svojimi hudob
nými vstupmi umocnil atmosféru 
celého dňa. 

Vďaka Bohu za tú milosť, že sme 
sa mohli zúčastniť tohto dňa a pies
ňami osláviť Jeho Sväté meno, i na
priek tomu, že následne týždenník 
Evanjelický posol v jednom zo svo
jich článkov popri kritike celého 
dištriktuálneho dňa neopomenul 
ani celoslovenský ekumenický spe
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Vystúpenie 250-členného ekumenického spevokolu

vokol. Na túto kritiku sme reagova
li, ako zborový spevokol cirkevné
ho zboru ECAV Kežmarok, nasle
dovne:

Vážená redakcia, reagujeme na 
článok, uverejnený v  týždenníku 
Evanjelický posol č. 41 s  názvom 
„Pochybné zmierenie na dni Východ-
ného dištriktu“, publikovaný pod 
značkou JMN. Kritika „veľkolepé
ho ekumenizmu“ (ako uvádza au
tor článku) na  dištriktuálnom dni 
VD ECAV na Slovensku nie je opod
statnená a  je založená na nepravde. 
Spevokol, ktorý tam spieval, nebol 
spevokol Cirkvi bratskej, ale tvori
li ho viaceré naše evanjelické zboro
vé spevokoly z celého Slovenska. Ná
cviku sme sa venovali tri celé mesia
ce s jediným cieľom, aby naše piesne 
zneli na slávu a chválu Nášho nebes

kého Otca a  Jeho svätého mena. Je 
nám veľmi ľúto, že sme podľa autora 
článku nepotešili veriacich evanjeli
kov, a  to ani evanjelickými piesňa
mi, ktoré tam zazneli. Bolo nám veľ
kou cťou a  radosťou, takto spevom 
poslúžiť práve v tento deň, deň zmie
renia, a  o  to viac nás mrzí skutoč
nosť, že niekto napíše aj takú lož, že 
spevokol bol zaplatený z našich da
ní. Autora článku, ktorý píše o po
chybnom zmierení, kritizuje neak
tuálnosť témy tohto dňa, nevhodný 
kázňový text brata biskupa, či veľkú 
ekumenizáciu a spochybňuje ospra
vedlnenie sa, nepoznáme, ale ak je 
tiež evanjelikom, luteránom, tak po
tom je veľmi smutné, že sú mu cu
dzie slová Dr.  Martina Luthera: 
„Máme sa Pána Boha báť a Ho mi-
lovať, aby sme na svojho blížneho fa-
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Mladý huslista Filip Jančík

lošne neluhali, nezrádzali ho, neoho-
várali, ani mu zlý chýr nerobili ...“

21. septembra 2018 si zvoli 
25ročný rodák z Popradu Filip Jan
čík Drevený artikulárny kostol pre 
svoje husľové vystúpenie. Mimo
riadne talentovaný husľový virtuóz 
najprv vyzbieral ódy na svoje ume
nie po celom svete a až teraz sa vra
cia na rodnú hrudu, aby sériou pia
tich koncertov ukázal, že populárna 
a  orchestrálna hudba dokážu nájsť 
spoločný prienik. 

S  husľami sa dajú robiť skutoč
ne husárske kúsky. O tom už Jančík 
presvedčil viac než pätnásť krajín 
sveta, medzi ktorými boli prestíž
ne sály v Spojených štátoch americ
kých, Rusku, Fínsku, Švédsku či Sin
gapure. Obzvlášť vyčnieva dvojná
sobné pozvanie do Kuvajtského ná

rodného divadla či nedávne vystú
penie v  priestoroch Dánskeho ná
rodného rozhlasu.

V repertoári Filipa Jančíka mož
no nájsť okrem známych letných 
hitov ako Something Just Like This 
od  Chainsmokers a  Coldplay ale
bo Animals skupiny Maroon 5 aj 
množstvo filmovej hudby najmä ve
likána Hansa Zimmera. 

V doposiaľ nepočutej verzii ma
li možnosť slovenskí poslucháči po
čuť skladby z  rôznych filmových 
scén svetovej kinematografie, no 
najviac ich predsa zaujala domáca 
tvorba, ktorá na  koncerte odznela 
v piesni: Čerešne od Hany Hegero
vej alebo zvučka z rozprávky: Mať-
ko a Kubko. 

27. septembra 2018 Medziná
rodný organový festival Ivana So
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Tomáš Mihálik, Geru Sokol, Roman Porubän

kola má v  Kežmarku už svoju tra
díciu a v rámci tohto festivalu sa tu 
vystriedalo niekoľko vynikajúcich 
umelcov z  celého sveta. Spoločným 
menovateľom všetkých festivalo
vých koncertov, ktoré sa okrem Kež
marku uskutočnili aj v  Košiciach, 
Spišskej Novej Vsi, Sabinove, Rož
ňave a Poprade pod záštitou Štátnej 
filharmónie Košice, bola chorálová 
predohra „Hilf Gott, daß mir‘s gelin-
ge,“ BWV 624 od velikána barokovej 
hudby J. S. Bacha. 

V  tomto roku medzi nás prišiel 
mladý talentovaný organista zo Slo
venska Tomáš Mihálik. V  jeho in
terpretácii nám zazneli v Drevenom 
artikulárnom kostole nasledov
né diela: Johann Sebastian BACH  
Fantasia super „Komm, Heiliger Ge-
ist“, BWV 651; Chorálová predohra 

z  Organovej knižočky Hilf Gott, 
daß mir‘s gelinge * in memoriam 
Ivan Sokol; John STANLEY Volun-
tary A  dur op. 7, č. 1; Carl Philipp 
Emanuel BACH Sonáta A  dur, Wq 
65/32, H 135. Druhá časť koncer
tu sa uskutočnila v  Novom evanje
lickom kostole, kde sme mali mož
nosť počuť nasledovné diela: Fe
lix MENDELSSOHNBARTHOL
DY Sonáta A  dur, op. 65, č. 3 Con 
moto maestoso - Andante tranquil-
lo; Franz LISZT Andante religioso; 
Marcel DUPRÉ (18861971) Regina 
coe li op. 64; Johann Sebastian BACH 
Fantázia a fúga g mol, BWV 542.

Mladý interpret zožal po koncer
te búrlivý potlesk i ocenenie poslu
cháčov, ktorí sa zúčastňujú tohto or
ganového festivalu na  všetkých je
ho miestach. Svojou prítomnosťou 



97

V drevenom kostole znelo slávne Mozartovo Requiem

na koncerte nás opäť poctila aj man
želka zosnulého Ivana Sokola Geru 
Sokol, ktorá poslucháčom ako kaž
dý rok priniesla aj sladké potešenie. 

28. septembra 2018 sa uskutoč
nil v  Drevenom artikulárnom kos
tole koncert Štátnej opery Banská 
Bystrica, predstaviac sa nám jed
ným z  najkrajších diel, ktoré napí
sal Wolfgang Amadeus Mozart. Prí
tomných poslucháčov privítal do
máci brat farár, ktorý vo svojom prí
hovore povedal:

„Mozartovo dielo Requiem 
vzniklo v  roku 1791 a  patrí k  je
ho najuznávanejším a  najvýznam
nejším dielam. Čo je však zvláštne 
na ňom, je tá skutočnosť, že Mozart 
ho nedokončil, pretože 5. decembra 
1791 v  dôsledku infekčnej choro
by zomrel. No ostalo po ňom jedno 

z  vrcholných diel klasicizmu, ktoré 
sa preslávilo po  celom svete a  prá
ve dnes môže zaznieť v tomto dreve
nom artikulárnom kostole. 

Čo je to vlastne Requiem? V do
slovnom preklade z latinčiny to zna
mená smútočný spev alebo žalospev. 
Mozart pred koncom svojho živo
ta píše akýsi žalospev. Ak poznáme, 
z  čoho sa skladajú jednotlivé čas
ti tohto veľkolepého diela, tak po
tom vieme, že je to duchovná tvor
ba, ktorá sa začína Introitom a  po
kračuje krásnym zvolaním Kyrie 
Eleison – Pane, zmiluj sa. Či to bola 
náhoda, že Mozart pred smrťou pí
še práve takúto tvorbu, na to sa dnes 
ťažko hľadá odpoveď, ale minimál
ne v tom môžeme symbolicky vidieť 
krásny odkaz pre človeka, ktorý svoj 
život končí v  tejto časnosti a  prosí 
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Prostredie kostola umocnilo duchovný zážitok z Requiem

Božieho Baránka, ktorý sníma hrie
chy sveta, o  zmilovanie. Táto sku
točnosť krásne zaznie v záverečnom 
speve „Agnus Dei.“

Poslucháči z koncertu odchádza
li naplnení nielen hlbokým umelec
kým zážitkom, ale rovnako aj du
chovným, pri ktorom si človek mo
hol uvedomiť, že každý z nás potre
buje vo svojom živote zvolať Kyrie 
Eleison – Pane zmiluj sa, a tak sa vo 
viere vložiť do rúk Božieho Baránka, 
ktorý vstúpil do tohto sveta pre na
šu záchranu. 

30. septembra 2018 bola krásna, 
slnečná nedeľa a náš zborový spevo
kol sa zúčastnili 7. stretnutia artiku
lárnych zborov v  Cirkevnom zbo
re Hybe. Stretnutie sa začalo o 10.00 
hod. Službami Božími, na úvod kto
rých nás všetkých privítal domáci 

brat farár a  senior Liptovskoorav
ského seniorátu Stanislav Grega. 
Zvesťou Slova Božieho nám poslú
žil brat senior, spolu s ním liturgo
vali sestry farárky: Anna Jakušová 
z  Hronseka, Alena Ďurčíková z  Is
tebného a  Janka Velebírová Hudá
ková z Leštín. Spevom a hudbou po
slúžil zborový spevokol z  Hronse
ka a hudobná skupina „Jemu všetko“ 
z Istebného.

Po  Službách Božích nasledoval 
spoločný nedeľný obed, pripravený 
pre všetky artikulárne zbory v hote
li Borová Sihoť, odkiaľ sme sa potom 
vrátili späť do  evanjelického kosto
la v Hybiach, aby sme od 14.00 hod. 
pokračovali v  popoludňajšom bo
hatom programe. Okrem divadel
ného pásma o Dr. Martinovi Luthe
rovi, ktoré si pripravil cirkevný zbor 
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Zborový spevokol v cirkevnom zbore Hybe

Hronsek, zazneli piesne spevokolu 
z Istebného a piesne nášho zborové
ho spevokolu. Domáci cirkevný zbor 
bol zastúpený spevokolom Zvonček. 
Bolo to veľmi milé vystúpenie detí 
rôzneho veku a ich rodičov. 

Miki Lipták nám predstavil novú 
knihu vydavateľstva ViViT „Rozho-
vory s  evanjelikmi rôznych profesií“ 
od  Františka Šťastného. Požehna
nie na cestu k čitateľom dostala tá
to kniha od brata biskupa Slavomíra 
Sabola, ktorý tu cituje aj verše z bás
ne Jána Kostru: „Každý deň stretnúť 
človeka, to stačí... Deň, v ktorom ne-
stretneš ho, stratený je. Deň, v  kto-
rom nestretneš ho, prepadáš sa o stu-
peň nižšie medzi smeti, medzi re-
likvie“. Oslovili ma tieto verše práve 
pre svoju aktuálnosť aj v tento deň. 
Veď i náš kežmarský cirkevný zbor 

je artikulárny, a  i napriek opakova
ným pozvaniam brata farára, za
bezpečenou autobusovou dopravou 
a obedom, sa stretnutia (okrem čle
nov spevokolu) zúčastnili len dvaja 
naši bratia a jedna sestra. Milí bratia 
a  milé sestry, premýšľajme nad se
bou, lebo i  brat biskup ďalej v  kni
he píše „Nech nás to vedie k premýš-
ľaniu, kam chodíme dnes my, prí-
padne naše deti, a k akým vzťahom 
sme na týchto miestach predurčení...“ 
Stretnutie ukončil náš brat farár Ro
man Porubän záverečnou modlit
bou a požehnaním vo viere, že táto 
tradícia stretávať sa v budúcnosti ne
zanikne. 

Ad Honorem Jesu (AHOJ) – Ku 
cti Ježišovej – bolo motto tohto po
žehnaného dňa, 7. stretnutia artiku
lárnych cirkevných zborov.
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Logo medzinárodného hudobného festivalu

17. októbra 2018 sa uskutoč
nil v  Novom evanjelickom kostole 
23. medzinárodný hudobný festival 
 MUSICA NOBILIS, v ktorom sa nám 
predstavilo komorné zoskupenie So
lamente naturali pod vedením Milo
ša Valenta, vznikol v  roku 1993 ako 
flexibilná kombinácia umelcov rôz
nych odborností, ktorí sa chceli ve
novať prezentácii hudby 17. a 18. sto
ročia. Repertoár je prvoradý a určuje 
presné obsadenie súboru. Tak je Sola
mente naturali raz triom či septetom, 
inokedy súborom barokového ty
pu, predvádzajúcim barokové orató
riá s orchestrom a zborom. Členovia 
súboru majú úroveň sólových hrá
čov, radi objavujú neznáme teritóriá 
a púšťajú sa do náročných projektov.

Špecifickosť súboru vyplýva 
z  ojedinelého prístupu k  interpre

tácii hudby 17. a 18. storočia. Dnes, 
po  celosvetovom rozmachu Ear
ly Music, už nestačí jednoducho 
reštaurovať starú hudbu a  jej du
cha. Zásadné je používanie dobo
vých nástrojov a hľadanie inšpirácie 
v historických dokumentoch. Hlav
nou devízou súboru je entuziazmus, 
tvorivosť a profesionálny prístup je
ho členov, sprevádzaný spontánnos
ťou a prirodzenosťou – ako odhaľuje 
už samotný názov súboru. Reperto
ár súboru je bohatý a okrem základ
ných majstrovských skladieb Vival
diho, Händla, Bacha, Purcella, Scar
lattiho, Lullyho a Rameaua ponúka 
aj neznáme a ojedinelé diela sloven
skej proveniencie, ktoré odzneli aj 
na koncerte v Kežmarku.

1. novembra 2018 sa uskutočni
la v  Ľubici ekumenická pobožnosť 
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Ľubický cintorín

na cintoríne pri príležitosti pamiat
ky zosnulých, na ktorej sa zúčastnili 
predstavitelia štyroch kresťanských 
cirkví, pôsobiacich na  území Ľubi
ce. Pri centrálnom kríži miestne
ho cintorína sa stretli veriaci a pred
stavitelia cirkvi rímskokatolíckej 
(Mgr.  Martin Skladaný), gréckoka
tolíckej (ThDr. Peter Fedor), evanje
lickej (Mgr. Roman Porubän) a pra
voslávnej cirkvi (Mgr. Peter Dobrík). 
Čítané texty z Božieho slova a prího
vorné modlitby sa niesli v duchu vý
zvy: Pamätaj na  svoju smrť, člove
če, pretože nepoznáš dňa ani hodi
ny, kedy z tejto časnosti môžeš odísť. 
Prítomným sa prihovoril brat farár 
Roman Porubän, ktorý vo svojej ho
mílii zdôraznil, aký je dôležitý Kris
tov kríž pre náš život na základe tex
tu z  1. listu Korintským 1,18: „Veď 

slovo o  kríži je bláznovstvom pre 
tých, čo sú na ceste k záhube, nám 
však, ktorí smerujeme k  spáse, je 
Božou mocou.“ 

Opäť po  roku sa stretávame pri 
tomto kríži, uvedomujúc si, že jedi
ne Kríž Pána Ježiša Krista je naša 
záchrana, vďaka ktorému môžeme 
dnes myslieť na  svojich zosnulých 
ako na  tých, ktorí prešli zo smrti 
do  života. To, čo sa svetu javí ako 
bláznovstvo, to je pre nás kresťanov 
Božou mocou na  spasenie. Smrť 
bola porazená Kristovým krížom, 
a  tak sa môžeme pozerať na  smrť 
našich blízkych v nádeji života več
ného. 

Kto si uvedomuje hodnotu krí
ža, tak pri pohľade na  ukrižované
ho Krista sa častokrát neubráni sl
zám. No tieto slzy nemajú byť iba 
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Ekumenická pobožnosť pri kríži na cintoríne v Ľubici

slzami nejakého súcitu, ale predo
všetkým slzami vďačnosti za  Božiu 
lásku, ktorá sa k nám skláňa a kto
rú my sme mohli prijímať cez tých, 
na ktorých si dnes spomíname. 

Kedykoľvek sa pozrieme na Kris
tov kríž, tak by sme si mali uvedo
miť, že Pánu Bohu nie sú ľahostaj
né moje a tvoje hriechy. Aj my sme 
tí, ktorí neraz rebelujeme proti Bohu 
i proti sebe navzájom, ale pri pohľa
de na Kristov kríž k nám znejú slo
vá: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, 
čo robia“ (Lk 23,34). 

Kríž je preto nielen symbo
lom, ale aj uskutočnením nekoneč
nej Božej lásky. Sám Pán Ježiš po
vedal: „Nikto nemôže väčšmi mi-
lovať, ako keď život položí za  svo-
jich priateľov“ (J 15,13). Pri pohľa
de na  kríž si teda máme uvedomiť: 

Ja som Božím priateľom, Božím die-
ťaťom a Boh ma miluje napriek všet-
kému, čo som vo svojom živote zlého 
vykonal. Pre každého človeka je dô
ležité vedieť, že nás Pán Boh miluje, 
a  to i  vtedy, keď prechádzame roz
ličnými ťažkými a  hraničnými si
tuáciami, keď prechádzame depre
siami či úzkosťami a keď si už sami 
so sebou nevieme dať rady, ale i vte
dy, keď niekto blízky od nás odchá
dza a my sa s ním lúčime. I vtedy nás 
Boh má rád a pohľad na Kristov kríž 
nám to pripomína. 

Kristov kríž je aj symbolom od
pustenia. Problém viny je nielen ná
boženský, ale všeobecne ľudský. Vi
na či svedomie sužuje nielen nábo
žensky založeného človeka, ale kaž
dé ľudské stvorenie. Keď nás začnú 
trápiť výčitky svedomia a  zmocní 
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Kristov kríž nás spája napriek rozdielnostiam

sa nás pocit viny, uvedomujeme si, 
o akú vážnu vec ide. V  sebe to no
síme ako ťažký balvan. Sami nemá
me na  to dostatok síl, aby sme sa 
s tým vyrovnali. No však kríž je od
poveďou i  riešením, pretože posol
stvo kríža nám chce povedať: Boh je 
ochotný ti odpustiť, Boh je ochotný 
ti dať novú príležitosť, aby si mohol 
urobiť celkom nový začiatok. 

Kríž k  nám prichádza i  s  posol
stvom, že aj my môžeme a  máme 
odpustiť druhým ľuďom. To nám sa
mozrejme niekedy padne veľmi ťaž
ko, a nie vždy to dokážeme. Do tohto 
boja sa nám vonkoncom nechce, le
bo si uvedomujeme, ako je nám dob
re žiť vo vlastnom sebectve. Ale keby 
Ježiš myslel iba na seba, tak by sme 
večne zahynuli a i dnešná spomien
ka na našich zosnulých, toto celé na

še stretnutie by nemalo zmysel. Ale 
Ježiš nemyslel iba na  seba. Vo Svo
jej láske myslel aj na nás, a preto sa 
za nás obetoval. 

Kríž predovšetkým súvisí s  veľ
konočným ránom vzkriesenia. Kris
tus nezostal v hrobe, ale vstal z mŕt
vych. A preto sme sa i dnes stretli pri 
tomto kríži, lebo máme nádej, že ani 
tí, s ktorými sme sa rozlúčili, nezo
stanú vo svojich hroboch, ale vstanú 
z mŕtvych. Touto nádejou sa môže
me potešovať v čase rozlúčky s nimi, 
ale i v tomto čase, keď si na nich spo
míname a  ďakujeme Bohu za  všet
ko požehnanie prijaté skrze nich 
do svojho života. 

Symbol kríža je pre nás i pozva
ním, aby sme nasledovali Pána Je
žiša Krista. Kríž nás volá k  nové
mu životu v  spoločenstve s  Bohom 
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Kapláni po bohoslužbách

a  v  cirkvi. Kríž nás volá, aby sme 
boli ochotní brať na  seba aj utrpe
nie pre vernosť Božej pravde, kto
rá je tak často zahmlievaná v tomto 
svete, a po ktorej sa tak často šliape. 
Kríž nás volá, aby sme napriek vý
smechu okolia vytrvali vo viere, lás
ke a nádeji. 

Zvesť o  Kristovom kríži bo
la zachraňujúcou zvesťou pre tých, 
na ktorých dnes spomíname, ak ži
li vo viere v  Ježiša Krista, no rov
nako zvesť o kríži je zachraňujúcou 
zvesťou aj pre nás. Apoštol Pavel nás 
dnes vyzýva, aby sme prijali slovo 
o kríži ako slovo na dosiahnutie več
ného života, kde budeme raz oslavo
vať Boha. Amen. 

V  rámci tohto ekumenického 
stretnutia zaspieval zborový spevo
kol dve piesne: Blízko Kríža zdržuj 

ma a po príhovore brata farára pie
seň: Otče náš. 

6. novembra 2018 v  našom cir
kevnom zbore sa uskutočnili v Dre
venom artikulárnom kostole boho
služby z príležitosti návštevy kaplá
nov ECAV na Slovensku pod vede
ním sestry farárky Kataríny Hudá
kovej, ktorí boli na pravidelnom sú
stredení kaplánov v  Medzinárod
nom mládežníckom centre ICH
TYS vo Veľkom Slavkove. Domáci 
brat farár sa im prihovoril na zákla
de slov z proroka Jonáša 1,1.2: „Slo-
vo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, 
synovi Amitajovmu, takto: Vstaň, 
choď do  veľkého mesta Ninive 
a  káž proti nemu, lebo ich nešľa-
chetnosť vystúpila predo mňa.“ Vo 
svojom príhovore zdôraznil tú sku
točnosť, že v  živote človeka sa stá
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Spoznávanie lyceálnej knižnice

vajú rôzne veci a do toho prichádza 
slovo Hospodinovo. Uprostred to
ho, čím človek prechádza a čo pre
žíva, sa toto slovo, akási reč, nám 
tlačí do života, do nášho svedomia 
a  častokrát nám nedá vydýchnuť. 
To slovo je neodbytné, niekedy až 
otravné – chceli by sme sa ho zba
viť, ale nejde to, no na druhej strane 
je to slovo pravé a pravdivé. A tak sa 
v našom živote stane, že počujeme: 
Vstaň a choď! Áno, Duch Svätý ve
je ako chce a oslovuje ľudí cez Svoje 
slovo, a tak sme oslovení – pozvaní 
do služby: Vstaň a choď. Vo svojom 
príhovore zdôraznil štyri dôležité 
skutočnosti: 1. Slovo Hospodinovo 
nás ustavične povoláva do  služby; 
2. Slovo Hospodinovo nám ukazuje, 
čo máme robiť; 3. Slovo Hospodino-
vo nás stavia proti hriechu; 4. Slovo 

Hospodinovo nám dáva silu bojovať 
dobrý boj viery. Srdečné poďakova
nia patrí aj kantorke Miluške Vele
bírovej – kaplánke, ktorá celé bo
hoslužby sprevádzala na  klavíri, 
vzhľadom na to, že v kostole prebie
hala nová elektroinštalácia a organ 
bol mimo prevádzky.

Po skončení bohoslužieb sme eš
te na krátku chvíľu zostali v kosto
le, kde nám sestra farárka Hudáková 
vysvetlila, k  čomu slúžia kaplánske 
školenia. Aj touto cestou sa chcem 
poďakovať bratom a  sestrám z  cir
kevného zboru, že promptne zarea
govali na moju SMS a prišli na bo
hoslužby, a  tak sme mohli spoloč
ne prežiť pekné a  požehnané chví
le a zároveň sa niečo nové dozvedieť 
o pôsobení mladých kaplánov v na
šej cirkvi. Domáci brat farár ich ďa
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Leštiny: Ž. Slancová, R. Porubän, J. Velebírová-Hudáková

lej oboznámil s históriou stavby dre
veného kostola. Potom sa kapláni 
presunuli do  lýcea, kde mali mož
nosť spoznať najväčšiu historickú 
školskú knižnicu v strednej Európe. 

13. novembra 2018 sa v  Lešti
nách uskutočnilo zasadnutie Ria
diacej skupiny lokality svetové
ho kultúrneho dedičstva UNESCO 
„Drevené chrámy v  slovenskej čas-
ti karpatského oblúka“, ktorej je čle
nom aj náš cirkevný zbor vzhľadom 
na to, že 7. júla 2008 bol Drevený ar
tikulárny kostol v  Kežmarku spolu 
s ďalšími siedmimi kostolmi (Hron
sek, Leštiny, Bodružal, Ladomírová, 
Hervartov, Tvrdošín a Ruská Bystrá) 
zapísaný medzi pamiatky Svetové
ho kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Na  tomto stretnutí sme si ekume
nickými bohoslužbami pripomenu

li 10. výročie tohto zápisu medzi pa
miatky UNESCO. V  Evanjelickom 
kostole Cirkevného zboru ECAV 
na  Slovensku  Leštiny nás privítala 
domáca sestra farárka Jana Velebí
rová Hudáková. V  úvodnej liturgii 
brat farár Roman Porubän poslú
žil zaspievaním 92. Žalmu a zvesťou 
slova Božieho na  text z  Lukášovho 
evanjelia 24,1335 sa nám prihovoril 
Gréckokatolícky farár Jozef Havrila 
z farnosti Ladomirová.

Po  krátkych ekumenických bo
hoslužbách sme sa presunuli do  za
sadačky Obecného úradu, kde ďalej 
prebiehalo rokovanie. Každý štatutár 
chrámu, ktorý bol zapísaný do  zo
znamu UNESCO, zhodnotil po  de
siatich rokoch prínos tohto zápisu 
i  spoluprácu s  miestnou samosprá
vou. Potom sme si vypočuli vyhod
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notenie monitoringu drevnej hmo
ty jednotlivých chrámov, a tak k slo
vu prišli bezpečnostné predpisy ohľa
dom požiarneho zabezpečenia objek
tov a minimalizovaniu rizika vzniku 
požiaru v  jednotlivých chrámoch. 
Zástupca z Ministerstva kultúry nás 
informoval o  grantovom systéme 
„Obnov svoj dom“ na rok 2019. V zá

vere sme prehodnotili Managment 
plán, ktorý by bolo potrebné nanovo 
prepracovať a dohodli sme sa na ďal
šom stretnutí v obci Tvrdošín, ktorej 
patrí drevený rímskokatolícky kostol, 
aj keď v súčasnosti ho viacej využíva 
Evanjelická cirkev a. v. 
Zostavili: R. Porubän, N. Baráthová, 

M. Lipták a I. Prelichová

Prednáška: Monitoring drevnej hmoty



„Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.“

1.Mojžišova 1,3

„To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila.“

Ján 1,5
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