
Levoča
Lutherove reformačné myšlienky našli svoje miesto aj v tomto meste. Heinova kronika uvá-

dza, že v r. 1544 sa v Levoči prijíma už pod obojím. V čase protireformácie evanjelici 
odovzdali v Levoči všetky chrámy. Po Šopronskom sneme si postavili v r. 1682 

drevený kostol za hradbami mesta, ktorý zhorel a v r. 1713 vystavili druhý. 
Súčasný klasicistický kostol na pôdoryse gréckeho rovnoramenné-

ho kríža bol postavený v r. 1837 podľa projektov Antona Povol-
ného. Oltárny obraz (Topiaci sa Peter) pochádza od Jo-

zefa Czauczika. Na chóroch sú umiestnené dva 
organy (z r. 1637 a 1930) a unikátna knižni-

ca s množstvom starých tlačí. Kostol 
predstavuje veľkoryso kompono-

vanú architektúru, v ktorej je 
uplatnený klasicistický 

stĺpový portikus. 

24.  DECEMBER  2010

„Povstaň 
a zaskvej 

sa, pretože 
prichádza tvoje 
svetlo a sláva 
Hospodinova 
vychádza nad 

tebou.“
Izaiáš 60,1

„Ja, svetlo, 
prišiel som 

na svet, aby nikto 
nezostal v tme, 

kto verí vo mňa.“
Ján 12,46
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Vianočná
Martin Rázus

Zvonia... počujete? Zvonia!
Poďte v chrám – ó, neostaňte doma:
matky, ktoré o plod života sa chviete, 
manželky – vy, ktoré noci preplačete,
deti, čo tak bdiete v tvrdom vyčkávaní –
aj vy, starci, aj vy, milujúce panny,
poďte!

Hľa, už na oltári voskovice horia, 
lebo spŕchne rosou i dnes radosť zhora
do sŕdc – do tých vašich ubolených duší.
A tá naplní hruď mierom... nerozruší...
poďte všetci!

Čujte! Zvučí chorál vravou novej viery,
ktorá nebude sa hádať o litery,
ale betlehemskou hviezdou v temno zjasá,
aby ňou i čierna zem raz zaskvela sa
a tí, ktorí v túžbach u jasieľ by stáli, 
aby nezúfali...

Poďte, všetci poďte!
Lebo poviem kázeň z textu ako vlani,
ale prichystaný, lepšie prichystaný,
veď ja kalich horký vyprázdnim tiež na dno,
preto slepo dúfať ani mne nie snadno,
jednak – verím, čo hneď ducha hrôzy desia,
že ten útly v jasliach zvládne Herodesa
a že oči Ráchel sĺz viac nevyronia...

Poďte! Nezúfajte! Počujete? - Zvonia!!!

Pokoj, pokoj! Ale niet pokoja!  ....3

Domáce služby Božie 
pri štedrovečernom stole ............4

Kristus vo vás, nádej slávy .........6

Povedali o nádeji ........................8
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Pokoj, pokoj ! Ale niet pokoja ! 

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom 
dobrej vôle.“ Od čias, keď nad Betlehemom zazneli tie-
to slová, prešlo už viac ako dvetisíc rokov. Národy pri-
chádzali a odchádzali, dejiny sa menili. Dnes môžeme 
povedať, že skutočne veľmi mnoho sa vo svete za  ten 
čas zmenilo, no zasľúbený pokoj, o ktorom spievajú an-
jeli, akoby nezostúpil. Mnohé vojny zmietali túto zem, 
ríše padali a  kráľovstvá neobstáli. Kde je dnes slávne 
kráľovstvo Alexandra Veľkého, kde je svetová Rímska 
ríša? Na výbojných Turkov, pred ktorými sa triasla ce-
lá Európa, dnes zostala iba spomienka. Napoleonova sláva zhasla a ani Hitle-
rovi sa nepodarilo ovládnuť svet. Mnohí despoti a tyrani, ktorí chceli ovlád-
nuť svet, sú dnes v prepadlisku dejín. Ale koľko sĺz, krvi, náreku a plaču detí 
a koľko rumovísk slávnych miest nechali po sebe! Všetci rad-radom sľubovali 
blahobyt a raj na zemi, ale nikomu sa to nepodarilo. I dnes počujeme podobné 
sľuby a stačí jedna hospodárska kríza a celý svet je ekonomicky na kolenách. 
Pokoja niet, každý je nervózny a ustarostený o zajtrajší deň. 

 Prečo nieto pokoja? Či vari táto anjelská zvesť o pokoji, ktorá sa nies-
la nočným tichom nad Betlehemom, nebola Božím pravdivým posolstvom? 
Ona bola a je i dnes veľkým Božím posolstvom. Toto posolstvo nebolo ľuďmi 
správne pochopené. Pokoj na zemi môže zavládnuť iba vtedy, ak budú ľudia 
dobrej vôle. A tu je ukrytý celý problém, celý koreň veci. Čo to však pre nás 
znamená? Kto sú to tí ľudia dobrej vôle? Som takým človekom ja alebo ty? 
Na tieto otázky sa nám ponúka z Božieho slova – z Biblie – takáto odpoveď: 
Človekom dobrej vôle je každý, kto sa zmieril s Bohom, kto vstúpil do Jeho 
dobrej vôle a osvojil si ju. 

Najprv je dôležité zmieriť sa s Bohom a toto sa deje prostredníctvom bet-
lehemského dieťaťa Ježiša Krista, ktorého Boh neváhal obetovať na  dreve 
golgotského kríža. Naše hriechy nás postavili do  opozície voči Bohu. Ale 
vďaka Ježišovi Kristovi my nemusíme byť Božími nepriateľmi. Jeho spravod-
livosť z nás robí Božích priateľov, Božie deti. To znamená, že ak sme s Bohom 
priatelia, v tomto vzťahu prevláda pokoj. 

Nepriateľský postoj voči Bohu prináša nepokoj. Prečo? Pretože človek ne-
rešpektuje Božiu vôľu, ale presadzuje si svoju vôľu, svoje ja, svoj egoizmus, 
ktorý častokrát prechádza až do tvrdého narcizmu (narcizmus = záľuba v se-
be samom, zamilovanosť do  seba). A  kvôli tejto skutočnosti môžeme v  de-
jinách i v životoch rôznych jednotlivcov sledovať, ako sa svetom valil nepo-

(Jeremiáš 6,14)
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koj na všetky strany. Pokiaľ človek vo svojom živote nestojí na Božej strane, 
na Božom stanovisku, na uznaní Božej zvrchovanosti, nemôže a nikdy nebu-
de účastný pokoja. Ľudia dodnes pokračujú v stavaní babylonskej veže, a tak 
si na seba privolávajú kliatbu zmätenia jazykov, ktorá sa prejavuje nepokojom 
ako symptómom nedorozumenia. Ochladli vzťahy, brat nepozná brata a milo-
srdní samaritáni akoby vymreli. Každý pozerá iba na svoj prospech.

Boh dal a dáva pokoj, a to nie je iba nejaká frázovitá proklamácia. No je 
to pokoj podmienený uznaním Jeho zvrchovanosti, vzdaním Mu slávy, kto-
rá Mu prislúcha. Tak veľmi sme túžili po slobode, po pokoji od komunistic-
kého režimu a vo svojich modlitbách sme za to prosili, a keď Pán Boh našu 
prosbu vypočul, my mlčíme. Akoby sa nám zapáčil nepokoj tohto sveta, ba 
dokonca nám čoraz viacej vyhovoval. Podobáme sa tým uzdraveným desia-
tim malomocným, z ktorých iba jeden (teda desatina) sa vrátil vzdať Bohu 
chválu a vďaku. A toto podobenstvo akoby hovorilo o dnešnej realite. Desa-
tina členov chodí do kostola a z tej desatiny je desatina aktívna v cirkevnom 
zbore. Keď však príde do nášho života nepokoj, ktorý nás vytrhne z toho do-
mnelého pokoja, odrazu máme plné ústa otázok typu: Prečo?

Boh svoj pokoj neodňal zo zeme. On nám ho dáva stále. Len my musí-
me hľadať a nájsť dvere, cez ktoré sa k nemu dostaneme. A ja verím, že keď 
sa cez tieto Vianoce poriadne započúvame do anjelského chválospevu: „Slá-
va na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle,“ tak pochopíme, 
kde máme hľadať a nájsť dvere pre získanie Božieho pokoja. Týmito dverami 
nie je nikto iný ako Boží Syn Ježiš Kristus, ktorého Boh položil do betlehem-
ských jaslí, a potom nechal ukrižovať na Golgote pre naše spasenie, aby sme 
my mohli mať a zároveň byť účastní toho pravého pokoja. 

Prajem každému, aby tento pokoj našiel. Pokoj, ktorý nám tento svet ne-
môže dať, a preto nám ho Boh dal v Slove, ktoré sa stalo telom, aby nás tak 
zmieril so Sebou. Nech tento pokoj napĺňa naše srdcia i naše príbytky počas 
tohtoročných Vianoc!

Roman Porubän

Domáce služby Božie 
pri štedrovečernom stole

V mene Boha Otca, Syna i Du-
cha Svätého. Amen.

V dnešný večer môžeme prežívať 
veľkú Božiu lásku, ktorú nám Boh 

- vedené sú hlavou rodiny 
pred štedrovečernou večerou

zjavil vo Svojom narodenom Synovi 
Ježišovi Kristovi. Aby však táto lás-
ka prenikla aj do nášho života za-
počúvajme sa do slov, ako ich má-
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me napísané v Matúšovom evanje-
liu 2,1-12:

„1Keď sa Ježiš narodil v jud-
skom Betleheme za čias kráľa He-
rodesa, ajhľa, mudrci od východu 
prišli do Jeruzalema 2a pýtali sa: 
Kde je ten narodený kráľ židov-
ský? Videli sme totiž Jeho hviezdu 
na východe a prišli sme sa Mu po-
kloniť. 3Keď to počul kráľ Hero-
des, predesil sa a s ním celý Jeru-
zalem. 4Zhromaždil všetkých kňa-
zov a zákonníkov ľudu a vypyto-
val sa ich, kde sa má narodiť Me-
siáš. 5Odpovedali mu: v judskom 
Betleheme, lebo tak píše prorok: 
6A ty, Betlehem, judská zem, nija-
ko nie si najmenší medzi vývodia-
cimi mestami judskými, lebo z te-
ba vyjde vodca, ktorý bude pásť 
môj ľud izraelský. 7Nato Herodes 
sa ich povypytoval na čas, kedy sa 
zjavila hviezda. 8A keď ich posie-
lal do Betlehema, povedal: Choď-
te, dôkladne sa prezvedajte o tom 
dieťatku; a keď Ho nájdete, oznám-
te mi, aby som aj ja šiel 
a poklonil sa Mu. 9Oni 
vypočuli kráľa a odišli. 
A hľa hviezda, ktorú 
videli na východe, šla 
pred nimi, až sa zastavi-
la nad miestom, kde bo-
lo dieťatko. 10Keď uzre-
li hviezdu zaradovali sa 
veľkou radosťou. 11I vo-
šli do domu, uvideli die-
ťatko s matkou Máriou, 
padli na tvár a klaňali sa 
Mu. Potom otvorili svo-
je klenotnice a obeto-
vali Mu dary: zlato, ka-
didlo a myrhu. 12A keď 
sa im vo sne dostalo 
napomenutia, aby sa 

nevracali k Herodesovi, vrátili sa 
inou cestou do svojej krajiny.“

Božia láska sa k nám skláňa i po-
čas tohtoročných Vianoc a prichá-
dza k nám v betlehemskom dieťa-
ti. Prináša milosť, pokoj, radosť i na-
šej rodine. Osvojme si tieto hodno-
ty a prijmime Božiu lásku vierou, aby 
sme prežívali pravé Vianoce. Viano-
ce, v ktorých nám Boh dáva ako naj-
väčší dar Svojho Syna. 

Mudrci od východu sa zaradova-
li veľkou radosťou, keď videli hviezdu, 
ktorá ich priviedla k betlehemským 
jasliam, kde sa narodil Boží Syn. Po-
zerajme i my do betlehemských jasieľ 
tak, aby sme v nich nevideli len malého 
a bezmocného Ježiška, ale aby sme 
v nich videli Božieho Syna, ktorého 
nám dal Pán Boh pre naše spasenie. 
Potom naša radosť bude radosťou zo 
spasenia, ktorá sa nepominie uplynu-
tím vianočných sviatkov, ale ktorá nás 
bude sprevádzať počas celého života. 

Prosme teraz spoločne v modlit-
be o to, aby sme v betlehemských 
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jasliach videli svoje spasenie, vie-
rou si privlastnili tento Boží dar, 
a tak prežili i v našej rodine šťastné 
a požehnané Vianoce.

Pomodlime sa:
Ďakujeme Ti, Otče náš nebeský, 

že vo Svojej láske si sa sklonil k nám 
hriešnym ľuďom a daroval si nám 
vo Svojom Synovi, narodenom bet-
lehemskom dieťati, naše spase-
nie. Keď si uvedomujeme, čo všet-
ko sme v Ňom dostali, ďakujeme Ti 
za tento dar, ktorý nás oslobodzuje 
z moci zla a robí z nás dedičov ne-
beského kráľovstva. A tak i dnes sa 
môžeme tešiť z Kristovho narode-
nia a spievať spolu s anjelmi: „Sláva 
na výsostiach Bohu a na zemi po-
koj ľuďom dobrej vôle!“ 

Pane Ježiši Kriste, vstúp do náš-
ho príbytku i do našich sŕdc a buď 
hosťom nielen dnes, ale stále, aby 
Tvoja láska, pokoj a šťastie boli prí-
tomné i v našej rodine.

Bože, Duchu Svätý, myslíme aj 
na osamelých, zarmútených a cho-
rých. Poteš ich. Nech aj oni sa te-
šia z Kristovho narodenia a Jeho 

prítomnosti. Odstráň nepriateľstvo 
medzi ľuďmi a daruj svetu, ktorý sa 
zmieta v nepokoji, mier. Svojím po-
kojom požehnaj národ, cirkev, cir-
kevný zbor i našu rodinu, aby sme 
prežívali skutočne pokojné a požeh-
nané Vianoce. Vypočuj nás, keď 
k Tebe spoločne 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 
každodenný daj nám dnes! A od-
pusť nám viny naše, ako aj my od-
púšťame vinníkom svojim! I  neu-
voď nás do pokušenia! Ale zbav 
nás zlého! Lebo Tvoje je kráľov-
stvo i moc i sláva naveky. Amen.

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu 
Svätému, ako bola na počiatku, i te-
raz i vždycky i na veky vekov. Amen.

A tak už „milosť Pána Ježiša 
Krista, láska Božia a účastenstvo 
Ducha Svätého so všetkými vami! 
Amen.“ 

(Členovia rodiny si navzájom za-
želajú požehnané vianočné sviatky)

R. Porubän

Kristus vo vás, nádej slávy

Už v polovici októbra začali sa trblietať vo veľkých obchodných centrách 
vianočné ozdoby, zvoniť vianočné zvončeky, umelé ihličie stromčekov 

bolo obvešané vianočnými kolekciami od výmyslu sveta. Pomáha sa tým, 
vraj, kupujúcim, aby neupadli do stresujúceho predvianočného zhonu. Biz-
nis má svoj rozum, stratégiu. Obchodu Vianoce prichádzajú príliš skoro. Ne-
vinne sa tváriac, obchod dal Vianociam obsah, ktorý ich oberá o vlastný 
zmysel, jeho krásu a bohatstvo. Ponúka bohatstvo pozlátka, ktoré prekrý-
va nielen pocit, ale samotnú realitu sociálnej chudoby. Vziať to však Viano-
ciam, znamenalo by rozbiť cukorničku roka pre väčšinu ľudí. Nie je to úlo-
hou nás kresťanov, horliacich za pravú hodnotu Vianoc. Do istej miery by 
sme zbavili aj seba vianočných svetielok, a to nielen v rodinách, ale aj v chrá-
moch. Lebo aj tam svietia, niekedy viac ako samotné evanjelium. Naším po-



77

slaním je vracať Vianociam posolstvo, ktoré svetu prinieslo narodenie Ježiša 
Krista. Vracať  nádej pre svet, nádej pre ľudí, ktorú nemôžu mať – bez Kris-
ta! Vnášať Vianocami do chudoby sveta a ľudských duší bohatstvo slávy ži-
vota, slávy budúcnosti, keď sa ich posolstvo uchytí, zapustí korienky, vyklí-
či a vzrastie viera a poznanie, o ktorom hovorí apoštol Pavel v liste Kolosen-
ským 1,27: „Kristus vo vás, nádej slávy!“

a) O vianočnej udalosti hovoria len evanjeliá. Aj to každé svojím spôsobom. 
Najviac a najrozšírenejšie ju rozvádza evanjelista Lukáš. Apoštolská doba ne-
pozná Vianoce. Pre ňu sú významné dni vzkriesenia. Apoštol Pavel, v listoch 
ktorého by sme takú správu darmo hľadali, predsa o tom niečo vie, keď hovo-
rí o „bohatstve slávy tajomstva, od vekov a pokolení skrytého, ale teraz zja-
veného“ (Kol 1, 26-27a) v zjavení Ježiša Krista. Boh, ktorý ho mal u seba od ve-
kov skryté, robí ho zjavným betlehemskou udalosťou. Lebo ho mal od vekov 
pre človeka. Keď „prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného zo 
ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, by 
sme prijali synovstvo“(G 3, 4-5). Rozumove to vysvetliť nemožno. Kto rozu-
mom vysvetlí Boha a Jeho konanie? Tu máš Máriu. Tu máš jasle. Tu máš Dieťa. 
To je pre oči a rozum. Ale bohatstvo slávy Božieho tajomstva v tom skryté, je 
v poznaní viery, ktorá uverila evanjeliu. V službe tohto evanjelia stojí apoštol. 
Píše list do Kolos, kde žije zbor, v ktorom toto tajomstvo skryté od vekov bolo 
vyjavené „Jeho svätým“, t. j. kresťanom. Uverili. V Kolosách majú preto Via-
noce. Aj my sme uverili. Preto spolu s nimi aj my svätíme Vianoce. Nie marke-
tingové. Ale Vianoce „bohatstva slávy Božieho tajomstva“ a tým je: Kristus v 
nás, nádej slávy. Ako „nemali miesta v hospode“ (Lk 2, 7), ale v našom zbore, 
v našej cirkvi, miesto má! Má miesto v mojom srdci, v mojom živote a v mojej 
rodine! Má? Je to skutočne pravda, že bohatstvo slávy vianočného tajomstva 
znamená: Kristus vo vás, nádej slávy?! Potom je naša česť, uznanie a sláva da-
ná Ním. Kristom! Potom je tu vianočná nádej, že sa budú meniť pomery nie-
len v cirkvi, kde býva dosť všelijakých nedorozumení, ale aj medzi ľuďmi, vo 
svete vôbec. Kristus v nás, to je pohyb k Vianociam, kde sa nielen je a pije, hrá 
a spieva, odpočíva a navštevuje, ale sa svätí a žijú sa radostné dni viery! Kris-
tus v nás, je proste nádej v nás, že sa bude k dobrému všetko meniť okolo nás. 

b) Tak ako bohatstvo slávy Božieho tajomstva nemožno rozumove vysvet-
liť, ale iba vierou prijať, nemôže ani viera pochopiť jeho úplnosť. Viera nie je 
ďalekohľadom do neba. Viera nie je pákou na Boha, ktorá Ho vyjaví dokona-
le. Viera dovedie len k bránam neba. Po otvorení nebeského kráľovstva pre-
stane jestvovať. Ako hovorí apoštol v prvom liste Korintským 13, 9: „Sčiastky 
poznávame a sčiastky prorokujeme, ale keď príde dokonalé, čiastočné pre-
stane.“ „Posolstvo Vianoc ako zjavenie slávy Božieho tajomstva pre človeka v 
Ježišovi Kristovi, nemá len horizontálny, časný rozmer. Sláva nádeje, ktorou 
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On je, má eschatologický charakter.“  „Veď znáte milosť nášho Pána Ježiša 
Krista, že bohatý schudobnel pre nás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou.“ (2 
K 8, 9) Boh je v Kristovi bohatý. „Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani 
do srdca človekovi nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.“ (1K 
2,9) To je evanjelium už pre horizontálnu, časnú rovinu spásy. To sa ukazuje 
už v tom, keď je Kristus v nás, nádej slávy. Kým a čím sme sa stali, keď došlo 
na našu kresťanskú existenciu. Ale aká sláva tejto nádeje vyjde najavo potom, 
„keď poznám tak, ako aj mňa poznal Boh“ (1 K 13, 12), to odkryjú len „več-
né Vianoce.“ Plnosť slávy tejto nádeje, ktorou je Kristus, zjaví  sa potom, keď 
„čiastočné pominie“, potom, keď anjeli nebudú už spievať nad Betlehemom, 
ale pred tvárou Božou: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie, česť, 
sláva i vláda na veky vekov!“ (Zj 5, 13) Preto na Vianoce svätíme aj „slávu ná-
deje“, tejto večnej nádeje, ktorú nikto nemá, kto Krista nemá! Máme predsta-
vu, aké by to bolo v našich cirkevných zboroch, keby sme svätili aj tohtoročné 
Vianoce v tejto nádeji, ktorá vidí tak doďaleka, ako to môže naznačiť len po-
jem „eschatologickej budúcnosti“? Akej sláve nádeje ideme v ústrety? Či lepšie: 
aká sláva nádeje ide naproti nám? Ak si to nevieme dosť dobre predstaviť, le-
bo si nič neidealizujeme, už sa vôbec nemôžeme diviť, že tomuto vianočnému 
evanjeliu nebudú rozumieť tí, ktorí síce boli z nás, ale vyšli spomedzi nás, aby 
sa ukázalo, že nie všetci sú z nás, čo pochopili slávu tajomstva Božieho, zjave-
nú na Vianoce v narodení Ježiša Krista v judskom Betleheme. (1 J 2, 19) Na-
priek tomu: sväťme svoje Vianoce! Nedajme sa pomýliť svetom jeho Vianoca-
mi! Zaväzuje nás k tomu nádej slávy, ktorou je Kristus v nás!

J. Midriak, biskup v. v.

Povedali o... nádeji
Nádej bez pokáNia je ľudská pýcha. 

j. L. hromádka

môžeme žiť bez radosti, aLe Nie bez Nádeje. 
heLeNa rowLaNdová

márNe Nádeje sú prameňom žiaľu. 
iNdické prísLovie

a Nádej NezahaNbuje, Lebo Láska božia 
je Nám rozLiata v srdciach skrze ducha svätého, 

ktorý je Nám daNý. rímskym 5,5
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Akú farbu má nádej?

Zaujímalo by ma, akú farbu by  
deti priradili nádeji, keby neboli 

ovplyvnené tradíciou – to znamená 
svetom dospelých. Možno by to bola 
namiesto našej tradične zelenej skôr 
žltá, pretože to je farba slnka a sln-
ko znamená život. Nevidel som eš-
te dieťa, ktoré by namaľovalo zamra-
čené slniečko. Jeho tvár je vždy milá 
a usmievajúca sa. 

Nádej je akési slnko budúcnos-
ti. Ak sa obávame zajtrajšieho dňa 
či prichádzajúceho času, nežijeme 
v nádeji, ale v neistote a nádej je prí-
tomná možno ako túžba, že to neprí-
jemné, ťažké, zlé, to, čoho sa obá-
vame, predsa len nepríde, a ak, po-
tom len dočasne a my to zvládneme. 

Predsa však si myslím, že zelená 
farba vyhovuje nádeji najviac. Je to 
farba prvých výhonkov, prvých púč-
kov, farba jari, farba prúdiaceho ži-
vota. Slnko je pre život dôležité, ale 
ak sa jeho svetlo nestretne so se-
menom, pôdou, vlahou a vzduchom, 
zostane len rozpálený kameň a pie-
sok púšte, ktorý veľa radosti a náde-
je neprináša. Noe nespoznal vo svo-
jom korábe blízkosť zeme zo slnka 
na oblohe, ale z olivového listu, kto-
rý mu priniesla holubica a evanjelisti 
nehovoria v súvislosti so zástupmi ví-
tajúcimi Ježiša v Jeruzaleme o krás-
nom počasí a slnku nad mestom, ale 
o palmových ratolestiach. 

Nechcem však v týchto riadkoch 
spisovať rôzne predstavy nádeje a jej 
hodnotenia, rôzne „múdrosti“ a skrat-
ky, ktoré všetci viac-menej pozná-
me, nejde mi o slohovanie akokoľvek 
úhľadné či všeobecne povrchné. Bol 
by som rád, keby sa mi podarilo vy-

jadriť pre každého čitateľa (ktorý do-
káže pri čítaní tejto state vytrvať), po-
odhaliť aspoň malú časť obrovskej 
sily, ktorá pri kresťanskom pohľade 
a porozumení človeku a jeho svetu je 
v slove „nádej“ naznačená.

Najskôr príklad – obraz z nedávnej 
udalosti, na ktorú sa sústredili cez mé-
dia milióny ľudí. Množstvo fotografií, 
videozáznamov, televíznych preno-
sov, článkov a rozhovorov popisovalo, 
čo sa odohrávalo v Chile v púšti Ata-
cama, kde v bani začiatkom augus-
ta zostalo 700 metrov pod zemou 33 
baníkov. 17 dní po zistení závalu prišli 
informácie, že žijú, podarilo sa s nimi 
spojiť a cez tri sondy udržiavať s nimi 
kontakt, zásobovať ich, radiť im, po-
vzbudzovať ich a sústreďovať na zá-
chranu. Najskôr odhad, že to celé bu-
de trvať možno až do Vianoc, potom 
správy, že sa to skráti, nakoniec zá-
chrana v priamom prenose pred oča-
mi celého sveta už v októbri. 
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Úspech a neuveriteľná radosť 
zachránených, ich blízkych, všet-
kých, ktorí sa so správou o nich čo 
len stretli. Oveľa menej by sme ve-
deli povedať o tom, čo sa asi dialo 
v mysliach a srdciach mužov celých 
tých 69 dní, ktoré pod zemou muse-
li stráviť, možno matne by sme sa 
vedeli trocha vcítiť do neistoty, kto-
rá v nich musela vládnuť, rozhod-
ne nevieme povedať každý za seba 
pravdivo a úprimne, ako by sme v ta-
kej situácii reagovali my sami, pre-
tože človek pozná svoje sily, až keď 
má možnosť si siahnuť na ich dno 
– a také možnosti sú zriedkavé. Ve-
rím však, že všetci budeme jedné-
ho názoru v uznaní dôležitosti, kto-
rú pre baníkov a pre ich zvládanie 
situácie mali správy o veľkej pomo-
ci, ktorá sa sústredila na ich záchra-
nu. Niečo sa dialo, niečo, čo nebo-
lo v ich silách, ale čo ich povzbudzo-
valo a otváralo ich budúcnosť. Oni 
pre svoju záchranu nemohli urobiť 
takmer nič a bez vonkajšej pomoci 
by sa z toho neboli dostali. Ale pre 
čas, ktorý museli stráviť v nepred-
staviteľných podmienkach, bolo dia-
nie, o ktorom mali správy, obrovskou 
silou, ktorá ich priťahovala – dávalo 
im to nádej a tá nádej ich niesla.

Dúfam, že sa nikoho nedotknem, 
keď túto ťažkú, rôznymi informácia-

mi vykreslenú situáciu čílskych ba-
níkov použijem ako podobenstvo 
a znázornenie kresťanskej nádeje.

Naša kresťanská viera je určité 
poznanie, že okrem toho nášho po-
zemského sveta, nášho času a náš-
ho života, okrem tejto našej „každo-
dennej práce v bani“ je aj iný svet, 
iný čas, iný život, ten „tam hore“ – 
v nebesiach, nie vo vesmíre, ale vo 
svete neviditeľnom nášmu teles-
nému zraku, vo svete Božom. A že 
do tohto sveta Božieho patríme a pre 
ten svet konáme svoju „každodennú 
prácu“. Z času na čas viera kresťana 
prechádza skúškou na rovine ono-
ho odvážne – zúfalého výkriku: „Ve-
rím, Pane, pomôž mojej nedôve-
re.“ A do týchto neľahkých chvíľ, keď 
sa cítime ako „zavalení v bani“ a má-
me dojem, že sa odtiaľto nemôžeme 
dostať, že náš pozemský svet a náš 
pozemský čas nemá žiadne nebo 
(a ak aj, potom nemáme možnosť 
ho dosiahnuť), prichádza cez „son-
du zvestovania evanjelia“ správa, 
že síce naše sily nestačia, ale je tu 
Niekto, kto na našej záchrane pra-
cuje. Niekto, kto všetko pripravil tak, 
aby sme sa v určitej chvíli dostali zo 
všetkých obmedzení, neistôt a re-
zignácie, zo straty budúcnosti. A ak 
túto správu a túto pomoc prijmeme, 
začneme žiť nádejou, alebo opačne 
povedané: Ak žijeme v tejto nádeji, 
sme nesení silou, ktorá mení našu 
prítomnosť, nech by bola akokoľvek 
ťažká a zdanlivo neúnosná.

Inak povedané: niečo iné je žiť 
v očakávaní smrti a niečo iné v oča-
kávaní života. Niečo iné je počítať 
len so svojimi silami a schopnosťa-
mi a niečo iné vedieť, že sú tu iné si-
ly a schopnosti, ktoré pracujú pre nás 
a pre našu budúcnosť. A ešte platí aj 
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ďalší krok: niečo iné je vedieť o tej 
inej Sile, Schopnosti a Pomoci a nie-
čo iné je spoľahnúť sa na ňu a formo-
vať svoj každodenný život podľa Nej.

Navrhol by som každému, kto má 
doma Evanjelický spevník, zaspievať 
si k rozjímaniu o nádeji pieseň č. 464.

Daniel Midriak, farár vo Svite

ČAS RADOSTI, VESELOSTI

Pesnička, ktorú poznám odmalička, samozrejme v bibličtine – tá mi  je 
osobne bližšia než moderný neraz zdeformovaný „preklad“ do súčasnej 

slovenčiny. Táto pesnička signalizovala blízky príchod vianočných sviatkov, 
na ktoré sme sa skutočne tešili a vôbec sa nepamätám, že pred vyše polstoro-
čím by bol býval taký frmol ako dnes. Kdeže zháňanie super-darčekov a exo-
tických jedál! Boli sme radi, že vôbec niečo dostaneme, veď to boli povojno-
vé roky, keď sa textil a potraviny dávali na lístky. Kto mal doma majstra ako 
bol môj dedko, mohol dostať nevšedný darček – ja napríklad vyrezávaný ná-
bytoček pre malú bábiku a  izbičku tvorila obyčajná drevená debnička ole-
pená farebným papierom. Možno je to neuveriteľné, ale tá zariadená izbič-
ka existuje dodnes. 

Mali sme k sviatkom akýsi iný vzťah: v prvej triede – a to bol začiatok 50. 
rokov 20. storočia! – sme sa my, evanjelici, zhromaždili okolo pece a spievali 
vianočné pesničky. Nikto nám nič nepovedal – robili sme to viackrát. O dar-
čekoch sa vopred 
nerozprávalo, kaž-
dý vedel, že ak nie-
čo dostane, bude to 
praktická vec na ob-
lečenie, obutie, kni-
ha alebo nejaká po-
môcka do školy. Le-
bo aj perečník ale-
bo vodové farbičky 
a  štetec sa považo-
vali za  darček, nie 
za  samozrejmosť, 
ako je to dnes. 

Dnes..? Je iná do-
ba, samozrejme. 
Málokto z  detí vie 
naspamäť poslo-
venčený Čas rados-
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ti. Zato takmer všetky – hlavne z tých bohatších vrstiev – dali objednávky 
na vianočné darčeky počnúc počítačmi a mobilmi po rozprávajúce zvieratká 
– že je napr. zajac neprirodzene zelený a psík červený alebo modrý, to nevadí 
nikomu. Je samozrejmé, že sa deti tešia na darčeky. Horšie na tom je, že sa te-
šia LEN na darčeky a prípadná účasť v kostole je pre nich záťažou s otázkou: 
načo tam musíme ísť? Nedivme sa – vidia, ako chodia rodičia do kostola, ako 
„nábožne“ žijú... Pritom kostoly sú na Štedrý večer nabité, nikto nechce prísť 
o vianočný folklór. Lenže málokto si však vezme poučenie z farárovej kázne.

Niekedy si kacírsky myslím, že pieseň Čas radosti, veselosti by sme mali 
premenovať na Čas zháňania, nervozity – a Ježiška z toho úplne vypustiť. Na-
ozaj nemá nič spoločného s gýčovo vyzdobenými supermarketmi (neraz už 
od septembra – čo som zažila osobne), s veľkým upratovaním bytov (načo? veď 
po rozbaľovaní darčekov izba neraz vyzerá ako obrovské smetisko!), s nenor-
málnym vypekaním (a tie kilá, čo po sviatkoch priberieme! – keď je toho veľa, 
vyhodíme do kontajnera neraz aj celú sotva načatú hus), zháňaním luxusných 
darčekov (mnohé dary deti bavia len dva-tri dni, ak vôbec toľko)...

Vráťme sa k našej starej pesničke, spievajme ju a uvedomme si jej slová:
Čas radosti, veselosti světu nastal nyní,
neb’ Spasitel Vykupitel již jest narozený...
Chápete? NARODIL SA NÁM SPASITEĽ – VYKUPITEĽ!
... A protož plesejme, všickni se radujme,
Pacholátko, nemluvňátko vítejme!
NAOZAJ HO VÍTAJME! VEĎ KEBY NEBOLO TOHOTO DIEŤATKA, 

NEMOHLI BY SME  SA TEŠIŤ NA VEČNÝ ŽIVOT!
Alebo... alebo nám je už naozaj všetko jedno? Nora Baráthová

Tvoje a moje Vianoce
Milan Rúfus

Vianoce detí.
A veľké deti Vianoc.
Každému inak pravdivé.
Každému iné.

Ja sa už chystám na noc.
Ty v nekonečnom údive

Ježiška počúvaš
a sýtiš sa tou vravou.
Ja to už neviem.
Nemám síl.

Už ho len myslím
zasneženou hlavou
A prosím, aby odpustil.
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Vianočný pozdrav z Ázie

Vianoce sú už tradične obdobím, kedy sa zvyknú dávať a dostávať dary. Je 
milé dostať dar od niekoho a ešte krajšie vidieť ako môj dar iného pote-

šil. Keď premýšľam o daroch, tak si uvedomujem, koľko darov sme my, bežní 
ľudia na Slovensku dostali od Pána Boha. Keďže už niekoľko mesiacov žijem 
v Ázii, moje premýšľanie je úzko späté s tým, čo vidím každodenne okolo seba. 

Tu si uvedomujem, 
koľko darov (ktoré mož-
no niekedy berieme ako 
samozrejmosť) sme do-
stali a každodenne dostá-
vame od  Pána Boha. Po-
zrime sa spoločne na nie-
ktoré z nich a porovnajme 
ich so situáciou mnohých 
miestnych ľudí, ktorými 
som obklopená:
- Máme tri pestré jedlá 

denne, čo pre nich nie 
je samozrejmosť.

- Bývame v  domoch, či 
bytoch, kde skoro kaž-
dý člen domácnosti má svoju vlastnú izbu. Tu často býva jedna rodina v jed-
nej izbe a delí sa o spoločnú kuchyňu s inými rodinami z príbuzenstva.

- Míňame peniaze na  šport, zábavu, rozptýlenie či dovolenku. Tu veľa 
miestnych ľudí ani nevie, čo si má pod týmito pojmami predstaviť.

- Naše skrine sú plné kvalitných šiat a niekedy sa nevieme rozhodnúť, čo si 
obliecť, veľa ľudí tu nemá takýto problém.

- Naše deti si niekedy nevedia vybrať hračku, s ktorou by sa hrali, lebo tie, čo 
majú, ich už nudia. Niektoré miestne deti by mali radi aspoň jednu hračku.

- Našim deťom sa často nechce chodiť do školy, ale musia. Tu majú niekto-
ré deti opačný problém, radi by sa naučili aspoň čítať a písať.

- Naše knižnice sú plné kníh, tu v niektorých jazykoch knihy neexistujú.
- Vieme o tom, že Pán Boh nás nekonečne miluje a dal Svojho Syna za nás, 

mnohým ľuďom tu o Božej láske voči nim ešte nikto nepovedal.
- Máme Jeho Slovo v našom jazyku v niekoľkých prekladoch, tu mnoho ľu-

dí na jeho preklad ešte čaká....
V  tomto zozname by som mohla pokračovať nekonečne dlho. Skutočne 

nám Pán Boh dal mnohé dary a máme Mu za ne ďakovať. I to, že sme sa na-
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rodili na Slovensku, že žijeme v pokojnej krajine, že máme rodinu, priateľov, 
prácu... sú Božie veľké dary. Pri premýšľaní nad Božími darmi nám možno na-
padne myšlienka: Čo môžem urobiť pre tých, ktorí nedostali toľko darov ako 
ja? Možno žijú v ďalekej krajine, možno v susednej dedine, možno je to niekto, 
koho dennodenne stretávam. Môžeme a máme sa za týchto ľudí modliť. Tak-
tiež je dobré, ak sme ochotní sa s darmi, ktoré sme dostali, podeliť. Veď Pán 
Boh nám Svoje dary nedáva preto, aby sme ich užívali len pre seba, ale aby sme 
sa s nimi podelili a boli tak požehnaním pre tých, čo sú okolo nás. 

Pán Boh si môže použiť kohokoľvek z nás, aby zmenil budúcnosť iných ľu-
dí. Tak sa tomu stalo nedávno v jednej dedinke neďaleko oblasti, v ktorej ži-
jem. Niektoré dievčatá z dediny išli do školy do inej dediny v ich oblasti (tieto 
dievčatá boli prvé z tejto dediny – kmeňa, ktoré sa naučili písať a čítať). Keď 
prišli domov, boli nadšené tým, čo sa naučili a tým, akým prínosom bola pre 
nich škola. Ich nadšenie bolo nákazlivé a priviedlo vedenie dediny k rozhod-
nutiu: chceme mať školu v našej dedine a urobíme všetko pre to, aby to bo-
lo možné. Vďaka Pánu Bohu za túto zmenu, ktorá prinesie lepšiu budúcnosť 
pre mladú generáciu v danej dedine.

V  oficiálnom jazyku mojej krajiny výraz pre Vianoce znamená „Veľký 
deň“. Áno, Vianoce sú veľký deň. Skúsme sa zamyslieť nad otázkou: Bez čo-
ho si neviem predstaviť Vianoce? Bez rodiny, bez priateľov, bez tradičného 
jedla, bez stromčeka, bez darčekov, bez snehu, bez zvykov, bez...? To, bez čo-
ho si ich nevieme predstaviť, je pre nás na Vianociach najdôležitejšie. Teším 
sa na to, že keďže prežijem tieto Vianoce bez niektorých z týchto vonkajších 
vecí, o to viac si budem môcť uvedomovať význam toho Veľkého dňa. Keď 
Pán Boh poslal Svojho Syna na tento svet, v ten Veľký deň, bolo to bez všet-
kých pozemských pompézností. Avšak celé Nebo sa radovalo, lebo prícho-
dom Božieho Syna prišla na Zem záchrana. Nebo sa raduje i dnes, keď jeden 
hriešnik činí pokánie. Ak nie ste pripravení pravdivo sláviť ten Veľký deň, 
najlepšia príprava je prijať záchranu od svojich hriechov a činiť pokánie. Ale-
bo to môžete byť práve Vy, koho si Pán Boh použije k záchrane Vášho suse-
da, známeho či úplne neznámeho človeka. 

Prajem Vám Božie požehnanie a pravdivé slávenie Veľkého dňa.
Svetlanka Ďuračková

(Autorku si mnohí pamätáme z príjemného a zaujímavého večera, keď nám 
asi pred rokom v auditóriu predstavila svoju budúcu službu v rámci misijnej 
spoločnosti Wycliffe Slovakia. Z dôvodu bezpečnosti tu nie sú uvedené nijaké 
konkrétne údaje o krajine, či mestách, kde Svetlanka pôsobí. Prosme o jej bez-
pečnosť a požehnanie pre jej náročnú, ale potrebnú službu. Keby ste chceli aj 
finančne prispieť na jej misijnú činnosť – na čo je tiež odkázaná – môžete tak 
urobiť na účet číslo 4440006607/3100 a variabilný symbol 2040.)
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Kde býva Ježiš
„Kto býva v maštaľke?”
„Ježiš! V maštaľke býva 

Ježiš.”
Musela som sa zasmiať 

nad jednou z odpovedí mo-
jej štvorročnej sestry, kto-
rú mi dala na moje otázky 
o zvieratách a ich príbyt-
koch. Jej odpoveď sa mi 
však stále vracala do mys-
le. V maštaľke býva Ježiš. Bolo to 
podľa nej jediné miesto, kde Ježiš 
býva? Alebo z môjho rozprávania 
o prvých Vianociach usúdila, že je to 
jediné miesto, kde Ježiš ku mne pri-
chádza živý? 

Búrila som sa proti tej myšlienke. 
Určite som ju to naučila lepšie! Mu-
sela ma predsa vidieť, ako sa k Je-
žišovi veľakrát modlím. Keď bol náš 
brat nedávno chorý, či sme sa spolu 
nemodlili za jeho uzdravenie? Či som 
si s ňou nečítala z Detskej Biblie aj 
v iné dni? Spätne som si premieta-
la situá cie, v ktorých som sa napriek 
zhonu snažila pomáhať rodičom, sta-
rať sa o mladších bratov a sestry. 
Medzi štúdiom, prácou a inými aktivi-
tami som hľadala chvíle, keď som jej 
skutočne opisovala Ježiša. 

Určite som jej rozprávala o Jeho 
narodení, živote, zázrakoch... Ale 
povedala som jej aj to, že pre mňa je 
v živote mojím najlepším Priateľom?

Spomínala som jej Ho iba v spo-
jení s vianočnými reťazami a ozdo-
bami na stromček? 

Zostal skrytý na stránkach jej ob-
rázkovej Biblie, keď sa príbeh o Ňom 
skončil? 

Sprítomňovala som denne Jeho 
život tak, aby moja malá sestra vede-

la, že Ježiš dnes býva nie-
len v maštaľke, ale aj v mo-
jom a jej srdci? 

Videla, že v ťažkých 
chvíľach, keď som bola 
na pokraji svojich síl, som 
sa obracala k Nemu? 

Ukázala som jej, že Je-
žiš môže byť aj jej najlep-
ším Priateľom, ak Mu dá 

svoje srdce? 
Že ju bude milovať, akoby bola jedi-

ná na svete a to láskou ako nikto iný?
Vtedy som si uvedomila, že som 

jej ukázala nepravú Ježišovu podo-
bu. Nepredstavila som jej Ho ako ži-
vého Priateľa, na ktorého som sa 
každý deň spoliehala a ktorému som 
zverila svoj život. Tam som urobila 
chybu. Ako inak spozná Ježiša, ak 
nie z môjho príkladu? Cítila som za-
hanbenie.

Môj vzťah k Ježišovi sa od toho ob-
javu zmenil. Stálo ma to čas a náma-
hu, kým som si znovu vytvorila zvyk 
rozprávať sa s Ježišom, akoby prá-
ve stál alebo sedel pri mne. Ale te-
raz sa z toho radujem a taktiež vidím, 
že to má odozvu v živote mojej sestry 
i iných ľudí. A to má nesmiernu cenu!

Blížia sa ďalšie Vianočné sviatky. Vo 
svojej mysli mám nový nápad: V tom-
to roku - a nielen na Vianoce - oslávim 
Ježišovo narodenie tak, že si budem 
uvedomovať jeho prítomnosť pri mne. 
Pozvem ho z maštaľky do môjho živo-
ta a do všetkého, čo budem robiť. Po-
tom budem môcť povedať, že: „Ježiš 
sa narodil v maštaľke, ale býva v mo-
jom srdci a v mojom dome.”

Býva Ježiš i v tvojom srdci?
z internetu
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Jedného dňa spadol starý osol do  studne. Chúďa zviera kričalo a  volalo 
o pomoc niekoľko hodín a farmár sa snažil vymyslieť, čo urobiť. Nako-

niec si uvedomil, že nepotrebuje ani studňu, ani osla a rozhodol sa studňu aj 
s oslom zasypať. Požiadal pár susedov, aby mu pomohli. Každý schytil lopa-
tu a začal hádzať hlinu, piesok a smeti do studne. Najprv osol hlasno kričal, 
ale potom sa utíšil. Ešte tam hodili pár plných lopát a potom sa farmár po-
zrel dnu. Uvidel tam niečo nečakané. Keď hlina spadla na osla, on to striasol 
a potom na to šliapol, aby sa dostal vyššie. A čím viac farmári hádzali na os-
la hlinu a smeti, tým vyššie sa dostal. A nakoniec bol osol tak vysoko, že vy-
skočil zo studne a odbehol. 

Čo z toho plynie? 
Život na teba občas bude hádzať hlinu, rôzne druhy špiny. 
Umenie je to otriasť a vystúpiť vyššie. 
Každý náš problém je schodík, po ktorom sa dá ísť vyššie. My tak môžeme 

vyliezť aj z tých najhlbších studní. Len nesmieme prestať, nesmieme sa vzdať. 
Otrasme zo seba špinu a urobme krok vyššie! 

Pamätaj si 5 jednoduchých pravidiel pre spokojnosť: 
1. Osloboď srdce od nenávisti. Odpusť tým, čo ti ublížili. 
2. Netráp sa minulosťou ani budúcnosťou. Čo bolo, to bolo a čo bude aj tak 

nevieme. 
3. Ži jednoducho a maj radosť z toho, čo máš. 
4. Dávaj viac. 
5. Očakávaj menej. 

Usmej sa, a posuň to niekomu inému, aby sa tiež usmial.
pripravila Danka Zubčáková

Príbeh o oslovi

Vtáci v zime

Človek, ktorého sa vám pokúsim 
predstaviť, nebol žiadny drž-

groš. Bol milý, slušný, väčšinou dob-
rý človek. Štedrý ku svojej rodine, 
čestný a priamy v jednaní s ostat-
nými. Ale jednoducho neveril všet-
kému tomu, čo cirkev oznamovala 
o Vianociach – veciam o stelesnení 
Boha, ktorý sa narodil v jasliach. Ne-
dávalo mu to zmysel. Bol príliš čest-
ný, aby predstieral, že tomu rozumie. 

Nedokázal len tak prijať príbeh o na-
rodení Ježiša Krista, príbeh o tom, 
ako Boh zostúpil na Zem. 

„Je mi ľúto, nechcem ti nija-
ko ublížiť,“ povedal svojej manžel-
ke, „ale na Štedrý večer nepôjdem 
do kostola.“ 

Povedal, že by sa tam cítil ako 
pokrytec. Že radšej zostane doma 
a počká na ňu, kým sa s deťmi vrá-
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ti. A tak ostal doma a zvyšok rodiny 
odišiel na bohoslužby.

O chvíľu, sotva rodina odišla au-
tom, začalo snežiť. Postavil sa k ok-
nu a sledoval vločky ako pada-
jú väčšie a väčšie... Potom sa po-
sadil do kresla ku krbu a čítal no-
viny. O pár minút neskôr začul ne-
jaký dunivý zvuk. Následne ďalší 
a ďalší. Bola to séria zvukov šucho-
tania a buchotania. V prvom okami-
hu si myslel, že možno niekto hádže 
snehové gule do jeho okna. Podišiel 
k oknu a uvidel húf vtákov, ktorý sa 
chúlil na snehu. Snehová búrka ich 
zastihla nepripravených. Nemali sa 
kam ukryť, preto sa snažili preletieť 
cez jeho veľké presklené okno.

Nuž, nemohol nechať tie úbohé 
stvorenia ležať vonku, aby zamrz-
li. Spomenul si na stodolu, kde jeho 
deti ustajnili ich poníka. To by mohlo 
vtákom poskytnúť teplé prístrešie, 
ak by ich tam dokázal dostať. Rých-
lo na seba hodil kabát, obul si ga-
loše a pomaly cez hustý sneh sme-
roval do stodoly. Otvoril vráta a roz-
svietil svetlo, ale vtáci neprilete-
li dovnútra. A tak sa rozhodol, že 
im skúsi nachystať nejakú potravu, 
aby ich nalákal dovnútra. Ponáhľal 
sa naspäť domov, pripraviť im nie-
čo. Priniesol zvyšky chleba a roz-
hodil ich na sneh. Urobil z nich ces-

tičku až k vrátam stajne. Ale na je-
ho prekvapenie si ich vtáci nevšíma-
li a bezradne mávali krídlami na sne-
hu. Snažil sa ich chytiť alebo neja-
ko zahnať do stodoly. Namiesto to-
ho ich však vyplašil na všetky mož-
né strany, len nie a nie do tej stodoly. 

Potom si uvedomil, že sa ho bo-
ja. On je pre nich ako nejaké cu-
dzie a strašidelné stvorenie. Preto-
že akýkoľvek pohyb urobil, vyplašil 
ich. Jednoducho ho nenasledova-
li a nenechali sa ním zahnať, preto-
že sa ho báli. 

 „Len keby som im mohol neja-
kým spôsobom ukázať, že mi môžu 
dôverovať. Že sa ich nesnažím vy-
plašiť. Ale ako? Keby som tak mohol 
byť vtákom,“ pomyslel si, „potom by 
som sa medzi nich dostal a mohol by 
som rozprávať ich jazykom. Mohol 
by som im povedať, aby sa ma ne-
báli. Ukázal by som im cestu do bez-
pečia… do bezpečnej a teplej stodo-
ly. Bol by som jedným z nich. Tak by 
mi rozumeli a počúvali ma.“ 
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A presne v tom momente zača-
li biť kostolné zvony. Ich zvuk, kto-
rý sa niesol vetrom po okolí, sa do-
stal aj k jeho ušiam. Počúval zvony, 
ako ohlasujú radostnú zvesť Vianoc. 
A vtedy pochopil, že to, čo chcel on 

urobiť pre záchranu vtákov, urobil 
Pán Ježiš pre jeho záchranu. Pán 
Boh sa stal človekom, aby mu po-
mohol. Kľačiac na kolenách v slzách 
pokánia, radosti a vďačnosti sa po-
noril do snehu. z internetu

Vianoce v roku 1944

Píše sa rok 1944. Frontová línia besní pri Ardenách na nemecko-belgic-
kom pohraničí. Istý muž v zrelom veku takto spomína na svoje detské 

roky: Otec musel narukovať a nevedeli sme, či ešte žije. Stovky nemeckých 
vojakov bojovalo a umieralo neďaleko nášho rodného domu. 

Bol Štedrý večer. Zrazu som za-
čul klopanie na dvere. Mama rýchlo 
zhasla sviecu a  predbehla ma kráča-
júc ku dverám. Na prahu nášho domu 
stáli traja americkí vojaci – nepriate-
lia. Jeden bol ťažko ranený. 

„Poďte dnu!“ povedala mama. 
Chovali sme kohúta Hermana pre 

prípad, žeby azda otec prišiel domov na Vianoce alebo aspoň na Nový rok. 
Hoci sme žili z rúk do úst, mama kohúta bez váhania zarezala a začala pri-
pravovať jedlo. Po dome sa už šírila lákavá vôňa pečeného kohúta, keď zrazu 
zaznelo ďalšie búchanie na dvere. Ďalší Američania? Nie! Ocitli sme sa zo-
či-voči štyrom nemeckým vojakom! To boli pre zmenu naši. Strach ma pri-
klincoval k zemi. Dobre som vedel, aký tvrdý je zákon vojny: Dať útulok ne-
priateľským vojakom je zradou.

„Dobrý večer, môžeme u vás prenocovať?“ opýtali sa.
„Nech sa páči, dáme vám aj jedlo, ale pod jednou podmienkou. Je Šted-

rý večer a v tomto dome sa strieľať nebude. Mohli by ste byť mojimi synmi – 
vy a tak isto aj tí, čo sú dnu. Stratili sa v lese podobne ako aj vy. Aspoň v tú-
to vianočnú noc prestaňte zabíjať!“ povedala mama.

Vojak sa na ňu uprene pozrel. Dve-tri minúty ticha sa zdali nekonečnými. 
„Poďme!“ rozkázala moja mama a zatlieskala rukami. „Prosím, položte 

zbrane sem (tri pištole, dve automatické pušky, guľomet a  dve pancierové 
päste) a poponáhľajte sa, aby vám tí dnu všetko nezjedli.“

Aj Američania odovzdávali zbrane. Napäto a  nervózne stáli jeden ved-
ľa druhého v malej izbietke. Mama majstrovsky zvládla situáciu. Usmieva-
la sa a snažila sa všetkých usadiť k stolu. Mali sme iba tri stoličky, ale zvyšní 
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vojaci si sadli na maminu posteľ ved-
ľa mojich dvoch mladších bratov Jima 
a Robena. 

Prv než sa pustili do jedla si zažela-
li: „Fröhliche Weihnachten!“ a „Mer-
ry Christmas!“ a pripili si na šťastné 
Vianoce. Upečený kohút zmizol veľ-
mi rýchlo. 

Mama priniesla aj trochu ovo-
cia a vína so slovami: „Chlapci, buď-
te opatrní. Chcem, aby ste sa raz všet-
ci vrátili do svojich domovov, k svo-
jim matkám. Pán Boh vás všetkých 
ochraňuj.“ 

Nemeckí vojaci poradili americ-
kým, ako sa dostať k svojím oddielom. Mama im robila tlmočníčku. Nemci 
a Američania si stisli ruky a odišli každý svojou stranou.

Keď odišli, mama otvorila starú rodinnú Bibliu a prečítala stať: „Sláva Bo-
hu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ 

Neubránil som sa dojatiu. Pobozkal som ju a povedal jej: „Mami, dnes si 
aj ty bola tým anjelom. Zvestovala si pokoj ľuďom dobrej vôle.“

z internetu

Vianočné trhy

Všetci máme radi to obdobie, keď 
sa u nás na námestí rozžiari via-

nočný stromček, zo stánkov vonia 
pečená klobása, varené víno ale-
bo punč a my, starí aj mladí, chodí-
me od stánku k stánku a nakupuje-
me darčeky či medovníčky, alebo sa 
stretávame s priateľmi a zažívame si 
tú čarovnú atmosféru.

Tradícia vianočných trhov siaha až 
hlboko do stredoveku. Vtedy to boli 
skôr jarmoky, kde sa predávalo oša-
tenie a jedlo na zimu. Za miesto zro-
du špeciálne vianočných trhov sa po-
važuje Rakúsko a Nemecko. Doku-
menty uvádzajú, že prvé trhy sa ko-
nali vo Viedni už v roku 1294. A v Ne-

mecku za jeden z najstarších trhov sa 
považuje drážďanský, ktorého kore-
ne siahajú až do roku 1434.

Reformácia zmenila aj podobu 
vianočných trhov. Martin Luther zru-
šil obdarovanie detí vtedy tradične 
na sv. Martina alebo na sv. Mikuláša 
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a presunul ho na sviatok narodenia 
Ježiša. Myšlienka, ktorá sa začala 
v Augsburgu, sa tak dostala do ce-
lého sveta. Preto majú nemecké trhy 
názov Christkindlsmarkt čiže Ježiš-
kove trhy. V Augsburgu sa trhy zača-
li pred 500 rokmi. Radnica ich v roku 
1498 otvorila na hlavnom námestí, 
kde sa predávalo vianočné pečivo.

K vianočným trhom patria aj špe-
ciálne vystúpenia, ktoré majú dlho-
ročnú tradíciu. Na najväčších trhoch 
v Norimbergu víta návštevníkov živý 
Ježiško od roku 1933, ktorý otvára-
cí prejav prednáša z vrcholu kostola 
Frauenkirche. Augsburskou špecia-
litou je anjelská hra – živý advent-
ný kalendár. Úderom šiestej hodi-
ny počas adventných večerov vyjde 
na balkón a do okien renesančnej 
radnice postupne 24 anjelov v sprie-
vode organovej hudby. Každý ad-
vent pribúda počet anjelov a nástro-
jov, ktoré sa predstavia na balkóne 
počas asi 15-minútového vystúpe-
nia pred mnohopočetným publikom.

Na vianočných trhoch sa stre-
távajú aj gurmáni, ktorí si vyberajú 
zo širokej ponuky klobás – od bie-
lych frankfurtských až po polmetro-
vé červené. Miestnou špecialitou sú 
schupnudel – rezance s klobásou 
a kapustou. Na vnútorné zohriatie tu 
dostanete od klasického vareného 
vína – glühwein až po rôzne zmesi 
ovocných vín či vianočných punčov. 
Samotné šálky, v ktorých sa nápoje 
predávajú, sú zároveň aj spomien-
kovým predmetom. Veľký je výber 
vianočných cukroviniek či vianoč-
ných ozdôb, ale aj darčekov, ako sú 
knihy, obrazy, sviečky... Populárna 
je ponuka betlehemov, ktoré sa da-
jú kúpiť ako hotové kompletné ver-
zie alebo len jednotlivé komponenty 
od postavičiek až po zvieratká.
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Nemecké vianočné trhy sú také 
populárne, že cestovné kancelárie 
organizujú zájazdy najmä do Dráž-
ďan, Norimbergu a Mníchova, ale 
aj na tie menšie, ako je augsbur-
ský. Možno aj niektorí z vás neváhali 
prekonať kilometre, aby si vychutna-

li neopakovateľnú predvianočnú at-
mosféru. Ale je pravdepodobnejšie, 
že sme sa stretávali na kežmarskom 
námestí na vianočných trhoch a dali 
sme prednosť srdečným stretnutiam 
pred biznisom veľkých obchodov.

Z vybraných materiálov spracovala
Oľga Kormanová

Na konci roka

Opäť stojíme na prahu konca jedného roka, zas uplynul jeden rok. Každý 
človek, malý či veľký, bohatý či chudobný, sa dostal bližšie ku večnos-

ti. Tí, ktorí sa narodili z Boha, ktorí sú pred Ním ako nové stvorenia posluš-
ní vo viere, vedia, že sú bližšie k večnej sláve, k domovine radosti a nádhery, 
ktorá je pre nich v nebi. Tam budú večne chváliť a velebiť Božiu milosť a Je-
ho dobrotu. Tam nebude koniec roka ani nový rok. Tam sa už nebude človek 
pýtať: „Čo mi prinesie nastávajúci rok? Čo nás zastihne?“ Lebo podľa Zjave-
nia 10. kapitoly tam už čas nebude. Tam nikdy nebude mať radosť koniec, ne-
uvädne sláva a skutočne tam poznáme, čo je dokonalosť lásky, ako je to napí-
sané v 1. Korinťanom v 13. kapitole. Tam nezatieni slnko nejaký oblak a noc 
tam už nebude. Prečo? Lebo sám Pán Ježiš Kristus, Baránok Boží, bude na-
ším slnkom. A toto Slnko nebude na nikoho pražiť, oslňovať ho, lebo všet-
ci, ktorí tam budú, budú podobní Jemu. Blahoslavení, ktorí majú túto nádej!

Každý obchodník či súkromník si na záver roka robí inventúru. Výsledky 
mu povedia, či pracoval so stratou alebo so ziskom, či má plus alebo mínus.

Milý brat a milá sestra, milý priateľ, ktorý čítaš tieto riadky! Zastav sa na chvíľu 
a pouvažuj, ako si pracoval v uplynulom roku, ako si využíval svoje dni, koľko 
času si venoval Bohu a koľko mamonu a zbytočnostiam. Urob si inventúru svoj-
ho života a aký budeš mať výsledok? Budeš v pluse alebo v mínuse? Ziskový ale-
bo stratový? Každý si musí dať odpoveď sám. Blahoslavení, ktorí chodia po Bo-
žích cestách a vyznávajú, že zomreli spolu s Kristom a spolu s Ním aj vstali. Títo 
ľudia môžu s plnou istotou vyznať: „Lebo mne je život Kristus a zomrieť zisk.“

Sme šťastní, ak neprenášame hriechy starého roka do nového, ak nás nič 
neobviňuje a neťaží, ak nebudeme musieť sedieť na lavici obžalovaných, ale 
budeme na strane omilostených. Ak budeme na strane tých, ktorí Ho chvália 
za Jeho veľkú lásku, trpezlivosť a zhovievavosť. Ako poslušné deti Božie s ob-
novenou radosťou a silou môžeme vstupovať do nového roka, aby sme slúži-
li nášmu nebeskému Otcovi.

Nech je Mu vzdávaná česť a sláva naveky!
Ondrej Palic

(zamyslenie)
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Vianočná koleda
(úryvok)

Po čaji sa chvíľu venovali hudbe. 
Bola to muzikálna rodina a mô-

žem vás ubezpečiť, že im to šlo skve-
le, keď spustili zborovo alebo keď 
si zaspievali nejaký kánon, najmä 
Topper zaťahoval svojím basom ako 
na ozajstnej base, ani mu nenavre-
li žily na čele, ani nesčervenel v tvá-
ri. Fredova mladá žena pekne hrala 
na harfe a medziiným zabrnkala jed-
nu obyčajnú pesničku, také nič, na-
učili by ste sa ju hvízdať za pár mi-

Charles Dickens (1812 – 1870)  je an-
glický autor sociálnych románov ako 
sú Oliver Twist, Veľké nádeje, Príbeh 
dvoch miest, Malá Dorritka a iných. Vší-
ma si rozdiely medzi spoločenskými 
vrstvami, rozpráva dojímavé príbehy si-
rôt vychovávaných v žalári pre dlžníkov, 
opustených detí vydaných napospas uli-
ci. Jeho knihy sú však aj zaujímavými 
sociologickými štúdiami súdobého An-
glicka. Úryvok je z jeho najpopulárnej-
šej knihy Vianočná koleda, ktorá roz-
práva o úžerníkovi Ebenezerovi Scro-
ogeovi, ktorý neuznáva Vianoce, lebo 
cez sviatky prichádza o zisk. V noci sa 
mu sníva sen, ktorý ho prinúti radikál-
ne zmeniť svoj život. Prichádza k nemu 
duch minulých Vianoc, ktorý Scroogeo-

nút. Pri tej pesničke Scroogeovi zno-
vu všetko ožívalo a zaplavovalo ho 
čoraz väčšie dojatie: videlo sa mu, 
že keby bol tú melódiu pred dávny-
mi rokmi počúval častejšie, mohol si 
pre svoje vlastné šťastie vypestovať 
lásku k životu a nemusel byť odkáza-
ný len na hrobárovu lopatu, ktorá po-
chovala nebožtíka Jakoba Marleyho.

Celý večer sa však nevenovali 
hudbe. Po čase sa začali hrať na zá-
lohy, lebo zavše dobre padne byť die-

vi pripomína jeho detstvo v sirotinci, čo možno spôsobilo, že v budúcnosti dal 
prednosť kariére pred šťastím. 

Druhý duch mu ukazuje prítomné Vianoce v rodine jeho pisára, ktorá je 
veľmi chudobná, ale aj napriek tomu sa všetci tešia zo svojej prítomnos-
ti a ešte ho zavedie do domácnosti synovca Freda, kde Scrooge vidí vese-
lú zábavu a šťastie prítomných. A duch budúcich Vianoc mu ukáže jeho ni-
kým neľutovanú smrť.

Úryvok je zo strednej časti a ukazuje nám ako sa v 19. storočí zabáva-
la stredostavovská spoločnosť na Vianoce. Neboli televízory, telefóny, MP3, 
zoznamky... a predsa bolo veselo...
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ťaťom, a nikdy to nie je príhodnejšie 
ako na Vianoce, veď sám ich pôvod-
ca bol dieťa. Počkať! Vlastne sa naj-
prv hrali na slepú babu. Pravdaže. 
A tak ako viem, že Topper nebol sle-
pec, neverím, že to všetko bola náho-
da. Tú bucľatú švagrinku s čipkovou 
náprsenkou tak sledoval, že dôverči-
vej osobe z toho rozum zastal. Zho-
dil kutáč, lopatku na uhlie, prevrátil 
stoličky, buchol do klavíra, skryl sa 
za záclonu, dostal sa všade, kam sa 
len pohla. Vždy vedel, kde je tá buc-
ľatá švagrinka. Ak ste doňho narazili, 
čo zámerne urobili mnohí, zatváril sa 
síce, že vás chce chytiť, ale bolo to 
celkom nepresvedčivé, a vzápätí už 
zase vyrazil za bucľatou švagrinkou. 
Zavše vykríkla, že to nie je s kos-
tolným poriadkom, a veru ani nebo-
lo. Keď ju konečne chytil, keď ju pri 
tom všetkom zahnal do kúta, odkiaľ 
nebolo úniku, potom jeho správanie 
bolo priam nehorázne. Predstieral, 
že ju nepozná, a musí ju pohladkať 
po vlasoch, aby uhádol, kto to je, ba 
pre istotu jej navliekol na prst prsteň 
a na krk zavesil retiazku...

… Fredova žienka hrala na zálo-
hy a pri každej príležitosti prejavovala 
lásku k svojmu zbožňovanému. Ako 
aj pri hre „Ako, kedy, kde“, pri ktorej 
pobila všetky svoje sestry, hoci aj to 
boli bystré hlavičky... Potom zača-
li novú hru... Volala sa „Áno a nie“ – 
Scroogeov synovec v nej mal na nie-
čo myslieť a ostatní hádali, odpovedal 
len áno a nie, podľa potreby. Zasypa-
li ho otázkami a z odpovedí vychá-
dzalo najavo, že Fred myslí na aké-
hosi živočícha, nejaké nepríjemné di-
vé zviera, čo niekedy cerí zuby a vr-
čí, ináč žije v Londýne, chodí po uli-
ciach, ale nik ho neukazuje, nevodia 
ho na reťazi ani na remienku, neži-

je vo zverinci, nezabijú ho na bitúnku, 
nie je to ani kôň ani somár, ani kra-
va ani býk, ani tiger, ani pes, ani svi-
ňa, ani mačka, ani medveď. Pri kaž-
dej ďalšej otázke sa synovec znovu 
a znovu schuti zasmial, a keď už ne-
mohol vydržať, vyskočil z pohovky 
a zadupotal. Napokon bucľatá švag-
rinka, rozjarená ako on, zvolala:

„Už to mám! Viem, kto je to, Fred! 
Viem, kto je to!“

„Kto?“ spýtal sa Fred.
„Je to tvoj strýko Scrooge!“
Naozaj! Všetci nadšene zhíkli, 

hoci niektorí namietli, že pri otázke, 
či je to medveď, mal odpovedať áno 
– lebo negatívna odpoveď odvráti-
la ich myšlienky od Scroogea, ak to 
niekomu chodilo po rozume.

„Ach, ako sme sa pobavili na je-
ho účet!“ povedal Fred. „Bola by to 
nevďačnosť, keby sme si nevypili 
na jeho zdravie. Chopme sa pohá-
rov s vareným vínom a pripime mu: 
Na zdravie, strýčko Scrooge!“

Charles Dickens
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Lebo chudobných máte vždy so sebou....
Túto vetu povedal Pán Ježiš približne pred 2000 rokmi a je až zarážajú-

ce, ako veľmi je pravdivá. A to aj napriek veľkému úsiliu ľudstva bojovať pro-
ti chudobe a odstrániť ju zo života ľudí. Naozaj najmä v poslednom storočí 
človek bojuje proti chudobe doteraz nevídaným spôsobom a vôbec sa nezdá, 
žeby tento fenomén bol na ústupe. Chudoba je medzi nami a stretávame ju 
na každom kroku. Myslím, že každý z nás vie označiť vo svojom okolí rodinu 
alebo jednotlivca, ktorí nejakým spôsobom zápasia s chudobou. Nechcem 
na tomto mieste špeciálne rozoberať problém chudoby. Skutočnosť je taká, že 
chudoba medzi nami existuje, zápasí s ňou veľmi veľa ľudí a keby niekto tvr-
dil, že je na ústupe alebo neexistuje, tak klame a zakrýva si oči pred realitou. 
Pán Ježiš povedal: „Chudobných máte vždy so sebou...“ a to nie preto, žeby 
chudobu schvaľoval. Povedal to ako fakt, ktorým poukázal na našu hrieš-
nosť, lebo chudoba nie je nič iné, iba dôsledok hriechu. A keď rozmýšľam 
nad touto Ježišovou vetou, udivuje ma iba jasnosť a presvedčenie, ktoré z tej-
to vety vyžarujú, keď Ježiš hovorí: chudobní budú vždy medzi vami. Ako ke-
by vravel, „...ľudia snažte sa koľko chcete, ale chudoba tu bude vždy. Tak ako 
hriech tu je stále, bude tu aj chudoba, ktorá je dôsledkom tohto hriechu...“

... a keď budete chcieť, budete im môcť dobre činiť ...
Keby to tak naozaj fungovalo, že človek robí, to čo chce. Osobne mám do-

jem, že tak ako píše Pavol v siedmej kapitole listu Rímskym, mnohokrát ro-
bíme nie to čo chceme, ale čo nechceme, lebo hriech v nás prebýva. „... nie 

to robím čo chcem, ale 
konám to, čo nená-
vidím“ (R 7,15). Pre-
to aj pomoc chudob-
nému častokrát usku-
točňujeme z  rôznych 
dôvodov. Chceme utí-
šiť svoje sebecké po-
hnútky a zlé svedomie, 
preto človeku, ktorý 
na  ulici žobre, hodí-
me do  umelohmotné-
ho pohárika pár drob-

Dom na polceste – Veľký Slavkov
Lebo chudobných vždy máte so sebou, a keď budete chcieť, 

budete im môcť dobre činiť; ale mňa nemáte vždy (Mk 14,7).
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ných. Chceme nejakým spôsobom vyvážiť svoje zlé správanie, malé klam-
stvá a podrazy, ktoré do života prichádzajú, preto žobrajúcemu a zapácha-
júcemu bezdomovcovi na stanici necháme pár centov. Je zaujímavé, že Ježiš 
v tomto prípade hovorí o našej slobodnej vôli. Neprikazuje nám, ale hovorí: 
ak budete chcieť. A je pravda, že my veľakrát chceme. Neriešime motív našej 
pomoci, lebo pre vhodenie mince žobrajúcemu bezdomovcovi to asi ani nie 
je potrebné. No ja sa pýtam: stačí to?

... ale mňa nemáte vždy.
Po obsahovej a kontextovej stránke hlavnou postavou verša, o ktorom pí-

šem, nie sú chudobní, ale je to Pán Ježiš. Za spomínanou Ježišovou vetou sto-
jí čin, ktorý bol urobený pre Neho. Čin obyčajnej ženy, ktorá ním vyjadri-
la Ježišovi svoje uznaniu a poctu. Jej okolie to nepochopilo a chcelo preniesť 
pozornosť, ktorá sa dostala Ježišovi, na chudobných. Ich životné príbehy nás 
totiž vždy usvedčia, pohnú naším vnútrom, rozcítia nás. A to takým mani-
pulatívnym a vyčítavým spôsobom, že máme dojem, akoby nič dôležitejšie 
a ľudskejšie na tomto svete nejestvovalo. Pán Ježiš však nedovolí, aby naša 
pozornosť bola od Neho odvrátená akýmkoľvek humanistickým skutkom či 
myšlienkou, a preto vyslovuje vetu, v ktorej veľmi jasne zdôrazňuje a definu-
je, že svoju pozornosť máme uprieť na Neho. Táto situácia veľmi jasne od-
haľuje, aké veľmi vrtkavé a nestále je ľudské rozmýšľanie a pozornosť. Nemá-
me problém odvrátiť svoj zrak od Ježiša, lebo sme zrazu našli niečo „dôleži-
tejšie“ – pomoc chudobným, chorým, zraneným. Či existuje väčší humanis-
tický ideál, ako zasvätiť svoj život pomoci iným ľuďom, ľuďom, ktorí túto po-
moc potrebujú a bez nej by zahynuli? V ľudských, hriešnych očiach neexis-
tuje väčší ideál, no Božie vnímanie ideálov je odlišné. 

Stredisko evanjelickej diakonie – Dom na polceste vo Veľkom Slavkove
Zámerne som svoj príspevok začal takouto úvahou, lebo ďalej chcem písať 

o službe – diakonii mladým núdznym ľuďom, ktorá sa deje v Stredisku evan-
jelickej diakonie – Dome na polceste vo Veľkom Slavkove. Táto služba pomo-
ci funguje už viac ako desať rokov. Začala veľmi jednoducho a nenápadne. 
Misiou a zvestovaním evanjelia mladým ľuďom v tejto dedine. Postupne sa 
táto misia začala premieňať na konkrétnu službu pomoci hlavne mladým ľu-
ďom, ktorí neboli schopní samostatne žiť. Po desiatich rokoch z nenápadnej 
služby jednej Bohu oddanej rodiny existuje vo Veľkom Slavkove stredisko, 
ktoré profesionálnym spôsobom pomáha 20 odchovancom detských domo-
vov na ceste k samostatnému životu. Je tu služba, ktorá je v dnešnom zloži-
tom svete veľmi potrebná a bez ktorej by bez domova na ulici žilo o 20 ľudí 
viac. Služba, ktorú všetci ľudia, ktorí s ňou nejakým spôsobom prídu do kon-
taktu, chvália a snažia sa ju podporiť. Služba, ktorá je všetkými veľmi vyso-
ko cenená a hodnotená.
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Ja nechcem na  tomto 
mieste podrobne predstaviť 
prácu SED – Domu na pol-
ceste vo Veľkom Slavko-
ve, lebo všetky dôležité in-
formácie o  tomto zariade-
ní a  službe, ktorú ponúka, 
je možné nájsť na internete 
(www.domnapolceste.sk). 
Pozornosť chcem upria-
miť na základ, z ktorého tá-
to služba povstala a na kto-

rom chce stáť. Tým základom je láska k Bohu a tá „núti“ všetkých nás, ktorí tú-
to službu robíme, k zápasu o duchovný život mladých ľudí v tomto zariadení. 

Je to príjemné a páči sa nám, ak nás ľudia chvália a obdivujú za prácu, kto-
rú robíme. No jedným dychom zároveň chceme povedať, že je pre nás oveľa 
dôležitejšie, aby sme túto službu robili s Ježišom. Lebo aký význam by mala, 
ak by o nás platilo, čo Pán Ježiš hovorí: „... ale mňa nemáte...“. Veľmi inten-
zívne prežívame, že fungujeme iba z Božej milosti a v každom materiálnom 
a finančnom nedostatku si uvedomujeme, že iba Pán Boh nás drží. Pre ten-
to svet je dôležité, aby sme chudobným a biednym ľuďom ponúkli sociálnu 
a psychologickú pomoc, no pre nás je oveľa dôležitejšie ponúknuť všetkým 
ľuďom, ktorí do nášho zariadenia prídu, duchovnú pomoc. Pomoc, ktorá od-
halí, že bez Boha sme stratení a jedinou pomocou pre náš duchovný, ale aj te-
lesný život je prijatie Pána Ježiša ako osobného Pána a Záchrancu. Metódy 
sociálnej pomoci zachraňujú telesný život, no misia, zvestovanie Pána Ježiša 
zachraňuje život večný. Preto máme v našom zariadení biblické hodiny s na-
šimi klientmi, kde ich vedieme k Bohu. Chceme, aby misia, ktorá tu pred de-
siatimi rokmi začala, prebiehala aj naďalej a popri nej, ak nás Pán Boh uzná 
za vhodných. Nech pomáhame našim chlapcom (klientom) aj v oblasti so-
ciálnej a psychologickej. V celej našej práci chceme upierať našu pozornosť 
na Ježiša a viesť mladých ľudí, ktorých nám zveril, v prvom rade k Nemu.

Ľudia, ktorí chcú podporiť našu prácu, sa nás často pýtajú, akým spôso-
bom by to mohli urobiť. Naša prosba ku všetkým kresťanom v našej cirkvi, 
ale aj mimo nej je výzva k modlitbe za službu, ktorú vo Veľkom Slavkove 
z Božej milosti konáme. K modlitbe za duchovné obrátenie chlapcov, o kto-
rých sa staráme. Modlitba o silu a vedenie Duchom Svätým pre všetkých čle-
nov nášho tímu, ktorí často zápasia s demotiváciou a  slabosťou. Modlitba 
o vernosť vytrvať v službe núdznym mladým ľuďom, ktorí sú utrápení a po-
trebujú pomoc. Modlitba, aby sme v  našich životoch nestratili pozornosť 
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a upriamenie na Pána Ježiša. Naopak nech naša služba je pre tento svet po-
vzbudením a svedectvom o tom, že máme Pána Ježiša vždy medzi sebou.

Stredisko evanjelickej diakonie – Dom na polceste vo Veľkom Slavkove
▶ Poskytuje sociálnu a duchovnú pomoc mladým mužom, hlavne odcho-

vancom detských domovov.
▶ Stredisko vzniklo pred viac ako desiatimi rokmi.
▶ Na začiatku táto práca fungovala ako dobrovoľná aktivita manželov Gur-

kovcov, ktorí sa prisťahovali do Veľkého Slavkova a do svojej rodiny prija-
li troch mladých ľudí, o ktorých sa začali starať.

▶ Postupom času sa počet núdznych ľudí, ktorým pomáhali, vyšplhal na 10.
▶ V roku 2005, keď už nebolo možné robiť túto službu dobrovoľne, bola tá-

to práca zastrešená Evanjelickou diakoniou a vzniklo SED – Dom na pol-
ceste vo Veľkom Slavkove.

▶ V súčasnosti má stredisko kapacitu 20 klientov, o ktorých sa stará tím spo-
lupracovníkov.

▶ Počas celej existencie zariadenia ním prešlo asi 70 prevažne mladých ľudí, 
z ktorých približne polovica sa dokázala osamostatniť.

▶ Kontaktné informácie:
 SED – Dom na polceste, Tatranská 71, 059 91 Veľký Slavkov
 Tel: 0903 630953, Číslo účtu: 4001993196/7500, www.domnapolceste.sk

Vladimír Maťaš

Novoročná modlitba
Martin Rázus

Z hmiel svit prvý vstáva,
rumencom – hľa, nezažiaria zore

nad Kriváňom bielučkým a smutným,
nové slnko nepobozká rieky
mestečká a viesky osirelé,
ani očú mojich nepoľúbi,

ktoré po ťažkých snoch – mdlé a slabé,
prosia dnes – oh, úpenlive prosia...
– Hospodine! túžby moje poznáš
vidíš stúpať pary z útrob mora:

mnoho ich je... mnoho... mnoho... mnoho,
ale jednak dovoľ nehodnému

služebníku pár slov ponížených!

– Rozptýľ tie hmly, nechže zžiaria zore
nad Kriváňom bielučkým a smutným,

nechže slnko nové bozká rieky,
mestečká i viesky osirelé,

poľúbiac i moje smutné oči,
ktoré jak dve hviezdy zaskvejú sa, 

ďakujúc ti vďačne... vrúcne... vrelo.
– Nuž a žehnaj i tej mojej piesni, 
by som mohol tešiť rodné srdcia,

mocne spievať – že nám zhynúť nedáš,
ale zdvihneš rod náš – iste zdvihneš
v novom roku... Hospodine! Amen.
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Nový rok – Obnovený život
„Hľa stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dve-

re, vojdem k nemu...“ (Zjavenie 3,20).
Pred viac ako 2000 rokmi stál jeden chudobný manželský pár pri dverách 

nocľahárne v Betleheme. Keď zaklopali na dvere, hostinský ich poslal preč. Pre 
nich tam už nebolo miesto. A tak sa Pán Ježiš, Boží syn, ktorý prišiel z neba 
a stal sa človekom, narodil kdesi v maštali. Nebolo pre Neho miesto.

Asi o 30 rokov neskôr klopal Pán Ježiš u ľudí v Jeruzaleme. Nikto však Jeho 
klopanie nepočul. Nik nevidel, ako Ježiš plakal nad týmto mestom. Z Jeruzale-
ma Ho vyhodili. Musel nevinne zomrieť potupnou smrťou na Golgotskom krí-
ži. Neostal však v hrobe, ale vstal z mŕtvych a vrátil sa do neba. 

Ešte stále klope na zavreté dvere. Nepočuješ Ho? Je to tiché klopanie na dve-
re srdca. Prosí, aby si Ho vpustil. 

„Čuj, Pán Ježiš teba volá, prečo otáľaš?
Počul si už hlas ten ľúby, kedy sa Mu dáš? 
Dlho, dlho hriešne váhaš, načo čakáš len?
Skoro život uplynie ti, zájde spásy deň.“ 
Môžeš Mu odpovedať: „Už je obsadené!“ Môžeš sa Mu obrátiť chrbtom a za-

oberať sa ďalej pominuteľnými vecami tohto sveta, ktoré ťa priťahujú. Azda Je-
ho klopanie nepočuješ vôbec, pretože ho prehlušujú iné hlasy a zvuky. Ale pred-
sa ešte stále klope naliehavo a láskavo. Aj prostredníctvom tejto úvahy. Nechceš 
Mu otvoriť a pozvať Ho, aby vošiel do tvojho srdca a života?

„Dnes, keď ste počuli Jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia“ (Židom 3,15).
„Neotáľaj obrátiť sa, Pán ťa volá dnes!
Dnes Mu srdce, myseľ, dušu, hriechy svoje nes!
Čo si myslíš, dosť je času až sa zostaráš?
Nevieš, či už tejto noci počet nevydáš!“
Drahý čitateľ, sestra, brat a mladí! Nechcete v roku 2011 začať obnovený ži-

vot s Pánom Ježišom? Počujte Jeho hlas a klopanie a pusťte Ho dnu, aby vás On 
viedol po celý život. On aj teraz volá: „Poďte ku mne všetci...“ Neodkladaj, eš-
te dnes, lebo zajtra môže byť neskoro!

„Záchranu ak zmeškáš, beda, budeš večne lkať.
Tvoje slzy budú márne, pozde ľutovať.
Neskoro už! Hrozné slovo! Tým sa predesíš, 
Zavretá ti bude neba preblažená ríš.

Dnes však ešte nie je pozde, prečo odkladáš?
Ježiš nežne zve ťa k sebe, prečo unikáš?
Hľaď na lásku Spasiteľa, vráť sa k Nemu len!
Dnes ťa volá, dnes ťa príjme, dnes je spásy deň!“

Ondrej Palic
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HISTÓRIA
Kežmarského evanjelického a.v. cirkevného zboru IX.

Dňa 1. júna 1717 podpísala kež-
marská evanjelická cirkev zmlu-

vu so staviteľským a tesárskym maj-
strom Jurajom Müttermannom z Po-
pradu na postavenie kostola. Kon-
cept zmluvy (originál sa zrejme ne-
zachoval) prikazuje vyplatiť majstro-
vi v hotovosti 660 uhorských zlatých 
a tri sudy piva, k tomu sedem lak-
ťov jemného súkna zo strihanej vlny 
(Kschorn Tuch) na vyhotovenie celé-
ho obleku, pričom majster musí spl-
niť tieto podmienky:
1. Drevené klady (kláty) bude do-

statočne vysoké do výšky muža, 
po obvode stavby bude vsade-
ných dostatok okien.

2. Celý kostol má mať hore klenbu 
namaľovanú na modro na spôsob 
neba.

3. Podľa možnosti sa má kostol čím 
skôr zastrešiť a do troch ramien 
stavby pôdorysu kríža urobiť jed-
noduché chóry okrem potreb-
ných pekne točených stĺpov, štvr-
tý chór oproti majeru Roxera má 
byť dvojitý.

4. Majster nemá nič iné robiť okrem 
chórov, spodnej dlážky a vyvýše-
niny na lavice, čelnú stenu (zrej-
me kde je oltár) nie je povinný ro-
biť okrem bežných stavebných 
konštrukcií.
Ďalšia zmluva sa uzavrela s kež-

marským drevorezbárom Jánom 
Lerchom, a to na 825 zlatých (podľa 
historika Linbergera len 325 zlatých, 
čo by však bolo málo). Ján Lerch 
a jeho dielňa (pracoval v nej zrejme 
aj jeho brat Jakub, ktorý ešte r. 1710 

do prvého kostola umiestnil drevený 
epitaf svojej dcéry) museli vyhotoviť 
oltár, kazateľnicu a poprsnice jed-
notlivých chórov.

Za zodpovedných stavbyvedú-
cich boli určení vážení mešťania – 
senátori Kristián Rochlitz, Daniel 
Cornides a Ján Toppertzer.

Náklady na výstavbu celého kos-
tola sa odhadovali na 5000 zlatých. 
Kežmarská evanjelická cirkev ne-
bola bohatá a zo zbierky po sever-
ských krajinách ostalo málo peňazí, 
ale v meste a na okolí žili bohatšie 
rodiny a jednotlivci. Tak napr. väčši-
nu dreva na stavbu poskytol barón 
Imrich Lužinský z Lendaku a na za-
riadení interiéru sa podieľali majetné 
miestne evanjelické rodiny.

Stavebné práce mali neuveriteľne 
rýchle tempo, a preto sme presved-
čení a potvrdzujú to aj dobové pra-
mene, že šlo výlučne o rekonštruk-
ciu prvého kostola, a nie o jeho pre-
stavbu „od základov“.

Prototypom kežmarského dreve-
ného pravdepodobne už aj prvého 
artikulárneho kostola (a nielen kež-
marského) bol zrubový kostol v Am-
sterdame na Noorder Kerku, kto-
rý mal pôdorys rovnoramenného 
gréckeho kríža a bol postavený sta-
viteľom H.de Keyzerom v r. 1620 – 
1623. Tento typ protestantského 
kostola sa rozšíril do Nemecka a od-
tiaľ do škandinávskych štátov, z nich 
do Sliezska a do Uhorska. V centre 
tohoto kostola bol oltár, kazateľnica 
a krstiteľnica, okolo ktorých boli la-
vice prízemia i jednotlivé chóry, aby 
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sa na pomerne malom mieste mohlo 
zhromaždiť čo najväčšie množstvo 
veriacich, túžiacich vypočuť si slo-
vo Božie.

Zrubová baroková stavba kež-
marského chrámu mala tiež podo-
bu rovnoramenného gréckeho krí-
ža o dĺžke 34,68 m, šírke 30,31 m, 
vonkajšej výške 20,60 m a vnútor-
nej výške 11,60 m. Kostol zaujal svo-
jou mohutnosťou, ktorá sa prejavi-
la hlavne v jeho interiéri. Celá klen-
ba kostola spočinula podľa zmlu-
vy na štyroch vyrezávaných toči-
tých stĺpoch a na obvodových mú-
roch, do ktorých boli vsadené tri 
vchody. Okrem prízemia boli lavice 
aj na šiestich chóroch – celkove sa 
do kostola pomestilo 1541 sediacich 
osôb. Po obvode prízemia i poscho-
dia bolo skutočne dostatok okien. 
Tradícia hovorí, že pri stavbe pomá-
hali aj švédski námorníci, ktorí zane-
chali po sebe okrúhle okná, aké bý-
vajú na lodiach a pohľad na klenbu 
pripomína provu lode... Kostol mal aj 
malú vežu s krížom, ktorá sa zo sta-
tických dôvodov zbúrala r. 1893. Fa-
sáda kostola bola z hlinenej maza-
nice a strecha sa pokryla šindľom. 
Okolo kostola bol aj ochranný obvo-
dový múr – vidieť ho aj na starých 
rytinách – ktorý sa kvôli dezolátne-
mu stavu zbúral až r. 1900.

Kostol bol vysvätený dňa 15. au-
gusta 1717 – v 12. nedeľu po sv. Tro-
jici. Doobeda bola vysviacka v re-
či nemeckej – vykonal ju kňaz Eliáš 
Perlicius a večer vysvätil kostol v re-
či slovenskej diakon Daniel Lány. 

Najstarší opis kostola sa zachoval 
z r. 1720 – 1722 z pera rektora kež-
marského gymnázia Juraja Bohuša.

„Nech nám je dovolené aj mimo 
hradieb Kežmarku sa potulovať a po-
zorovať všetko to, čo upúta oči pút-
nika svojou zvláštnosťou. Medzi tým-
to všetkým je v prvom rade nápadný 
pekný veľký a priestorný evanjelický 
kostol svätej Trojice, ktorý bol v ne-
deľu .... roku 1717 so slávnostným ob-
radom a dvojitou svätou kázňou rá-
no a večer, z ktorých prvú prednie-
sol ctihodný pán pastor Eliáš Perli-
cius a druhú zase ctihodný pán dia-
kon Daniel Lány z kazateľnice, ku 
spokojnosti všetkých znovu vysväte-
ný a opäť daný do užívania. Čo sa tý-
ka podoby kostola, má tvar rovnora-
menného kríža a pôsobí na každé-
ho príjemne svojou vyššou stavbou. 
Pozornosť vstupujúceho upúta ol-
tár, umelecké dielo kežmarského so-
chára Johanna Lercha, ktorý zobra-
zuje svätú Trojicu. Neďaleko odtiaľto 
vidíme peknú kazateľnicu so soška-
mi, ktorá ku cti Božej a ozdobe kosto-
la ako dar osvieteného pána Michala 
Goldbergera je ozdobená erbom je-
ho samého a jeho manželky a dar-
cu aj po jeho smrti v dušiach potom-
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kov nenechá zabudnúť. (Tu v rukopi-
se Bohuša je poznámka inou rukou: 
Kazateľnicu nechali po smrti Micha-
la Goldbergera pozlátiť a dekorovať 
v júli 1743 vdova a jeho adoptovaný 
syn Dávid Goldberger.) 

Povala je doštená, ale v tvare krí-
ža a zhotovená na podobu murova-
nej klenby, celá je elegantne poma-
ľovaná obrazmi evanjelistov a všet-
kých apoštolov, ktoré umelecky na-
maľoval levočský maliar Mayer. 
(Tu je cudzou rukou poznamena-
né Kramer.) Nad oltárom vo väčšom 
priestore klenby je umelecky na-
maľovaný obraz svätej Trojice. Nad 
zadnou časťou oltára je obraz dvoj-
hlavého orla, ktorý predstavuje erb 
Jeho cisárskeho majestátu a záro-
veň aj kráľovsko-uhorský s výraz-
ným nápisom: Sub umbra alarum tu-
arum locata non parvum Pavimen-
to huic imo et Templo integro offer-
tu ornamentum. (V tieni tvojich krí-
del prinesie to tejto klenbe a celému 
kostolu nemalú ozdobu.)

Kostol zdobia aj štyri veľké, ume-
lecky vyrezávané stĺpy, na ktorých 
spočíva klenba a väčší viacramen-
ný luster, ktorý bol darovaný r. 1718 
pánom Jurajom Andrejom Gutthäte-
rom z Norimbergu a jeho manželkou 
Magdalénou Sibillou Gutthäterovou, 
rodenou Winterovou. Ozdobou je aj 
pekne znejúci a dosť drahý organ, 
ktorý je na západnej strane kostola. 
Tento kostol má aj dosť peknú ve-
žičku so železným dvojitým krížom, 
ktorý je dosť veľký a bol na objed-
návku a trovy pána lekárnika Weissa 
umelecky spracovaný a zobrazuje 
cisársko-kráľovský a uhorský erb.“

Výzor kostola – ako ho podá-
va Bohuš – sa do súčasnosti prak-
ticky nezmenil. Iba oltár sa zväčšil 
– pôvodný, predstavujúci svätú Tro-
jicu ešte s nádychom neskorej re-
nesancie (je to skutočne dielo Já-
na Lercha? nepochádza tento oltár 
ešte z prvého artikulárneho kosto-
la?) – sa dostal do hornej časti, kým 
už barokový ústredný motív dolnej 
časti oltára predstavuje plastický vý-
jav Ukrižovania. Pod krížom sú po-
stavy Panny Márie, sv. Jána a Má-
rie Magdalény, po stranách starozá-
konné postavy Mojžiša a Árona. Ce-
lý oltár zhotovil Ján Lerch v rokoch 
1718 – 1727. Interiér kostola sa inak 
nezmenil.
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Drevený kostol bol v minulosti 
viackrát opravovaný a po postavení 
nového ev. a. v. kostola r. 1894 sa 
využíval len sporadicky. Od r. 1892 
bol zaradený medzi pamiatky, chrá-
nené štátom. Menšie opravy za I. 
i II.ČSR mu veľmi nepomohli. Pre-
to cirkev r. 1967 dala kostol do sprá-
vy kežmarského múzea s tým, že 
ho štát opraví. Nestalo sa tak, hoci 

r. 1985 bol kostol vyhlásený za ná-
rodnú kultúrnu pamiatku. R. 1991 
bol kostol vrátený cirkvi a v jej réžii 
sa uskutočnila v rokoch 1991 – 1996 
generálna oprava kostola v celko-
vom náklade do 14 miliónov Sk. R. 
2008 bol zapísaný do zoznamu pa-
miatok UNESCO.

V drevenom kostole slúžili nasle-
dujúci kňazi a diakoni:

Eliáš Perlitzius (bol tu kňazom 
v r. 1704 – + 8. 3. 1734), Daniel La-
ny (slovenský diakon 1716 – 1729), 
Elias Fischer (1729 – 1734 diakon, 
potom kňaz do 1774, 1741 senior, 
1747 – 1774 superintendent), Da-
niel Sartorius (1734 – 1740) alebo 
Juraj Sartorius (1737-1752), Gaspa-
rus Reiss (diakon 1740 – 1759), Sa-
muel Hellner (diakon 1759-1774, fa-
rár 1774 – 1789), Daniel Czerva (dia-
kon 1758 – 1774, (ním aj zanikol 
úrad diakona a obaja kňazi mali rov-
naké postavenie,) potom kňaz 1774-
1808), Johann Samuel Fuchs (1809 
– 1813), Christian Genersich (1789 – 
1825, senior), Martin Ferdinand Ru-
mann, Andrej Szoltesz (nevieme pri 
oboch presné údaje) a Dávid Kuntz 
(1844 – 1870).

Nora Baráthová

Jedenásty pokus

Keď sa na Biskupskom úrade Východného dištriktu ECAV na Slovensku 
v Prešove stretáva Revízna komisia, ktorej som členom, tak vždy na tie-

to sedenia prinesiem nejaký zákusok, aby sme si dobre obalili svoju nervo-
vú sústavu, ktorá v ten deň odoláva náporu čísel. Už aj samotní pracovníci 
úradu vedia, že brat farár Porubän prinesie nejaký zákusok. Dlho som roz-
mýšľal nad tým, čo by som im mohol upiecť, čím by som im ulahodil. Nako-
niec ulahodili mne: 

Keď sme tohto roku mali v Drevenom artikulárnom kostole predstave-
nie opery Evanjelium podľa Jána, tak manželka kostolníka z Ľubice prinies-
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la pre účast-
níkov ope-
ry jeden fan-
tastický zá-
kusok, ktorý 
dobre vyzeral 
a  bol aj pod-
ľa môjho gus-
ta. Hneď som 
ju pýtal re-
cept. A  keďže 
mi tento ko-
láč chutil, tak 
som ho upie-
kol po prvý raz na 87. narodeniny mojej starej mamy. Rodina ho odobrila, 
a tak som si povedal, že by mohol chutiť nielen revízorom, ale aj pracovní-
kom biskupského úradu. Nemýlil som sa. Dostalo sa mu patričného uzna-
nia, a tak ho chcem ponúknuť i vám. Tribit kocka je tak trochu náročnejšia 
na čas, ale šikovné gazdinky to určite zvládnu za dve a pol hodiny. 

Jadranská torta, ktorú vám tiež odporúčam si našla svoje uznanie nielen 
na biskupskom úrade, ale aj v našej rodine, rodine ľubického kostolníka, je-
ho švagrinej i kuchárok na ZŠ Dr. D. Fischera. Kto má rád šľahačkové veci, 
tak si určite pochutná. Táto torta na prípravu nie je komplikovaná a komu ju 
upečiete, určite ho tým potešíte. 

Tribit kocka

SuroViNy NA KorPuS: 3 vajcia, 100g práškového cukru, 300g hlad-
kej múky, 100 ml oleja, 250 ml mlieka, 1 prášok do pečiva.

SuroViNy NA VANilKoVý Krém: 500 ml mlieka, 2 balíky Zlaté-
ho klasu, 2 balíky vanilkového cukru, 150g práškového cukru, 250g masla, 
rum, 2 balíky BB-keksov (biele)

SuroViNy NA  KArAmeloVý Krém: 250g kryštálového cukru, 
200 ml smotany na šľahanie (33%), 1 palmarín, rum.

PríPrAVA KorPuSu: Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh, do ktorého po-
stupne pridávame za stáleho miešania práškový cukor, žĺtky a olej. Vznikne 
nám hustá vyšľahaná pena, do ktorej rovnomerne pridávame mlieko, hlad-
kú múku zmiešanú s práškom do pečiva a kakaom. Pripravené cesto dáme 
 upiecť na vymastený a múkou vysypaný plech alebo na dno plechu dáme pa-
pier na pečenie a pripravené cesto naň vylejeme a rovnomerne rozotrieme. 
Pečieme pri teplote 170°C.



3434

PríPrAVA VANilKoVéHo Krému: Z  mlieka, vanilkového cukru 
a Zlatého klasu uvaríme hustý puding. Necháme ho vychladnúť a potom doň 
vmiešame dve lyžice rumu. Maslo s cukrom vyšľaháme do peny a postupne 
pridávame vychladnutý puding. Pripraveným vanilkovým krémom natrie-
me celú plochu kakaového korpusu. Na krém poukladáme vedľa seba BB-
-keksy.

PríPrAVA KArAmeloVéHo Krému: Cukor skaramelizujeme, za-
lejeme ho smotanou na  šľahanie a na miernom ohni roztopíme. Vychlad-
nutú karamelovú zmes postupne pridávame do  vyšľahaného palmarínu. 
Na dochutenie pridáme rum. Takto pripravený krém rovnomerne nanesie-
me na BB-keksy a polejeme čokoládovou polevou. 

Jadranská torta
SuroViNy NA ceSto: 3 vajcia, 60g práškového cukru, 60g hladkej 

múky, 20g kakaa, 2 lyžice oleja 
SuroViNy NA  Krém: 200ml mlieka, 100g krupicového cukru, 20g 

maizeny, 1 žĺtok, 50g opražených a zomletých lieskových orechov, 150g mas-
la, 2 šľahačky (33%), 2 stužovače šľahačky, 2balíky vanilkového cukru, čoko-
ládu na varenie

PríPrAVA ceStA: Z  troch bielkov vyšľaháme tuhý sneh, do ktorého 
primiešame práškový cukor, žĺtky a olej. Pridáme preosiatu hladkú múku 
a kakao. Cesto vylejeme do vymastenej a múkou vysypanej tortovej formy 
alebo na dno tortovej formy (s priemerom 26 cm) dáme papier na pečenie. 
Po upečení boky tenkým nožom obrežeme. Pečieme pri 180°C (teplovzduš-
ná rúra 160°C).

PríPrAVA Krému: Krupicový cukor, maizenu a  jeden žĺtok dobre 
rozmiešame v mlieku a za stáleho miešania privedieme do varu. Hneď od-
stavíme a kašu za stáleho miešania necháme vychladnúť. Vychladnutú ka-
šu pridáme do masla, ktoré sme vyšľahali s práškovým cukrom. Do pripra-
veného krému pridáme pomleté lieskové orechy (Skôr ako ich zomelieme, 
na sucho ich opražíme do zlatista na panvici. Zvýrazní sa tak chuť liesko-
vých orechov. Vychladnuté ich pomelieme). Na dno tortovej formy dáme 
upečený a vychladnutý korpus, ktorý natrieme krémom až k stenám tor-
tovej formy. Na krém nanesieme šľahačku, ktorú sme vyšľahali s vanilko-
vým cukrom a stužovačom. Opäť šľahačku nanesieme až k okrajom for-
my. Na záver tortu polejeme čokoládovou polevou a necháme stuhnúť (Kto 
nemá odvahu na  šľahačku naniesť čokoládovú polevu, môže ju posypať 
postrúhanou čokoládou). Po  stuhnutí tenkým nožom opatrne oddelíme 
od  formy tortu a  bok tortovej formy odstránime. Tortu narežeme na  16 
rovnakých častí.

Roman Porubän
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opekačka spevokolu na farskej záhade

7. júla 2010 po dvoch rokoch sa 
opäť na fare stretol spevokol na ope-
kačke, čím zakončil školskú sezó-
nu a počas dvojmesačných letných 
prázdnin nechal oddychovať svoje 
hlasivky. Hoci nám počasie nepria-
lo, neubralo to na našej nálade. Po-
pri opečených klobáskach domáci 
brat farár pripravil pre spevokol du-
senú kapustu na karameli, pečený 
bôčik a pliecko či domáce údené re-
bierka. Do tejto príjemnej atmosféry 
zaznievali rôzne piesne, ale aj vese-
lé príbehy. 

9. júla 2010 o 19:00 h. sa usku-
točnil v Drevenom artikulárnom 
kostole koncert Sisy Sklovskej. Jej 
manažér Peter Chalupa sa mi ozval 
vo februári s tým, že by veľmi radi 
uskutočnili v našom kostole vianoč-
ný koncert. Vysvetlil som im, že po-
čas vianočných sviatkov je v Dreve-

--- Slovom i obrazom ---
nom artikulárnom kostole poriadna 
zima a koncert je skoro nerealizo-
vateľný. Dohodli sme sa potom, že 
koncert sa uskutoční v letných me-
siacoch. Musím povedať, že ten-
to koncert ma v mnohom prekva-
pil – predovšetkým výberom reper-
toáru. Vôbec som neočakával, že 
ako prvé skladby zaznejú Dvořáko-
ve biblické písně. Dokonca aj vlast-
ná tvorba Sisy Sklovskej, ktorá si 
pre melódiu piesne zobrala námet 
z rôznych diel svetoznámych auto-
rov (Bach, Händel…), mala duchov-
ný text. Preto v závere koncertu ne-
mohol chýbať svetoznámi  spirituál: 
Oh, Happy day, ktorý spieval celý 
kostol.

11. júla 2010 do nášho cirkev-
ného zboru zavítala milá návšteva 
z USA Bill Moberli, riaditeľ organizá-
cie – Misijná sieť pre východnú Euró-
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Návšteva Američanov po skončení bohoslužieb

pu, ktorý nám v 6. nedeľu po Sv. Tro-
jici poslúžil zvesťou slova Božieho. 
Jeho pracovný tím sa rovnako zapo-
jil do bohoslužieb. Zaspievali jednu 
anglickú pieseň a druhú slovenskú. 
Bill Moberli je zároveň zborovým fa-
rárom v Cirkevnom zbore Alba Ker-
ki v USA. Týchto služieb Božích sa 
ďalej zúčastnili zástupcovia part-
nerského mesta Lanškroun na če-
le s primátorom Martinom Košťálom. 

17. júla 2010 náš cirkevný zbor 
navštívilo 30 Američanov, ktorí spo-
lupracujú s Biblickou školou v Mar-
tine. Pozreli si Drevený artikulárny 
kostol, kde sa zoznámili s jeho zaují-
mavou históriou, ktorú im predstavil 
domáci brat farár. O tom, že ich táto 
sakrálna stavba veľmi zaujala, sved-
čilo aj množstvo otázok, na ktoré 
Američania hľadali odpovede. Dru-
hou zastávkou našich hostí bola ly-
ceálna knižnica. Tá ich rovnako oča-
rila, pretože dýchala na nich viac ako 

400- ročná história ukrytá v knihách 
a rôznych rukopisných dielach. Tro-
chu sklamaní boli z toho, že na ma-
pách zo 16. storočia sa ešte Ameri-
ka ako kontinent objavuje iba spora-
dicky a neurčito. Nakoniec si pozre-
li Nový evanjelický kostol, odkiaľ sa 
presunuli na Kežmarský hrad.

25. júla 2010 sa v našom cirkev-
nom zbore uskutočnil volebný kon-
vent k obsadeniu funkcie seniora 
Tatranského seniorátu. Kandidátmi 
boli domáci brat farár Mgr. Roman 
Porubän a sestra farárka zo Slo-
venskej Vsi Mgr. Ľubica Sobanská. 
V tajnom hlasovaní zo 114 konven-
tuálov dalo svoj hlas Romanovi Po-
rubänovi 97, Ľubici Sobanskej 15 
a hlasovania sa zdržali 2 konventuá-
li.  Sčítacia komisia Tatranského se-
niorátu  v zložení Ján Matis, Michal 
Findra, Rastislav Dindoš sa stretla 
14. augusta 2010 v Poprade. Z cel-
kového počtu hlasujúcich 1271 zís-
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Na hradbách bratislavského hradu

kal brat farár Roman Porubän 773 
hlasov (60,8%) a sestra farárka Ľu-
bica Sobanská získala 468 hlasov 
(36,8%). Hlasovania sa zdržali 10 
(0,8%) konventuáli a neplatných hla-
sov bolo 20 (1,6%).  Za seniora Tat-
ranského seniorátu bol zvolený brat 
farár Roman Porubän.

26. – 30. júla 2010 Cirkevný 
zbor pripravil pre našu mládež vý-
let do Bratislavy – hlavného mesta 
Slovenskej republiky. Celkom dobre 
už poznáme Prahu, a tak tohto ro-
ku sme sa chceli zoznámiť s Brati-
slavou a jej kultúrnymi pamiatkami, 
i keď naše hlavné mesto po komu-
nistických a súčasných podnikateľ-
ských stavebných aktivitách pomaly 
stráca punc historickosti a stáva sa 
z neho akési skleníkové mesto, kto-
rého moderné stavby siahajú čoraz 
viacej k nebesám (osobne ho vní-
mam ako nový Babylon slovenskej 
spoločnosti).

Tohto výletu sa zúčastnila aj Lu-
cia Trajčíková, ktorá je telesne po-
stihnutá – vozíčkárka. Spočiatku 
som mal obavy, ako to všetko zvlád-
neme, pretože problémy nasta-
li hneď na železnici. Nezariadili vlak 
pre vozíčkárov. Hoci sme to vybavo-
vali týždeň dopredu podľa predpi-
sov železnice, túto skutočnosť nám 
oznámili telefonicky 10 minút pred 
odchodom vlaku. Na druhej stra-
ne sme mali možnosť vnímať rôz-
ne prekážky, ktoré si zdraví ľudia 
ani neuvedomujú, pretože akúkoľ-
vek malú prekážku dokážeme obísť, 
preskočiť a podobne. S vozíčkom je 
to omnoho ťažšie. Táto skúsenosť 
bola pre nás všetkých minimálne vý-
chovnou a posunula nás o poznanie 
ďalej. Zároveň nás naučila byť ohľa-
duplnými k ľuďom, ktorí sú telesne 
postihnutí. 

Do Bratislavy sme pricestova-
li popoludní. Zo železničnej stanice 
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V židovskom múzeu

sme sa presunuli na internát Evan-
jelickej bohosloveckej fakulty UK, 
kde nás privítal a ubytoval správ-
ca internátu Bohuš Predmerský. 
Po vybalení sme urobili drobný ná-
kup na raňajky a prvé spoznávanie 
Bratislavy sa uskutočnilo až v noci. 
Z internátu sme sa presunuli pešo 
na Bratislavský hrad. Odtiaľto sme 
mali krásny výhľad na nočnú Bra-
tislavu. 

Počas celého týždňa sme spo-
znávali historické časti Bratislavy. 
Pán Boh sa o nás aj v tomto smere 
postaral, pretože v jednom obchode 
brat farár stretol riaditeľku Pamiat-
kového úradu SR PhDr. Katarínu 
Kosovú, ktorá nám vybavila vstupy 
na Bratislavský hrad, kde sme si 
prezreli výstavu Ars Liturgica, pozo-
stávajúcu z bohoslužobných nádob, 
ktoré cirkvi používajú na bohosluž-
bách na liturgiu. Okrem toho sme 
navštívili Židovské múzeum. 

Tu sme spoznávali židovskú kul-
túru a dejiny Židov na Slovensku až 
do času krutých deportácií, ktoré sa 
začali v máji 1942. Zastavili sme sa 
aj v Národnom múzeu, kde sme sa 
oboznámili s vývojom knižnej kultú-
ry, ale aj rôznymi inými zaujímavos-
ťami z oblasti mineralógie, zooló-
gie a mali sme možnosť vidieť aj iné 
prírodovedné expozície.  Jedno do-
poludnie nám predstavil brat farár 
Martin Šefranko bratislavský cir-
kevný zbor. Začali sme prehliadkou 
Malého kostola na Panenskej ulici, 
kde je umiestnený zaujímavý obraz 
od prof. Jany Krivošovej, prezentu-
júci dejiny kresťanstva a evanjelikov 
na Slovensku. Odtiaľ sme sa presu-
nuli do Veľkého kostola. Tu sme si 
prečítali niečo z jeho histórie. Hneď 
vedľa kostola sa nachádza staroby-
lé lýceum, niekdajšie pôsobisko Ma-
teja Bela, Juraja Palkoviča, Ľudoví-
ta Štúra a iných významných osob-
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Spoločné foto pred Národným múzeom

ností. Jeho históriou nás previedol 
archivár cirkevného zboru Martin 
Kováč. Jedno nezabudnuteľné po-
poludnie sme strávili v bratislavskej 
ZOO. Prečo bolo také nezabudnu-
teľné? Zmokli sme do nitky. Na taký 
veľký dážď sa len tak ľahko nezabú-
da a určite nám dlho utkvie v pamäti.

Okrem prehliadky historických 
častí Bratislavy sme sa venovali aj 
duchovným pokladom. Celý mládež-
nícky výlet sa niesol v duchu témy: 
Život viery je boj. Túto skutočnosť 
sme si mohli každý deň uvedomovať 
pri jednotlivých zamysleniach, ktoré 
pre nás pripravil brat farár. 

V prvý večer sme rozprávali 
o tom, ako prebieha boj o človeka, 
akými spôsobmi dnes diabol bojuje 
o nás. Na druhý večer sme si pred-
stavili nepriateľa. To znamená, že 
sme hovorili o tom, s kým bojujeme 
a proti komu bojujeme. Na tretí ve-
čer sme spoločne uvažovali nad té-

mou disciplína.  Ona je veľmi dôle-
žitá v každom boji. Nedisciplinovaný 
vojak v boji môže veľmi ľahko prísť 
o svoj život. Ďalší večer sme roz-
právali o tom, že všetci sme na bo-
jisku. Či si to uvedomujeme alebo 
nie, každý človek bojuje s diablom. 
Pri tejto téme sme rozprávali o zá-
sadách, ktoré je potrebné poznať 
v tomto boji. Na bojisku ako vojaci 
máme každý svoju hodnosť a velite-
ľom je nám Pán Ježiš Kristus. A to 
bola téma posledného večera. Bo-
jovať dobrý boj viery znamená bu-
dovať na pevnom základe, ktorým 
je Ježiš Kristus a v tomto zápase je 
potrebné sa nechať viesť Duchom 
Svätým, aby sme mohli byť pred 
týmto svetom dobrými svedkami Je-
žiša Krista. Naplnení mnohými zá-
žitkami sme sa všetci vrátili domov 
v odhodlaní bojovať dobrý boj viery. 

1. augusta 2010 náš cirkevný 
zbor navštívil brat farár Miroslav Er-
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Zaujímavé foto so živou sochou

dinger s manželkou Eliškou z cir-
kevného zboru Českobratskej cirkvi 
evangelickej – Praha Kobylisy. Tento 
cirkevný zbor je naším partnerským 
zborom a niektorí členovia ho po-
znajú aj osobne, pretože sme v ich 
zborovom dome strávili niekoľko dní 
– hlavne naši mládežníci. Brat fa-
rár Erdinger tentokrát prišiel na do-
volenku na Slovensko a v 9. nede-
ľu po Sv. Trojici sa zastavil v našom 
cirkevnom zbore, kde poslúžil zves-
ťou slova Božieho na text z Jánov-
ho evanjelia 5,1-9. Rovnako pozdra-
vil aj našich cirkevníkov v Ľubici, kde 
boli bohoslužby spolu s Večerou Pá-
novou. Do budúcnosti pripravujeme 
spoločné podujatia cirkevných zbo-
rov Praha – Kobylisy a Kežmarok. 
Veríme, že Pán Boh nám i v tejto 
práci požehná. 

8. augusta 2010 na Kajúcu ne-
deľu pripravila zborová diako-
nia stretnutie dôchodcov, na kto-

rom bola prislúžená sviatosť Veče-
re Pánovej. V rámci tohto stretnutia 
brat farár prečítal históriu zničenia 
mesta Jeruzalem, ktorú predpove-
dal už Pán Ježiš Kristus, keď zapla-
kal nad týmto nekajúcim sa mestom 
a poukázal na to, že náš  reformá-
tor Dr. Martin Luther svojich 95 vý-
povedí začína slovami: „Keď náš 
Pán a Majster hovorí: „Pokánie čiň-
te“, tak chce, aby celý život Jeho 
veriacich na zemi bol ustavičným 
pokáním.“ Kajúca nedeľa nám túto 
skutočnosť pripomína.

29. augusta 2010 sa niektorí čle-
novia z nášho cirkevného zboru zú-
častnili Dištriktuálnych dní Východ-
ného dištriktu v Liptovskom Mikulá-
ši. Téma týchto dní sa niesla v du-
chu slov: Proti prúdu. Základom 
uvažovania sa stala starozmluvná 
postava proroka Daniela, ktorý šiel 
proti prúdu vtedajšej moci. Aj brat 
biskup Slavomír Sabol vo svojej káz-
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Na stretnutí dôchodcov

ni poukázal, že žijeme v dobe, kto-
rá si vyžaduje od nás jasné postoje 
a ak stojíme na Božích princípoch, 
tak neraz kráčame v tomto svete 
proti prúdu doby. 

1. – 30. septembra 2010 prebie-
halo zatepľovanie farskej budovy 
na ulici Dr. Daniela Fischera 791/1. 
Kompletný stavebný materiál cirkev-
nému zboru poskytla firma STEMP, 
za čo jej srdečne ďakujeme a zatep-
ľovacie práce v celom rozsahu vyko-
nal Peter Jendrušák. 

5. septembra 2010 na 14. nede-
ľu po Sv. Trojici sme slávnostne za-
čali v Drevenom artikulárnom kosto-
le nový školský rok 2010/2011. Deti 
sa do programu zapojili piesňou, ale 
aj aktívnou účasťou na zvesti slova 
Božieho. Ako? Brat farár kázal na 1. 
Žalm, v ktorom poukázal na to, ke-
dy človek môže byť šťastný – blaho-
slavený. Kedy? Keď svoj život nechá 
formovať samotným Bohom. Boh je 

sochár a my sme hlina. Pokým sme 
pod Jeho rukami, tak On modeluje 
náš život, aby sa z nás stali osob-
nosti. Spomedzi detí vybral dvoch 
dobrovoľníkov, ktorým dal modelo-
vaciu hmotu a pred nich postavil jed-
nu spolusestru, ktorá im mala byť 
modelom. V priebehu dvoch minút 
mali dobrovoľníci vymodelovať  túto 
tetu. Neboli to neviem aké diela, pre-
tože za dve minúty sa nedajú zvlád-
nuť vymodelovať detaily človeka. 
Tým bolo poukázané na to, že podľa 
toho, ako dlho dovolíme, aby náš ži-
vot modeloval Pán Boh, tak tým via-
cej sa podobáme Jeho obrazu. Ak 
sa človek vymkne z Božích rúk a do-
volí, aby ďalej svet modeloval jeho 
život, tak ten život je obyčajne zne-
tvorený, dokaličený. Čím dlhšie sme 
v Božích rukách, tým viacej má Pán 
Boh na nás čas, tým viacej na nás 
pracuje – tým viacej z nás formu-
je osobnosť – človeka, ktorý v se-
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Stredná generácia na Dni tatranského seniorátu

be nosí obraz Boha. A práve vte-
dy sme blahoslavení – šťastní. Deti 
v rámci bohoslužieb prijali požehna-
nie do nového školského roka a ro-
dičia boli pozvaní k spovedi a Veče-
ri Pánovej. 

10. septembra 2010 sa uskutoč-
nil v Drevenom artikulárnom kostole 
muzikál Mníšky v spolupráci so žilin-
skou Agentúrou G-ART s.r.o.

15. septembra 2010  sa usku-
točnil v Holumnici, fílii Cirkevné-
ho zboru ECAV na Slovensku Po-
dolínec, Deň Tatranského senio-
rátu, ktorý bol tohto roku venova-
ný téme: Vyvoľte si dnes. Tieto slo-
vá sme si požičali z Józuovej vý-
zvy, ktorú adresoval izraelskému 
národu po zajatí kanaánskej kraji-
ny. Aj pre náš cirkevný zbor bola tá-
to téma aktuá lna. Tento deň sa za-
čal krátkou pobožnosťou v kostole, 
kde nás všetkých privítal seniorálny 
dozorca Ing. Milan Zacher. V rámci 

tohto úvodu boli predstavení jednot-
liví hostia a mohli sme vidieť aj krát-
ky videofilm z dielne R. Porubäna 
a M. Božeka o Tatranskom seniorá-
te. Potom pokračovala práca v sku-
pinách. Deťom sa venovala sestra 
Matisová, mládeži brat Martin Ko-
váč z Bratislavy, strednú generáciu 
si zobral na starosť brat konsenior 
Liptovsko-oravského seniorátu Sta-
nislav Grega a staršej generácii ak-
tuálnosť Józuovej výzvy tlmočil brat 
Ľ. Ďuračka. 

Po práci v skupinách sme sa stre-
tli na obecnom úrade za jedným sto-
lom, kde sa podával chutný jelení 
guláš. Po obede program pokračo-
val v kostole, kde za jednotlivé skupi-
ny boli podané reflexie z toho, o čom 
daná pracovná skupina hovorila. Ta-
kúto reflexiu nám podali aj deti for-
mou vystúpenia a zaspievania pies-
ne. Na záver dostal slovo novozvole-
ný senior Tatranského seniorátu Ro-
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Spevácky zbor lÚČNicA a sólisti opery evanjelium podľa Jána

man Porubän, ktorý poukázal na to, 
čo to znamená dnes vyvoliť si Hos-
podina a kráčať v živote za Ním. Prí-
tomným na záver poďakoval predse-
da Vnútromisijného výboru TAS Mi-
chal Findra a brat senior udelil záve-
rečné požehnanie.

17. septembra 2010 sa v Dreve-
nom artikulárnom a následne v No-
vom kostole uskutočnil organový 
koncert v rámci 40. ročníka Medzi-
národného organového festivalu 
Ivana Sokola, ktorý cirkevný zbor 
organizoval v spolupráci so Štát-
nou filharmóniou Košice. Prítom-
ných na koncerte privítal domáci 
brat farár a vyjadril úprimnú radosť 
z toho, že opäť po roku sa môže-
me stretnúť pri takom milom podu-
jatí, na ktorom bola osobne prítom-
ná i manželka zosnulého Ivana So-
kola Geru Sokol. V organovom re-
citáli sa nám predstavil Doc. Ja-
roslav Tůma z Českej republiky. 

V Drevenom artikulárnom kosto-
le nám prezentoval starú barokovú 
tvorbu od Samuela Marckfelnera, 
Samuela Scheidta, Jana Pieters-
zoona Sweelincka. V Novom evan-
jelickom kostole sme si vypočuli 
skladby od Jozefa Grešáka, Joze-
fa Gabriela Rheinbergera a Joha-
na Sebastiana Bacha.

26. septembra 2010 bola v Dre-
venom artikulárnom kostole prezen-
tovaná opera z pera Víťazoslava Ku-
bičku Evanjelium podľa Jána. Cir-
kevný zbor za účasti mesta Kežma-
rok a Mestského kultúrneho stredis-
ka ju ponúkol širokej verejnosti, kto-
rá ju s nadšením prijala. V rámci toh-
to projektu sa prezentoval spevácky 
zbor LÚČNICA. Autor o tejto opere 
povedal: „Za desať rokov sa snažím 
svojimi duchovnými operami priblí-
žiť zázrak viery ľuďom, ktorí ho eš-
te nepoznajú a svedčiť o tom, že Je-
žiš je tu s nami aj teraz, v tejto chvíli 



4444

KonfiDeň - auditórium lýcea

v dnešnom čase.“ Táto opera veľmi 
krásne korešpondovala i s priesto-
rom Dreveného artikulárneho kos-
tola, pretože mnohé nástenné maľ-
by prezentujú biblické príbehy prá-
ve z Jánovho evanjelia. Na túto sku-
točnosť poukázal aj domáci farár vo 
svojom úvodnom príhovore. 

Zámerom tohto diela bolo ukázať 
dnešným ľuďom, ako môžeme mať 
blízko k Bohu, a tak mu odovzdávať 
svoje radosti i žiale. V hlavných úlo-
hách sa  predstavili: Peter Cingeľ – 
Ježiš, Peter Ďurovec – svedok, Ján 
Kapala – Nikodém, Katarína Krčmá-
rová – Mária matka a Mária Magda-
léna, Mária Eliášová – Samaritánka 
a hriešnica. Operu dirigoval Adrián 
Kokoš.

14. októbra 2010 sa uskutočnil 
v Drevenom artikulárnom kostole 
koncert skupiny 4TET Jiřího Korna. 
Úžasnými vokálnymi výkonmi a pro-
fesionálnou dramaturgiou i chore-

ografiou zaujali títo páni v čiernom 
s cylindrami  každého poslucháča 
koncertu a určite nikoho nenecha-
li chladným. 

23. októbra 2010 sa v našom cir-
kevnom zbore uskutočnil KonfiDeň. 
V Drevenom artikulárnom kostole 
sa zhromaždili konfirmandi cirkev-
ných zborov Tatranského seniorá-
tu, kde ich privítal domáci brat farár. 
Toto stretnutie bolo venované Bib-
lii, a tak hneď v úvode mali konfir-
mandi v artikulárnom kostole hľadať 
a pomenovať rôzne biblické výjavy, 
ktoré na steny a chóry zachytil ne-
známy maliar. Z kostola sme sa po-
tom presunuli do auditória lýcea, kde 
brat farár Michal Findra konfirman-
dom vysvetľoval, ako niekedy vzni-
kala Biblia a ako ju mazoréti prepi-
sovali. Aj my sme prepisovali brkom 
a atramentom text zo Skutkov apoš-
tolských, a tak nám vznikol zvitok dl-
hý asi 3 metre, ktorý sme uložili v ly-



4545

Brat farár Ján matis z Batizoviec pri prezentácii

ceálnej knižnici. Po dobrom občer-
stvení sme odišli na športové hry 
do telocvične blízkeho Gymnázia 
P.O. Hviezdoslava. Priestor telocvič-
ne nám výborne poslúžil na tri pohy-
bové súťaže, ktoré boli konfirmand-
mi veľmi dobre prijaté. Po súťažiach 
konfirmandi dostali ešte stručný vý-
klad o potrebe Biblie pre mladého 
človeka. Biblia – Božie slovo je ozaj 
mocné, užitočné, osobné, praktické 
a prinášajúce život. Na záver dostali 
vedomostný test nadväzujúci na vý-
klad. Z telocvične sa potom presu-
nuli do lyceálnej knižnice, kde ob-
divovali staré papyrusy a pergame-
ny a na záver mohli vidieť staré tlače 
Biblií. Brat senior Roman Porubän 
nám poskytol aj pútavý výklad zo ži-
vota žiakov a profesorov kežmarské-
ho lýcea. 

30. októbra 2010  v predvečer 
reformácie prijal pozvanie do náš-
ho cirkevného zboru brat farár Ján 

Matis z Cirkevného zboru ECAV 
na Slovensku Batizovce, ktorý nám 
poslúžil prednáškou: Reformácia – 
očistec – všetkých svätých – pa-
miatka zosnulých – halloween. Tá-
to prednáška poukazovala na his-
torický kontext jednotlivých sviat-
kov a súvislosti, ktoré pochádzajú 
z pohanského prostredia a zauží-
vali sa v cirkevnej tradícii, aby cir-
kev mohla lepšie upevniť svoju moc 
nad človekom. Aj kvôli týmto sku-
točnostiam bola a je potrebná refor-
mácia. Brat Matis ďalej vysvetlil, že 
súvislosti medzi jednotlivými sviat-
kami nie sú náhodné. Preto nás vy-
zval k tomu, aby sme sa nenecha-
li odviesť od pravdy evanjelia zdan-
livými tradíciami a spôsobmi, ale 
aby sme sa držali víťazstva, ktoré 
premohlo svet, držali sa našej vie-
ry v Ježiša Krista a všetko ostatné 
rázne odmietli. 

Roman Porubän
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Štatistika roku 2010

Narodených: 7 detí  Kežmarok:  7; 3 chlapci a 4 dievčatá
Pokrstených: 7 ľudí Kežmarok:  7; 3 chlapci, 4 dievčatá,
Sobášených: 7 párov Kežmarok:  7; z toho 5 krížnych manželstiev
Požehnanie manželstva: 1 Kežmarok: 1; z toho 1 krížne manželstvo
Pochovaných: 11 ľudí Kežmarok:  6; z toho 4 muži a 2 ženy
  Ľubica: 1; z toho 1 muž
  V. Lomnica:  2; z toho 1 muž a 1 žena
  Huncovce:  1; z toho 1 muž
  Krížová Ves: 1; z toho 1 muž
Prestupy: 2; z toho 2 ženy
Konfirmovaných: 9 detí z Kežmarku: 5; 3 chlapci a 2 dievčatá
  z Ľubice: 2; 1 chlapec a 1 dievča
  z Vojňan: 2; 2 dievčatá
Konfirmandi: 1. ročník: 8 konfirmandov
 2. ročník: 5 konfirmandov

Vyučovanie náboženstva v školskom roku 
2010/2011 navštevuje 

Kežmarok: 43 žiakov Ľubica: 17 žiakov
1. ročník 3 žiaci 1. ročník  -
2. ročník 2 žiaci 2. ročník  2 žiaci
3. ročník  3 žiaci 3. ročník  1 žiak
4. ročník  3 žiaci 4. ročník  5 žiaci
5. ročník  7 žiaci 5. ročník  -
6. ročník  3 žiaci 6. ročník  1 žiak
7. ročník  5 žiaci 7. ročník  3 žiaci
8. ročník  5 žiaci 8. ročník  -
9. ročník  3 žiaci 9. ročník  -
Hotelová akadémia 4 žiaci
Gymnázium P.O. Hviezdoslava 6 žiaci
SOU poľnohospodárske 0 žiakov

Rozpis vyučovania náboženstva v Kežmarku
1. - 4. ročník: štvrtok o 14:00 h.
5. a 6. ročník: streda o 14:30 h.
7. a 8. ročník: streda o 15:15 h.
9. ročník: štvrtok o 15:00 h.
Stredné školy - lýceum: streda o 7:00 h.
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Pre vnútornú potrebu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok spracoval

Rozpis vyučovania náboženstva v Ľubici:

I. stupeň:  utorok o 13:30 h.
II. stupeň:  utorok o 14:15 h.

Štatistiku roku 2009 zostavil Roman Porubän

Evanjelický cirkevný zbor v Kežmarku 
srdečne všetkých pozýva na

3. PLES
KEŽMARSKÝCH EVANJELIKOV,

ktorý sa uskutoční 

v piatok – 18. februára 2011 
o 18. hod. v spoločenskej sále 

Strednej odbornej školy, Garbiarska 1

Cena vstupenky: 20,- EUR

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

Tešíme sa na stretnutie s vami!



Levoča
Lutherove reformačné myšlienky našli svoje miesto aj v tomto meste. Heinova kronika uvá-

dza, že v r. 1544 sa v Levoči prijíma už pod obojím. V čase protireformácie evanjelici 
odovzdali v Levoči všetky chrámy. Po Šopronskom sneme si postavili v r. 1682 

drevený kostol za hradbami mesta, ktorý zhorel a v r. 1713 vystavili druhý. 
Súčasný klasicistický kostol na pôdoryse gréckeho rovnoramenné-

ho kríža bol postavený v r. 1837 podľa projektov Antona Povol-
ného. Oltárny obraz (Topiaci sa Peter) pochádza od Jo-

zefa Czauczika. Na chóroch sú umiestnené dva 
organy (z r. 1637 a 1930) a unikátna knižni-

ca s množstvom starých tlačí. Kostol 
predstavuje veľkoryso kompono-

vanú architektúru, v ktorej je 
uplatnený klasicistický 

stĺpový portikus. 

24.  DECEMBER  2010

„Povstaň 
a zaskvej 

sa, pretože 
prichádza tvoje 
svetlo a sláva 
Hospodinova 
vychádza nad 

tebou.“
Izaiáš 60,1

„Ja, svetlo, 
prišiel som 

na svet, aby nikto 
nezostal v tme, 

kto verí vo mňa.“
Ján 12,46


