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Božieho slova sa stretávali v terajšom rím-kat. kostole. Ten im bol v čase protirefor-
mácie odobratý. V roku 1760 si postavili drevený kostolík. V roku 1817 si posta-

vili tolerančný kostol. Vnútorný priestor je zaklenutý pruskými klenbami 
s obiehajúcou empórou a polkruhovou oltárnou časťou. Klasicistic-

ký stĺpový oltár rámujú sochy M. Luthera a F. Melanchtona a je 
doplnený jemnými pozlátenými rezbami. Na oltári sa na-

chádzajú obrazy: Posledná večera pochádzajúca 
z Norimberskej školy a Ukrižovanie Krista Pá-

na od Jozefa Lercha z roku 1817. Kaza-
teľnica má bohatú rokokovú a kla-

sicistickú ornamentiku. Klasi-
cistický organ vyhotovil 

viedenský majster 
Josef Sey-

berth.

6.  APRÍL  2012

„Kde je, ó smrť, 
tvoje víťazstvo? 
Kde je, ó smrť, 

osteň tvoj? 
Ostňom smrti 
je však hriech 
a silou hriechu 
je zákon.  Ale 
vďaka Bohu, 
ktorý nám 

dal víťazstvo 
v našom Pánovi 

Ježišovi Kristovi!“
1. Korintským 

15,55-57
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O b s a h

Už pominul sa pôst
a čierne šatky matiek 
prestali smútok niesť. 
Dozneli pôstne litánie 
nad skonom Baránka.
Z kríža sňali Pánovo telo, 
za nás tam bolestne pnelo.
Nad ránom verné Márie
kráčajú smutne ku hrobu.
S bolesťou v srdci nesú
voňavú nardovú masť.
Idú Pánovo telo pomazať.
Dotknúť sa iba Jeho čela, 
z neho im láska znela.
Už iba blikot nádeje
sa modlitbami zachveje.
No živý RABI ticho čaká 
za olivovým stromom života.

Tam s Máriou sa stretol, 
ona zvesť doniesla apoštolom. 
S nami sa taktiež stretá Pán 
a pozdravuje nás: POKOJ VÁM! 
I pozýva nás do Galileje,
kde sa so živým stretneme. 
Ak pochybnosť nás pritlačí - 
- precitnime s Petrom pri plači. 
V bázni vyznajme s Tomášom: 
- PÁN MÔJ A BOH MÔJ!
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Hriech a odpustenie

Prechádzame cez dve veľmi vážne cirkevné obdobia: 
pôstne – pašiové a veľkonočné – radostné. Opaku-

jú sa každý rok, ale vždy s novým prežívaním a pocit-
mi. Takto kresťanský život už nie je fádny, ale vždy no-
vé duchovné impulzy sa dotýkajú našich duší. A súčasne 
si uvedomujeme svoju zodpovednosť pred Bohom i pred 
ľuďmi. A nakoniec – aj my sami stojíme pred svojím sve-
domím a spytujeme v pokání svoje vnútro. A prichádza-
me k poznaniu, ktoré vyslovil už ap. Pavol v liste Rím. 
v 3. kapitole: Všetci zhrešili a nemajú slávy Božej. Vie-
me však zo skúsenosti, že ľudia neradi hovoria o hriechu. Ba dokonca počuť aj 
takéto argumenty: A či som ja hriešny? Veď som nikoho nezabil, nikoho neokra-
dol – nuž či som ja hriešnik? Práve cez takéto nepochopenie hriechu poznávame, 
aké je citlivé o tom hovoriť. Vieme však, že sa miesto slova “hriech“ dajú použiť 
aj iné pojmy, napr.: previnenie, zloba, neprávosť, mravný pád atď.

Ak siahneme do Biblie, z ktorej čerpáme božiu pravdu, najtrefnejšie posu-
dzujú hriech proroci v Starej zmluve, keď hriech označujú za vzburu proti Bo-
hu, zradu, odpadnutie, neveru (Ez 14,13; Dn 9,7; Neh 1,8.). V krátkosti: hriech 
je nedostatok bázne a lásky pred Bohom, zabudnutie na Boha. V Novej zmluve 
sa konštatuje, že hriech je protibožské zameranie ľudskej podstaty. Ježiš Kris-
tus v súhlase s prorokmi ukazuje, že hriech nemá sídlo v tele, ale v srdci člove-
ka. Človek sa vzdialil od Boha – a preto od nebeského Otca prišiel Boží Syn, aby 
zvestoval Boha ako Otca, ktorý hľadá človeka a očakáva návrat k Nemu. Kto 
chce skutočne poznať, čo je to ľudský hriech, kto chce pochopiť jeho pôsobenie 
a deštrukciu, musí siahnuť k Božiemu slovu, lebo ono je tým röntgenom, ktorý 
presvieti našu bytosť – a my jasne poznáme seba samých, našu obmedzenosť i la-
bilitu. Ak cirkev cez Božie slovo bojuje proti hriechu, to preto, lebo z dejín ľud-
skej bytnosti má skúsenosť a poznanie, akú skazu a deformácie pôsobí hriech 
v živote človeka. Dejiny existencie človeka sa len hemžia tragédiami, ktoré spô-
sobilo holdovanie hriechu. Kazatelia Božieho slova bubnujú na poplach, dávajú 
sa i upáliť v boji proti hriechu. Z toho vyplýva, že človek veľmi blúdi, ak podce-
ňuje silu hriechu a nebojuje proti nemu. 

Naša evanjelická a. v. cirkev sa už od svojho počiatku usilovala v zmysle Pá-
novho evanjelia vychovávať človeka mravného, poctivého, šľachetného. O tom 
svedčí i tá skutočnosť, že pri evanjelických chrámoch sa vždy stavali i školy, aby 
sme v zmysle Komenského diela už od malička viedli dietky k čistému a bohu-
milému životu. Naše poznanie ľudského života však svedčí o tom, že aj pevní vo 
viere sa mýlia, pokĺznu sa, spáchajú hriech. Sme proste nedokonalí a nestáli. No 
Boh má s nami trpezlivosť a hriechy nám odpúšťa. Vedie však k tomu cesta, kto-
rá nie je ľahká. Božie dieťa musí vedieť zápasiť so zlom, musí mať v sebe silu se-
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bazaprenia, obetavosti, dobroty a lásky k Bohu i k blížnym. Ak teda padneme 
a sme si toho plne vedomí, vieme z Božieho poučenia ako si počínať:

V našom duchovnom živote hrá významnú úlohu pokánie. Prirodzený človek 
však nemá v sebe dostatok síl konať pokánie, tak ako černoch nemôže sám od se-
ba zmeniť farbu svojej kože. Ale obrat k novému životu je dar prosby a modlitby, 
aby nám Božia milosť dala dostatok síl sa zmeniť a konať dobro. S pokáním súvi-
sí aj poznanie, že náš hriešny život vedie do záhuby, je plný nepokoja a sebectva. 

Pôstne obdobie nás viedlo pod Kristov kríž, na ktorom práve za naše hriechy 
zomrel Ježiš Kristus. To je historická skutočnosť a my v plnosti nádeje prežíva-
me túto dobu ako možnosť pokľaknúť spolu s inými k Pánovmu stolu pri Veče-
ri Pánovej a prosiť Boha za odpustenie. To sú chvíle radostného uvoľnenia, ako 
keď k odsúdenému príde Pán a povie mu: Si voľný, tvoj priestupok je odpustený. 

A tak prichádzame k Veľkonočnému obdobiu. Tu pred nami prebieha uda-
losť, ako Tomáš vo svojej pochybovačnosti stojí pred vzkrieseným Pánom a On 
mu hovorí: Vlož prsty do mojich rán... A potom príde tá chvíľa bázlivej pokory, 
keď Tomáš premožený živým Pánom zvolá: Pán môj a Boh môj! Kto číta tieto 
riadky, nech sám precíti duchovnú radosť, ktorá plynie z odpustenia hriechov. 
Verte mi, že ja ako kňaz som videl mnohé slzy radosti našich veriacich, keď si 
kľakli k oltáru a prijali telo a krv Pánovu pod spôsobom chleba a vína. A nado-
všetko tie potešujúce slová: Dúfaj synu, dúfaj dcéra, odpúšťajú sa ti tvoje hriechy. 
Ďakujeme Bohu, že nám dal pocítiť túto duchovnú radosť a my so živým Pá-
nom môžeme kráčať v ústrety Bohu živému. Buď zvelebené meno Hospodinovo!

Vincent Blažko, ev. farár v. v.- Poprad

Veľkonočná
Andrej Hajduk 

Teš sa srdce, zaplesaj, i keď Boží Syn bol v hrobe, 
v tretí deň vstal, pamätaj! – už je koniec smrti, zlobe.

Ježiš žije, z hrobu vstal, Vzkrieseného Pána sláv!

Životu dal istotu, i keď smrť nás raz zachváti,
ku večnému životu dúfajúcich prinavráti,

nad Ním, nad veriacimi večná smrť nemá sily.

Srdce moje omladni jak zelený púčik v jari,
radosť nech po tieto dni žije v každej ľudskej tvári;

čo je krajšie na zemi, než spievať o vzkriesení?

Radujme sa, spievajme Haleluja! – Tebe, Bože.
Tú vieru zachovajme, že Jeho Syn všetko zmôže.
Kto pevne verí v Neho, uzrie Ho vzkrieseného.
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Hriech a posvätenie

Je celkom zaujímavé pozorovať deti, ako sa pri slove „svätiť“ milo mýlia 
a hovoria „svietiť“. Slovenčina už svojím zvukovým podaním a slovným 

základom kladie označenie „svätý“ do blízkosti slova „svetlo“. A to nás cel-
kom prirodzene dovedie k veľkej téme evanjelistu Jána a Jánových listov, kde 
priamo môžeme čítať, že „Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy“ (1J 1,5b). 
Ten obraz sa nedá obísť, je veľmi názorný a výborne pomôže porozumeniu, 
ak sa začneme zaoberať tým, čo stojí za označením posvätenie.

Posvätenie je ako posvietenie. A posvietenie je naša každodenné skúse-
nosť z vonkajšieho materiálneho sveta. Noc sa začne strácať na svitaní, keď 
vychádza slnko. V oriente sa vraj za skorších časov na určenie, kedy začína 
deň a kedy noc používalo pozorovanie čiernej a bielej nitky. Keď sa nedalo 
medzi nimi rozlíšiť, ktorá je ktorá, nastala noc, keď sa odlíšiť dali, bol deň. 
Na to, aby sme videli zreteľnejšie a zreteľne, musíme mať dosť svetla. Na to, 
aby sme mali dosť svetla, musíme mať dostatočne silný svetelný zdroj. Keď 
nie je dosť svetla, nastupuje neistota. Nie nadarmo sa spája noc – nedostatok 
svetla – s časom najčastejšie využívaným ku zločinom. A skúste ísť za bez-
mesačnej noci a  bez potrebných náhradných umelých zdrojov svetla tem-
ným lesom. Môže to dopadnúť aj riadnym doráňaním.

Ak si tieto vonkajšie bežné skúsenosti svetla a tmy prevedieme na svoju 
duchovnú oblasť, ktorá je pre človeka ako duchovnú bytosť najvlastnejšia, 
budeme rozumieť Jánovi a jeho slovu o svetle, ktorým je Boh. 

Rozhodujúca oblasť človeka je oblasť duchovná. To sú naše city, to sú naše 
myšlienky, naše sny, túžby, plány, predstavy, slová, hodnotenia, súdy, rozho-
vory, práca, skutky atd. atd. A keď budeme pozorní a úprimní k sebaposúde-
niu, zistíme nakoniec, že všetko, čo sa nás týka a čo k nám patrí, má duchov-
ný základ a rozmer, že vlastne mimo duchovnej oblasti ani nevieme existo-
vať. A v tomto našom duchovnom svete sa môže šíriť svetlo alebo prevládať – 
prípadne celkom vládnuť – tma. A tak ako pre vonkajší svet máme oči, kto-
ré nám pri dostatku svetla dovolia rozlíšiť čiernu a bielu, pri jeho nedostat-
ku zase stratiť schopnosť rozlíšenia, prípadne tie nitky ani nevidieť, tak pre 
duchovný svet máme svoj duchovný zrak, ktorý nám umožňuje rozlíšiť čier-
nu a bielu, zlé a dobré – pri dostatku svetla. Pri jeho nedostatku sa schopnosť 
rozlíšenia stráca, prípadne celkom zanikne a nebudeme nič vidieť. Ak to du-
chovné svetlo pre našu duchovnú oblasť je Boh, potom sa pýtame, čo je na-
ším duchovným zrakom? Tým je naša viera. Vidíme dobre? Alebo sme po-
loslepí? 

Pri posvätení nejde tak o našu vieru, ako o zdroj, z ktorého posvätenie pri-
chádza; o to, kto je taký svätý, aby mohol svätosť vyžarovať a svätosťou napl-
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niť náš život. Boh je svetlo, Boh je svätý, od Boha prichádza svätosť do nášho 
života, Boh môže sám sebou naplniť náš život, Boh nás môže posvätiť a tak 
nám darovať celkom inú kvalitu našej existencie, než akú máme sami zo se-
ba, sami bez Neho. Lebo to je to pokušenie: „Budete ako Boh“ (1 M 3,5). „Bu-
dete si sami zdrojom svetla. Budete si určovať, čo je dobré a čo zlé, čo je čierne 
a čo biele.“ Potom to aj tak vyzerá a vždy to tak vyzeralo, keď si ľudia určo-
vali sami od seba bielu a čiernu, dobro a zlo: Ako cesta hustým lesom za naj-
hlbšej noci. Klamať je samozrejmé, odkopnúť blížneho prirodzené, vysmie-
vať sa z Boha zábavné. Podsvetie, jaskynný život človeka v pološere a polot-
me. Život v hriechu, život bez Boha a Jeho svetla. Hriech, to je existencia člo-
veka bez Boha, existencia človeka ponoreného v sebe samom, vo viere v dob-
ro človeka. To je tma, ktorá už neraz umožnila a vždy bude umožňovať vy-
tváranie pekelných podmienok ľudského spolužitia, či už je to v úzkom kru-
hu rodiny, iného spoločenstva, či celej spoločnosti.

Posvätenie – to je keď Božia svätosť, svetlo zo Svetla prichádza do života 
človeka a mení ho na nepoznanie. Ako keď slnko vyjde nad krajinou a tá sa 
celá zmení. Keď nad vôľou, túžbami a plánmi človeka sa presadí vôľa, túžby 
a plány Božie.

A zase sme u Jána, teraz na začiatku jeho evanjelia: „To svetlo svieti v tme, 
ale tma Ho nepohltila“ (J 1,5).

Samozrejme ku svetlu v  živote človeka patrí ten zmienený zrak, dobrý 
zrak, schopnosť vidieť – viera a dobre veriť. Ale to už je ďalšia skutočnosť 
a jej skúmanie rád prenechám každému čitateľovi, ktorý svoju pozornosť do-
kázal venovať mojim riadkom až po túto bodku.

Daniel Midriak

Vstal Ježiš Kristus z mŕtvych alebo 
nie? Veríme v Jeho vzkriesenie! 

Je to pravda? Áno, veríme v to, čo táto 
viera obsahuje: Ježiš Kristus je živý! 
Je víťazom nad hriechom a smrťou!

Veľká noc je radikálnym výrazom 
viery. Jeden človek, Ježiš Kristus, 
skutočne ide až na definitívnu hrani-
cu: je všetkými opustený, aj samot-
ným Bohom, ľuďmi ohrdnutý a po-
tupený, rozšliapaný ako červ a vyvý-
šený medzi nebo a zem – na kríži. 
V tej chvíli je s týmto človekom sku-
točne koniec.

Nebojte sa ! Ježiš Kristus žije !
Avšak ak je Ježišov život a hlav-

ne kríž príbehom Boha a Jeho Syna, 
príbehom lásky – ktorou je Boh sám, 
tak patrí k logike tohto príbehu aj to, 
že sa na kríži nekončí. Ukrižovaný 
Kristus je Otcovou mocou vzkriese-
ný z mŕtvych a povýšený do Božej 
slávy – k Otcovi do neba.

Kristus nevstúpil na nebesá, aby 
zmizol z dejín tohto sveta, akoby 
tu nikdy nebol. Vstúpil hore potom, 
ako zostúpil do najhlbšej hlbiny hrie-
chu, smrti a strateného sveta a z tej-
to jamy, ktorá dovtedy nikoho ne-
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prepustila, vyšiel živý. A ešte viac: 
tam, v konečnej stratenosti, kde ma-
jú svoj pôvod všetky potoky sĺz, kde 
má svoj počiatok všetka nenávisť 
a sebectvo, tam zvíťazil.

Z teba si Kristus vzal telo, 
zo Seba ti dal spásu; 
z teba si vzal smrť, 
zo Seba ti dal život;
z teba si vzal urážky, 
zo Seba ti dal pocty, 
z teba si vzal skúšky, 

zo Seba ti dal víťazstvo.
(Sv. Augustín)

Na Veľkú noc sa čosi udialo nie-
len s Ježišom, ale aj s nami. Vystú-
pil k Otcovi, avšak súčasne žije aj 
uprostred nás, je teda naším „spolu-
hráčom“. Veľká noc sú sviatky otvo-
rených dverí. Pán prešiel múrom 
našej viny, našej smrti, našej osa-
melosti a navždy nám otvoril dvere 
do Božej budúcnosti. Ježiš Kristus 
spája našu prítomnosť s našou bu-
dúcnosťou. Máme v Ňom živú ná-
dej, že náš život sa neskončí v tem-
note a zúfalstve, že sa máme na ko-
ho spoľahnúť, pretože je stále s na-
mi, vedie nás, chráni a pomáha nám 
v každom čase.

Utrpením a vzkriesením Pán Je-
žiš prešiel zo smrti do života a otvo-
ril cestu nám, ktorí veríme v Jeho 
vzkriesenie, aby sme zo smrti do ži-
vota prešli aj my. Zatvorenými dve-
rami nášho strachu a bezmocnosti 
vstúpil do nášho života a stále znova 
nám ponúka, aby sme žili s Ním. Je-
ho láska a Jeho pokoj súčasne otvo-
rili aj dvere medzi ľuďmi. A tak tam, 
kde sme zjednotení v Jeho mene, je 
On uprostred nás.

Nebojte sa! Moc Kristovho kríža 
a vzkriesenia je väčšia ako všetko 
zlo, z ktorého by človek mohol a mu-
sel mať strach. 

1. Veľká noc: 
sviatok vykúpenia 

a odpustenia
Lebo odplatou za hriech je 

smrť... všetci totiž zhrešili a ne-
majú slávy Božej (Rímskym 6,23; 
3,23).

Kristus umrel pre naše hriechy 
a bol pochovaný a v tretí deň bol 
vzkriesený (1. Korintským 15,3- 4).

Ježiš Kristus otvára hriešnikom 
budúcnosť. Svojím odpúšťaním do-
kazuje, že nikto nemusí zostať uzav-
retý vo svojom strachu, zúfalstve, vi-
ne osamelosti... Tým, že Boh svojho 
Syna Ježiša Krista vzkriesil z mŕt-
vych, dáva Mu za pravdu a činí tak 
Ježišovo odpustenie svojím vlast-
ným odpustením. Preto už žiadne-
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mu človeku nie je zakázaný prístup 
k Bohu, ani tomu najväčšiemu hrieš-
nikovi. Musí sa „len“ nechať milo-
vať, to znamená prijať toto odpuste-
nie. Boh je Bohom odpustenia a no-
vej budúcnosti.

V Ňom máme vykúpenie skr-
ze Jeho krv, odpustenie hriechov 
podľa bohatstva Jeho milosti 
(Efezským 1,7). 

2. Veľká noc: porážka 
utrpenia a smrti

Ten, kto vzkriesil Pána Ježi-
ša, vzkriesil si aj nás... (2. Korint-
ským 4,14).

Keď prijmeme odpustenie a vlo-
žíme svoj život do rúk Pána Ježiša 
Krista, teda keď Ho urobíme Pánom 
svojho života, prijímame Jeho obeť 
za nás na kríži. Potom budeme 
mať účasť aj na Jeho vzkriesení. 
Na Veľkú noc všemohúci Boh obrá-
til úžasným spôsobom našu skľuču-
júcu otázku o utrpení a smrti v ná-
dej. Veľká noc je preto sviatok ná-
deje, ktorý nemôže byť obmedzený 
hranicami sveta. Podľa zasľúbenia 
smieme očakávať novú budúcnosť 
- takú, čo si ani sami nevieme pred-
staviť...

Videl som nové nebo a no-
vú zem, kde Boh bude s nimi... 

a zotrie im každú slzu z očí, 
a smrť už viac nebude, ani smú-
tok, ani plač, ani bolesť už viac 
nebude, lebo prvotné sa pominu-
lo... (Zjavenie 21,1-4).

Ani oko nevídalo, ani ucho ne-
slýchalo, ani do srdca človeku 
nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, 
ktorí Ho milujú (1. Korintským 2,9).

3. Veľká noc: premena 
a naplnenie života

Ježiš povedal: Každý, kto pá-
cha hriech, je otrokom hriechu 
(Ján 8,34).

Kristus nás oslobodil k slobo-
de... (Galatským 5,1).

Vieme, že starý hriešny človek 
bol v nás spolu s Kristom ukrižova-
ný, aby už naše telo nebolo ovláda-
né hriechom, aby sme neboli viac je-
ho otrokmi. Boh vzkriesením ozna-
muje začiatok nového stvorenia – 
náš život sa mení, Ježiš Kristus pre-
býva v nás a riadi náš život. Boh nás 
privádza od našich možností a skut-
kov k možnostiam Svojim, aby sme 
žili naplnený a zmysluplný život. Keď 
nám Pán Ježiš prikázal, aby sme 
Ho nasledovali, nebolo to preto, že 
by našu službu potreboval, ale pre-
to, aby nám dal spásu. Nasledo-
vať Spasiteľa znamená mať účasť 
na spáse rovnako, ako ísť za svet-
lom znamená mať účasť na svetle. 
Veľká noc nám dáva dosť svetla, aby 
sme putovali údolím tieňov plní dô-
very a odvahy.

Ale tí, čo očakávajú Hospodi-
na, dostávajú novú silu, vznáša-
jú sa na krídlach ako orly, bežia, 
a neslabnú, chodia, a neustávajú 
(Izaiáš 40,31).

Prevzaté z letákov BTM
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Smerovník kresťanskej cesty

(Kristus) za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto 
za nich umrel a z mŕtvych vstal (2. Korintským 5,15).

Táto utešená a príjemná kázeň ti nemá pomáhať k tomu, aby si si pove-
dal: „Kristus pre moje hriechy umrel a vstal z mŕtvych, nuž dúfam, že aj pre 
mňa.“ Áno, je to síce správne. Ak ale chceš natrvalo zostať v starej koži a verš 
použiť ako prikrývku pre nenásytné klamstvo, pýchu, rozkoš, nuž tu sa pí-
še: lebo aj keď pre všetkých umrel a vstal z mŕtvych, pre teba nevstal, lebo si 
vzkriesenie neprijal vierou. Iba dym si pozoroval, ale oheň si nepocítil. Slovo 
si počul, ale nijakú silu si z neho neprijal.

(Kristus) ... posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spô-
sobil očistenie od hriechov (Židom 1,3).

Tu je veľmi správne vystihnuté Evanjelium. Všetko, čo sa o Kristovi po-
vedalo, nám nepomáha, kým nepočujeme, že nám všetkým je to na dobro 
a úžitok. Lebo načo by sa malo kázať, ak by to malo zostať len pre kazateľa? 
Teraz to však platí celkom a úplne pre nás a našu spásu. Preto nám to dáva 
s radosťou počúvať. Sú to slová milé nad akúkoľvek mieru. Ten Kristus, kto-
rý je taký veľký, On dedič všetkých vecí, záblesk Božej cti, obraz Božej pod-
staty, Ten, ktorý všetky veci nesie, nie cudzou silou nad pomocou, ale vlast-
ným konaním a mocou, Ten nám poslúžil, vylial na nás svoju Lásku a očis-
til od našich hriechov. On hovorí: naše, naše viny, nie viny niekoho, nie viny 
neveriacich... lebo kto tomu neverí, tomu je očistenie márne a cudzie. 

Martin Luther

Tradície Veľkej noci v Európe

Celá Európa slávi Veľkú noc. 
S týmto sviatkom sú spojené 

charakteristické rituály a každý re-
gión má svoje tradičné miestne po-
krmy. Dôležitú úlohu hrá konzumá-
cia jahňaciny, ako symbolu obeto-
vania baránka a na žiadnom stole 
nechýba vajce, ako symbol nového 
života a príchodu jari. Pozrime sa, 
ako sa slávi Veľká noc u našich su-
sedov:

V Česku podobne ako u nás, 
na veľkonočný pondelok chodia mu-

ži šibať ženy. Sú vyzbrojení kor-
báčmi, ktoré si pletú z prútia a zdo-
bia si ich stuhami. V mnohých de-
dinách, najmä na Morave mládenci 
na šibačku chodia v krojoch. Pri ši-
baní nejde o to, spôsobiť dievčaťu 
bolesť, ale skôr vzbudiť záujem. Ne-
raz sa stane, že ženy chlapom vrá-
tia šibanie tak, že ich oblejú vedrom 
vody. Ženy a dievčatá potom uhos-
tia šibačov šunkou s vajcami, koláč-
mi a obdarujú ich bohato vyzdobe-
nými kraslicami. 
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V Poľsku sú vrcholom sviatku 
veľkonočné raňajky. V sobotu priná-
šajú ľudia do kostola šunku, klobásy, 
koláče a kňazi ich posväcujú. Večer 
sa ide na vigíliu a hneď ráno okolo 
šiestej na rannú omšu, po ktorej je 
procesia. Potom sa ľudia stretávajú 
doma pri bohatých raňajkách a na-
vzájom si prajú spokojnú Veľkú noc. 
Obyčaje pokračujú v pondelok, kedy 
sa oblieva vodou na pamiatku krstu.

V Rusku sa slávi Veľká noc ino-
kedy, ako vo zvyšku Európy. Ruskí 
pravoslávni kresťania sa naďalej dr-
žia juliánskeho kalendára, ktorý za-
ostáva o 14 dní za naším gregorián-
skym. Ale stane sa, a je to práve 
tento rok, že sa termíny Veľkej no-
ci pravoslávnych a ostatných kres-
ťanov stretnú. Sviatkom predchádza 
prísny štvordňový pôst, ktorý začína 
hneď ako sa skončí veselie zvané 
maslenica (podobné našim fašian-
gom). Počas maslenice sa v domác-
nostiach konzumujú bliny (palacinky) 
s kaviárom a medom. Je zvykom, 
že prvé bliny sa rozdávajú chudob-

ným. K ruským tradíciám patrí far-
benie vajíčok, chýba naša šibačka. 
Priatelia si navzájom venujú vajíčka 
na dôkaz vzkriesenia. Prajú si veľa 
šťastia a trikrát sa pobozkajú. Počas 
sviatkov sa podávajú jedlá studenej 
kuchyne, poznajú aj veľkonočného 
baránka a mazanec, okrúhly koláč, 
symbol slnka s krížom uprostred.

Aj v susednom Rakúsku sa 
s Veľkou nocou spája niekoľko zvy-
kov. Jedným z nich je aj nosenie 
veľkonočných vajíčok, ktoré Rakú-
šanom prináša veľkonočný zajac 
(v Biblii symbolizuje všetko chudob-
né, skromné a pokorné). Vajíčka sa 
namaľujú pestrými farbami, ukla-
dajú sa do malých hniezd a deti ich 
hľadajú. Nechýba ani veľkonočný 
stromček, sú to vŕbové konáre s pu-
čiacimi pukmi ozdobené pomaľova-
nými vajíčkami. Na veľkonočnom 
stole nechýbajú vázy s bahniatka-
mi, pečený baránok a vajíčka, s kto-
rými sa hrajú hru na pukanie: stláča-
jú špičky natvrdo uvarených vajíčok 
proti sebe, kým neprasknú. 

A teraz sa presuňme ďalej do Eu-
rópy. V Taliansku Veľkej noci pred-
chádza karneval, jeho súčasťou sú 
sprievody masiek, maškarády a tan-
ce. Karneval končí Popolcovou stre-
dou a začína 40-denný pôst. Počas 
svätého týždňa sa veriaci Taliani mod-
lia a pripomínajú si utrpenie Krista. 

Za najväčšiu veľkonočnú lahôd-
ku Taliani považujú pečenú jahňa-
cinu. Obľúbené sú aj praclíky, kto-
rých skrútený tvar pripomína spo-
jené ruky pri modlitbe. Ako všade, 
aj tu sú symbolom vajíčka, ktoré sú 
v predkrmoch, tortách, šalátoch, po-
lievkach a pod. Typickou sladkou 
pochúťkou je kolomba (holubica), 
je to pečivo z kysnutého cesta, kto-



1111

ré po upečení naplnia krémom. Veľ-
konočný pondelok je v talianskych 
rodinách príležitosť ku stretnutiam 
s rodinou a priateľmi, spolu sa pre-
chádzajú po jarnej prírode alebo sa 
stretnú na pikniku.

Aj v Anglicku patria vajíčka k Veľ-
kej noci. Okrem prepeličích vajíčok, 
ktoré sú v obchodoch po celý rok, 
sa na trhu počas predveľkonočných 
nákupov zjavujú aj vajcia moriakov, 
bažantov a dokonca aj pštrosov. 
Najviac sa však predá vajíčok čoko-
ládových. Tie sa poskrývajú po byte 
a deti ich hľadajú a ihneď konzumu-
jú. Obchodné domy sa predháňajú 
v tom, ktorý bude mať v ponuke naj-
ťažšie, najväčšie a najoriginálnejšie 
vajíčko. Zaujímavosťou je, že na veľ-
konočnú nedeľu a pondelok sa ko-
ná v rôznych častiach Londýna pre-
hliadka drakov. Dievčatá a ženy sa 
nemusia báť šibačky, či oblievačky, 
je to sviatok hlavne pre deti.

V Grécku sa na Veľkú noc pri-
pravujú hostiny vonku. K tradičnému 
menu patrí pečená jahňacina, vaj-
cia, chlieb, šaláty a koláče. Všetky 
pochúťky sa umiestnia na dlhé sto-
ly a sú k dispozícii každému, kto má 
chuť. Grécke ženy pečú tradičný gu-
ľatý bochník christopsomon, na kto-
rom je kríž a načerveno zafarbené 
vajíčka.

Teraz poďme na sever. Vo Fín-
sku sa v čase pred Kvetnou nedeľou 
zbierajú vŕbové vetvičky a bahniat-
ka, ktoré sa zdobia stužkami a pier-
kami. Na Kvetnú nedeľu sa deti pre-
oblečú za škriatkov a zvonia po do-
moch, želajú dobré zdravie a boha-
tý rok. Darujú domácim vŕbový prú-
tik a čakajú na sladkú odmenu, prí-
padne pár mincí. Aj vo Fínsku je tra-
dičným zakončením pôstu znameni-

tá hostina. Na stole je tradične peče-
ná jahňacina, koláče, nesmie chýbať 
mämmi – pôvodne pôstne jedlo, je 
akoby fínskou náhradou veľkonoč-
ného nekvaseného chleba. Mäm-
mi je tmavohnedý až čierny pokrm, 
ktorý pripomína slivkový lekvár ale-
bo veľmi hustú kašu. Je sa so smo-
tanou alebo s mliekom a pocukrený. 
Na Veľkonočnú nedeľu sa je pas-
ka, táto tradícia je prevzatá z Ruska. 
Je to sladký dezert z tvarohu, smo-
tany a vajec. Forma pasky má tvar 
pyramídy a písmená XB, čo zname-
ná Christos voskrese – Kristus je 
vzkriesený.

Končíme naše cestovanie po vy-
bratých krajinách a ich zvyklostiach. 
Nezdali sa vám akési známe? Fa-
šiangy, pôst, vajíčka, bahniatka, ši-
bačka, oblievačka, tradičné jedlá 
a koláče... Bude to tým, že sme všet-
ci kresťania a na Veľkú noc sa všet-
ci tešíme, že vo vzkriesenom Kristo-
vi bola porazená smrť.

z internetu spracovala 
Oľga Kormanová
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Pôstu nám treba
Ján Mišák 

Postiť sa nám treba – zrak zdvihnúť do výšin
Veď z neba zaznelo: to je môj milý Syn

Milý a najmilší, večne milovaný
Ľudským pokolením toľko zaznávaný.

Na púšť ide hľadať dočasný domov svoj
Postiť sa, bojovať za lásku, za pokoj
Napraviť všetko to, čo sme my skazili

Nad hriechom a diablom by sme zvíťazili.

Na púšti piesok len, balvany, plamene
A srdcia bez lásky? Vyschnuté pramene!

Preto život smutný, preto život bolí...
Toto je náš obraz – život náš v údolí.

Tvoj pôst Kriste Pane vedie ľudstvo z bludu
Začína milovať svoju rodnú hrudu
Nadovšetko teba, Cirkev Tvoju milú
Ty znova prijímaš dušu previnilú.

Satan nás nezmôže, hriech dušu nezraní
Na sveta tej púšti Ty už budeš s nami

Nenávisť srdce Ti nezdolá, neskolí
Ty budeš víťaznou obeťou Golgoty.

Pôstu, Pane, pôstu všetkým nám je treba
Odpusť nám hriešnosti, krehkosti...

Zošli milosť z neba!
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Kapitoly o Ježišovi

Ž I J E

Len čo Ho ukrižovali, odohrávala sa jedna udalosť za druhou. Čas sviat-
kov paschy sa blížil. Zostávali ešte dve-tri hodiny, zvečerí sa, zjaví sa prvá 

hviezda na oblohe. Pre zbožného Žida je čas zasadnúť k večeri, zasvätiť za-
čínajúci sviatok. Všetko prebiehalo tak náhle, akoby na nič nezostával čas. 
Ukrižovanie, smrť, prebodnutie boku, sňatie z kríža i pochovanie mŕtveho 
tela do hrobu Jozefa z Arimatie. I keď všetko v náhlosti, Jozef predsa neza-
budol na svoju úctu k Ježišovi. Keď už nič iné nemohol urobiť, aspoň popro-
sil Piláta, aby dovolil pochovať mŕtve telo. Pre Židov by bolo hanbou nechať 
cez sviatky mŕtve telo na kríži. Rimania sa o to nestarali. Telá popravených 
mohli na kríži aj zhniť, mohli ich aj vtáci rozniesť alebo divá zver roztrhať. 
O takýchto sa nikto nestaral. Žiadna úcta popravenému po smrti.

Ježiš ukrižovaný. Tí, ktorí Ho milovali, zostali predesení. Už je po všet-
kom. Mal vykúpiť Izrael! Namiesto očakávania budúcej slávy je pred nimi 
Ježiš popravený ako zločinec. Na kríži, vyvrhnutý z Izraela, z Božieho vyvo-
leného ľudu. V čo ešte veriť a komu vôbec je ešte možné veriť? Všetci vede-
li, že telo je v hrobe. K hrobu je privalený veľmi veľký kameň. Bezmocní sto-
ja nad smutnou udalosťou. Vedia, že k hrobu postavili ešte aj stráž, aby nikto 
neodniesol mŕtve telo, a potom, aby vraj nerozhlásili, že ukrižovaný na Gol-
gote vstal a žije. Nastala noc, tvrdá, bez sna a pokoja. Len vzdychy nad všet-
kým, čo sa stalo.

V žiali zostali skormútené ženy, ktoré boli pod Ježišovým krížom. Preliali 
mnoho sĺz, celú noc preplakali. Mária Jakubova, Mária Magdaléna a Salome 
sa nemohli uspokojiť. Prečkali i sobotu, deň i noc. Nemohli sa dočkať rána. 
Nad ránom, keď ešte všetko spalo, sotva sa začalo brieždiť a slabé zore sa zja-
vili nad Jeruzalemom, vybrali sa k Ježišovmu hrobu. Vzali so sebou aj von-
né masti, aby pomazali Ježišovo telo, ako bolo zvykom v Izraeli. Kto im však 
odvalí kameň? Hrob bol vytesaný v skale a veľkou skalou privalený.

V strachu i žiali nad Ježišom, s obavou i neistotou kráčajú k hrobu. Do toh-
to ich rozpoloženia prichádza niečo celkom iné: úžas nad novou skutočnos-
ťou. Hrob je prázdny, kameň je odvalený. Biele rúcho, plátno, v ktorom bol 
pochovaný Ježiš, zostalo na mieste, kde ležal. Na úsvite sa beloba plátna od-
rážala od tmavej skrýše hrobu. Tam, kde ležal, je teraz anjel, Boží posol. Nad 
ich údivom povie radostné slovo: Vstal!... Ajhľa, tu je miesto, kde Ho polo-
žili. Vstal! Žije! Vytrhnutý zo smrti. Tu je už len miesto ako spomienka. Ži-
vý patrí životu. Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi?

Úžas i hrôza naplní srdce žien. Čo neočakávali, to sa stalo. Či je možné to 
prijať? Od radosti je možné aj plakať. Plakať a tešiť sa teraz, v tej chvíli. Jed-
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no s druhým je tak úzko spojené, až sa zdá, že plač je radosť a radosť je plač. 
Evanjelium hovorí, že sa veľmi báli. Nič nevraveli. Stratili reč, nezmohli sa 
ani na jedno slovo alebo výkrik hrôzy, či radosti. Počuli anjelovo slovo, aby 
šli a oznámili to Petrovi. Šli a oznámili.

Peter nešiel sám. Pojal so sebou aj Jána. Nejdú ľahkým krokom, pomaly 
a rozvážne, ale bežia. Tvrdé nohy rybára Petra sotva sa dotýkajú zeme, ťažké 
ruky rozrážajú vzduch, hlava naklonená dopredu má len jedno miesto pred 
sebou. Peter predbehne Jána. Postačí mu vidieť prázdne miesto v hrobe, as-
poň to. Prázdny hrob, kameň odvalený. Peter sa presvedčil na vlastné oči. 
Čo videl, o tom rozprával a vydával svedectvo pri svojej zvesti (Sk 2,22-36). 
Prázdny hrob nebol ďaleko, všetci sa mohli o tom presvedčiť. 

Prázdny hrob nie je ešte všetko. Pán vstal a  ukázal sa Svojim. Zjavo-
val sa, hovorí často evanjelium. Ukázal sa najprv Márii, ktorá pri hro-
be plakala. Keď sa nahla do hrobu, vtedy ju vzkriesený Ježiš oslovil: Má-
ria! Tým bolo pre ňu všetko vyriešené. V radosti ostáva len túžba dotknúť 
sa Ježiša! Zjavil sa potom ženám, Petrovi, ďalším dvom učeníkom, ktorí 
šli do Emauz, potom jedenástim, keď boli v  Jeruzaleme, ďalej Tomášovi. 
Ukázal sa svojim v Galilei, neskôr i päťsto bratom, Jakubovi a učeníkom 
na vrchu, keď sa s nimi lúčil.

Evanjelisti jednoznačne svedčia o Jeho vzkriesení. Sú medzi nimi rozdie-
ly v podaní. Jeden prízvukuje viac tú, či onú udalosť, iný zase zachytáva ďal-
šie podanie o Vzkriesenom. Je tu rôznosť podania, drobné i väčšie odchýlky, 
ale všetko vyúsťuje v jednom: Ježiš vstal, Ukrižovaný žije!

Vstal v oslávenom tele. Prejde cez dvere, hoci boli zatvorené, pýta si jesť 
a spolu stoluje s učeníkmi, ukazuje svoje rany Tomášovi, keď tento nemô-
že veriť tomu veľkému Božiemu divu. Kto to pochopí? Aký tajomný je Ježiš! 
Prislúcha už nebeskému svetu a také je potom aj Jeho telo. 

Žije! Jeho život a dielo nie je tragédiou so smutným a beznádejným kon-
com. Božou mocou bol vzkriesený. U Boha je všetko možné, ako bol už pred-
tým povedal. 

Smrť nás vie zdesiť. Často až veľmi predesí. Vzkriesenie potešuje, uisťuje. 
Otázka smrti a života je už vyriešená. Urobil to Ježiš Kristus z Nazareta Svo-
jím svätým životom a príkladom. On je prvotinou vzkriesenia (1K 15,20). 
Od Jeho prázdneho hrobu sa ako radostné posolstvo stále šíri svetom: s Ním 
budeme aj my žiť.

Hriech a zloba viedli k smrti na kríži vo Veľký piatok. Božia pravda a lás-
ka vedie k životu. Veľkonočné ráno je začiatkom i našej nádeje vo vzkriesenie. 
Verím v tela z mŕtvych vzkriesenie. Znie to ako radostná melódia ponad všet-
ky hroby. Je to najkrajšia pieseň o živote. Nad to nič nie je milšie a radostnejšie. 

Andrej Hajduk
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Ani ty sa nebojíš Boha?

Začiatkom obrátenia zločinca bol 
rešpekt pred Bohom. Vážne na-

pomínal svojho spoločníka. Božia 
prítomnosť, ktorú zažíval pri Ježišo-
vi, úplne zmenila jeho biedny stav 
a tvrdosť jeho srdca. Jeho prítom-
nosť sa pre neho teraz stala všetko 
premáhajúcou skutočnosťou. 

Tak je tomu vždy. Keď príde člo-
vek do Božieho svetla, potom už je-
ho hriech nie je len to, čo kazí jeho 
dobrú povesť, ale to, čo oprávnene 
uráža Boha. Takého človeka už po-
tom netrápi úsudok ľudí, ale už myslí 
len na rozsudok Boží. Svedomie sa 
prebudilo a človek odrazu má reš-
pekt pred Bohom. 

Táto bázeň Božia je počiatok 
múdrosti, ako nás učia Príslovia 

Lukáš 23,40

9,10. Rozum a filozofia posudzu-
jú Boha podľa ich myšlienok. Ale 
od chvíle, keď sa prebudí svedomie, 
človek vie, že žije pred Bohom a tak 
sa podriadi Jemu a Jeho rozsud-
ku. Pokiaľ človek vo svojom trápení, 
ktoré ho obkolesuje a predovšetkým 
pred smrťou nespozná vplyv hrie-
chu, neporozumie, že je to hriech, 
ktorý ho vyhnal z raja a priviedol 
pod rozsudok smrti. Len keď sa člo-
vek postaví pred Boha ako hriešnik, 
nájde múdrosť, aby dosiahol večnú 
záchranu, tak ako ten na smrť odsú-
dený zločinec na kríži. 

z nemeckého kalendára 
„Prídem skoro!“ (Ich komme bald!) 

preložil Miki Lipták 

Slávni evanjelici v Kežmarku I.
Po seriáli o histórii nášho evanjelického zboru začíname seriál o sláv-
nych evanjelických osobnostiach, ktoré sa v Kežmarku narodili, resp. 
tu študovali a pôsobili. Je ich niekoľko stovák, vyberieme však len tých 
najznámejších ...

ABSOLON, Daniel (okolo 1640-1702?) 
kežmarský rodák, právnik, diplomat.

Daniel absolvoval právo pravdepodobne 
na nemeckých univerzitách – do Nemecka 
chodila študovať väčšina kežmarských 
mladíkov. Ako právnik a šikovný diplomat 
bol vždy v pravej chvíli na pravom mieste. 
Bol dôverným priateľom majiteľa kežmar-
ského hradu, grófa, neskôr kniežaťa Im-
richa Tököliho a pracoval niekoľko rokov 
aj v  jeho službách ako kancelár. Ako dip-
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lomat pochodil Poľsko, Francúzsko i Tureckú Portu. Keď sa Imrichovi Tö-
kölimu ako veliteľovi proti-cisárskeho povstania po počiatočných úspechoch 
prestalo dariť, šiel Absolon za  Imrichovou manželkou Ilonou Zrínyi, kto-
rá sa hrdinsky bránila v hrade Mukačevo proti presile cisárskeho vojska. R. 
1688 ju však Absolon presvedčil o zbytočnosti a nezmyselnosti obrany. Ilo-
na Zrínyi sa dala prehovoriť (aj obrancom hradu dochádzali sily) a vzdala sa. 

Po vydaní mukačevského hradu cisárskym vojakom, Absolon videl, že de-
finitívny koniec Tököliho povstania sa nenávratne blíži a bez výčitiek svedo-
mia prestúpil na stranu cisára Leopolda. Ten poznajúc jeho šikovnosť i kon-
takty, ho ihneď prijal do svojich služieb. Absolon sa stal dokonca poradcom 
cisárskeho generála Caraffu, ktorý dal bez milosti r. 1687 popraviť v Prešo-
ve 24 nevinných mužov, neprávom obvinených zo sprisahania proti cisárovi. 

AMBROSIUS, Juraj (1694-1746), evanjelický farár, náboženský spisova-
teľ, pedagóg – študoval v Kežmarku. 

Podľa školskej matriky študoval v Kežmarku neuveriteľne dlho - v rokoch 
1711 – 1718, hoci podľa historikov mal posledné dva roky študovať už v Pre-
šove. Teológiu vyštudoval v  r. 1718 – 1721 vo Wittenbergu. Po návrate ho 
obvinili z tajného evanjelického kázania, ba dokonca odsúdili na trest smr-
ti. Na príhovor oravského podžupana bol z väzenia prepustený. Pôsobil ako 
pedagóg i farár v Necpaloch, Vrbovciach, Prietrži, r. 1738 prešiel do Štítni-
ka. R. 1741 bol zvolený za superintendenta (evanjelického biskupa) potisské-
ho dištriktu. Spolu s príbuzným slovenským spisovateľom Danielom Krma-
nom prekladal Bibliu do slovenčiny. Písal latinskú a slovenskú náboženskú 
literatúru pre dospelých i  mládež. Zaujímavosťou je Utěssená Ruční Kni-
žečka... pro dítky křesťanské – nevieme, či je dielom Ambrosia alebo len je-
ho prekladom, ale obsahuje prvé detské slovenské pravidlá o chovaní, napr.: 
„nebehaj ako divý po ulici, ani nekrič, ale choď ticho a počestne, s bezbožník-
mi sa na voze nevoz, v lete sa nekúpaj vo vode, ani sa k nej nepribližuj“, ďa-
lej uvádza, že neslušné je jesť na ulici, chodiť v zime po ľade, hádzať sneho-
vé gule, deti nemajú chodiť po trhoch, nemajú sa hrať kocky a karty, nema-
jú sa chytať za ruky a popod pazuchy; darovaná vec sa mala vziať pravou ru-
kou a poklonou sa malo poďakovať, klaňať sa má hlbšie, pomaly a nohou sa 
má tiež pohnúť, ale nie ďaleko od seba, nemali sa čítať knihy márne a nečisté 
a mala sa dávať almužna. Tieto pravidlá sú naozaj raritou, pretože prvé Pra-
vidlá móresnosti vyšli až r. 1795.

ASBÓTH, Ján (1768-1823), pedagóg, prírodovedec – pôsobil v Kežmarku.
Ján po  stredoškolských štúdiách v  Šoproni študoval v  r. 1788 – 1791 

na univerzite v Göttingene. Hneď po ukončení štúdií nastúpil ako profesor 
na lýceum v Levoči, v r. 1796 – 1801 učil na kežmarskom evanjelickom lýceu 
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– pôsobil na katedre filozofie, kde prednášal logiku, metafyziku, teológiu, 
viedol privátne filozofické cvičenia. Pobyt v Kežmarku venoval aj výskumu 
Tatier, kam vodil i svojich študentov, čím nadviazal na niekoľko storočí sta-
ré tradície školských výletov. Spolu so študentmi botanizovali, zbierali mi-
nerály. Do Tatier ho neraz sprevádzali aj známe osobnosti z Kežmarku - ako 
Jakub Fabry z rodiny hľadačov pokladov, Tomáš Mauksch – zakladateľ tat-
ranskej floristiky, botanik Samuel Genersich a veľkolomnický ekonóm Gre-
gor Berzevici. V Kežmarku, kam prišiel ako bezdetný vdovec, sa r. 1797 ože-
nil s Annou Máriou Tátray, s ktorou mal päť synov a tri dcéry. Z Kežmarku 
odišiel Asbóth do Keszthelya a na Spiš sa už nevrátil. 

AUGUSTINI AB HORTIS, Kristián, 
Dr.  (1598-1650), lekár, prírodovedec – pô-
sobil v Kežmarku.

Rod Augustini pochádza zo Sliezska. Tu 
Kristián navštevoval strednú školu, potom 
študoval na  nemeckých univerzitách vo 
Frankfurte nad Odrou, Jene, Lipsku a Wit-
tenbergu. Zameral sa na  medicínu, lekár-
sky diplom získal v Bazileji r. 1620 a v ro-
ku 1622 sa prisťahoval do  Kežmarku, kde 
sa stal mestským lekárom. V Kežmarku mu 
umrela prvá žena, r. 1626 sa tu znova ože-
nil so Zuzanou, dcérou Baltazára Székely de Doba, ktorý mal majetky v blíz-
kych Huncovciach a Veľkej Lomnici. Kežmarský evanjelický farár Ján Serpi-
lius vydal k tejto svadbe latinské gratulačné verše.

Blízkosť Tatier doktora očarila a inšpirovala. Zaujímal sa o využitie fló-
ry Vysokých Tatier: skúmal napr. živicové oleje z  kosodreviny a  dokázal 
z nej vyrobiť pomocou destilácie tzv. karpatský balzam. Tento artikel pod 
názvami ako Balsamum carpathicum, resp. hungaricum, Balsamum Poly-
chrestum, Oleum Carpathicum, Oleum Hungaricum sa stal vyhľadávaným 
liekom doma i v zahraničí – roznášali ho spišskí, liptovskí i turčianski olej-
kári. Po r. 1626 prichádza do Kežmarku posolstvo od panovníka Ferdinanda 
II. (1578 – 1638). Volá Kristiána za svojho dvorného lekára na cisársky dvor 
do Viedne! Kristián ponuku prijíma. Manželku necháva doma – r. 1627 sa 
mu narodí syn Renatus, od ktorého jediného rod pokračoval ďalej. Aj ďal-
ších šesť chlapcov a dve dcéry sa mu narodí striedavo v Kežmarku a Veľkej 
Lomnici, posledné dieťa prichádza na svet r. 1642, avšak ani jedno z detí sa 
nedožilo vyššieho veku! 

Na cisárskom dvore asi veľmi veľa práce doktor Augustini nemal. Láska 
k rastlinám a kríkom ho neopustila ani vo Viedni. So súhlasom cisára (a či 



1818

na jeho nariadenie?) zakladá veľkú botanickú záhradu. Za všetku jeho čin-
nosť ho cisár dňa 6. apríla 1631 povýšil do šľachtického stavu s výstižným 
predikátom „ab Hortis“ (zo záhrad) a udelil mu tzv. „hovoriaci“ erb. V strede 
strieborného štítu bola červeným plotom ohradená zelená záhradka s ihlič-
natým stromom (jedľa? smrek?) prirodzenej farby – hore z klenotu vyrastali 
dva zbrúsené volské rohy, medzi nimi stál opäť ihličnan. Kráľ poctil Augus-
tiniho aj iným darom – nesmierne ťažkým strieborným umývadlom – práve 
vtedy vraj dostal lekár správu o narodení už štvrtého dieťaťa a ponáhľal sa aj 
s darom do Kežmarku. Po predčasnej smrti Ferdinanda II. sa ujíma trónu je-
ho syn Ferdinand III. (1637 – 1657). Aj on využíva služby kežmarského leká-
ra, i keď nie nastálo, a voláva ho na konzultácie. 

Po skončení služby sa vracia Augustini definitívne na Spiš a usadzuje sa 
na rodinnom majetku vo Veľkej Lomnici, kde sa až do smrti venuje vedec-
kej činnosti. 

AUGUSTINI AB HORTIS, Samuel (1729-1792), pedagóg, evanjelický fa-
rár, prírodovedec – pôsobil v Kežmarku

Pravnuk lekára Kristiána Augustiniho do školy chodil v Lomnici, Popra-
de, v Kunovej Teplici, Levoči, Prešove. V  r. 1754 – 1757 študoval teológiu 
a prírodné vedy vo Wittenbergu a Greifswalde. V Berlíne mu v r. 1755 – 56 
tlačou vyšli dizertácie z matematiky a prírodných vied. O rok po návrate do-
mov bol dňa 24. júla 1758 povolaný za konrektora kežmarskej školy. Tu pô-
sobil tri roky. R. 1761 ho povolali za evanjelického farára do Spišskej Soboty 
a Stráží pri Poprade. Miesto prijal, bolo finančne výhodnejšie než post peda-
góga. Farár mal viac času než pedagóg a mal aj pokojnejší život, mohol sa ve-
novať svojim záľubám – prírodným vedám. 

Samuel bol aj autorom prvej štúdie o Rómoch v Uhorsku (Zigeuner in 
Ungarn 1775). Píše o  ich stravovaní, oblečení, zamestnaní – venovali sa 
hlavne kováčskemu remeslu, výrobe kotlov, košíkov, korýt… Štúdia tiež 
prispela k objasneniu ich indického pôvodu – Augustini sa domnieval, že 
Rómovia pochádzajú pravdepodobne z  juhozápadnej Indie. Dobová pa-
novníčka Mária Terézia vystupovala proti Rómom dosť tvrdo. Augustini 
to odôvodňoval takto: „Tým Cigánom, ktorí sú už ženatí a majú deti, mu-
sia im tieto násilím odobrať, aby boli vzdialené od rodičov a príbuzných 
a aby neprišli do styku s ostatnými Cigánmi. Zároveň im mala byť zaruče-
ná lepšia výchova. Na niektorých miestach sa s tým už aj začalo a tam, kde 
neboli dobrovoľne ochotní podporiť uvedený zámer, pristúpilo sa k nási-
liu...“ Na druhej strane však uvádza, že nie sú žiadnym postrachom a ne-
treba nimi strašiť malé deti.

Samuel Augustini, hoci bol farárom, bol aj vedúcim činiteľom spišskej po-
bočky prešovskej slobodomurárskej lóže.
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BAHIL (BAHYL), Matej (1706-1751), evanjelický farár, náboženský spi-
sovateľ – študoval v Kežmarku. 

(24. február 1706 Šivetice – 22. december 1751 Parchwitz – dnes Pro-
chowice v Poľsku) 

Do školy v Kežmarku sa zapísal 24. októbra 1722, odkiaľ odišiel v apríli 
1726 do Banskej Bystrice. Evanjelickú teológiu vyštudoval vo Wittenbergu. 
Pôsobil ako ev. farár v Čerenčanoch a v r. 1734 – 1746 v Prešove. Počas pô-
sobenia v Prešove preložil a v r. 1744 – 45 vydal vo Wittenbergu knihu Ern-
sta Salamona Cypriana: Naučenj o původu a zrůstu pápežstva a Srdečné na-
pomenutí... Tieto knihy mali protikatolícky charakter, preto Bahila pre po-
burovanie a vlastizradu koncom novembra 1746 uväznili, ale už začiatkom 
decembra sa mu podarilo ujsť až do Nemecka. Usadil sa v Sliezsku, kde pô-
sobil ako exulantský farár v Amsfelde. V Sliezsku v Briegu (dnes Brzeg) r. 
1747 vydal knihu s latinským a nemeckým textom Tristissima Ecclesiarum 
Hungariae Protestantium facies..., ktorá vyšla v Prešove r. 1796 pod názvom 
Smutné odmalovánj Cirkwy Uherských Protestantských – a má autobiogra-
fický ráz. 

BARČ-IVAN, Július (1909-1953), evan-
jelický farár, spisovateľ – študoval v  Kež-
marku.

Pochádzal zo zmiešanej slovensko-ne-
mecko-maďarskej učiteľskej rodiny, typic-
kej pre oblasť Spiša. Spočiatku si písal priez-
visko Bartsch. Druhé meno Ivan bolo rod-
ným menom jeho matky. Stredoškolské 
vzdelanie nadobúdal na  viacerých sloven-
ských gymnáziách, v  Kežmarku študoval 
v 2. a 3. ročníku nemeckého evanjelického 
dištriktuálneho gymnázia v r. 1919 – 1921. 
O jeho kežmarských štúdiách však nevieme vôbec nič – jeho meno sa zacho-
valo len v dobových výročných správach. 

Na  ich základe zistíme, že gymnázium (zvané aj lýceum) malo laické, 
aj odborné vedenie. V laickom bol na čele lyceálny inšpektor, školská rada 
a disciplinárna stolica – ale aj v rade, aj stolici boli čiastočne vyučujúci ško-
ly. Odborné vedenie predstavoval riaditeľ školy Karol Bruckner, od školské-
ho roku 1920/21 Dr. Juraj Hronec, profesor matematiky, neskôr známy slo-
venský vedec a zakladateľ slovenského technického vysokého školstva. Ria-
diteľ viedol cca 20-členný profesorský zbor. 

Triednym profesorom Barča v 2. a 3. ročníku bol Imrich Mikolík. Barč 
nepoberal žiadne štipendium a bol oslobodený zrejme ako syn učiteľa od po-
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lovice školských poplatkov. V 2. triede sa učili náboženstvo, jazyk nemec-
ký, slovenský a latinský, dejepis, zemepis, prírodopis, matematiku, výtvarnú 
výchovu, telesnú a hudobnú výchovu. V 3. triede pribudol francúzsky jazyk 
a fyzika, ubudla hudobná výchova a prírodopis. 

Po 3. ročníku Barč z Kežmarku odišiel. Po maturite r. 1926 začal študo-
vať právo v Prahe na Karlovej univerzite, ale pre závažnú chorobu pľúc štú-
diá musel po  roku prerušiť. Po  zlepšení zdravotného stavu začal študovať 
Evanjelickú teologickú fakultu v Bratislave – tu skončil r. 1934. Po skonče-
ní teológie pôsobil ako kňaz do r. 1941, potom od r. 1942 pracoval v Marti-
ne v Matici slovenskej, kde ostal až do konca života. Venoval sa hlavne písa-
niu divadelných hier. 

Nora Baráthová

Klub dôchodcov v našom 
cirkevnom zbore

K pravidelným činnostiam v na-
šom cirkevnom zbore patria 

stretnutia dôchodkýň v stredu o 14. 
hodine v kuchynke lýcea. Je to po-
merne nová aktivita, ženy – dôchod-
kyne sa takto stretávajú asi dva roky. 
Treba podotknúť, že je to ich vlastná 
iniciatíva, žiadne nariadenie zhora! 
Inšpirovali ich kluby dôchodcov, kto-
ré existujú v každom meste. Ten náš 
je klubom evanjelických dôchodkýň. 
A ešte malá poznámka: stretávajúce 
sa dôchodkyne sa nijak neuzatvá-
rajú pred dôchodcami – mužmi, ale, 
žiaľ, žiaden doteraz nepreukázal zá-

ujem. Takže chlapi, máte pozvanie... 
Vlastne, aby som nezavádzala, vraj 
si jeden občas príde zahrať šach.

V poslednú februárovú stredu 
som klub navštívila. Bola som zve-
davá na program, atmosféru, zau-
jatie účastníčok. Keďže som prišla 
neskôr, začiatok klubového progra-
mu mi unikol. Ale: len čo som vstúpi-
la do lyceálnej chodby, počula som 
pekný spev, ženy spievali nábožnú 
pieseň. Nebola som pozvaná, tak 
som po vstupe vysvetlila cieľ mojej 
návštevy. Ženy ma veľkoryso prijali, 
aj keď by sa radšej asi na mňa, res-
pektíve na fotenie, pripravili... V zau-
žívanom programe sa nič nezmeni-
lo. Nasledovala modlitba, poďakova-
nie Pánovi. A ďalšia pieseň. 

No a ďalším bodom bolo cibre-
nie mozgu, ako som si to ja nazva-
la pre seba. Ženy si precvičujú še-
dé bunky mozgové žolíkom, kanas-
tou, hrou rummi a už spomínanými 
šachmi. Sestra kostolníčka sa pus-
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tila do varenia čaju, mimochodom 
bol vlastný, bylinkový, výborný. Kto-
si vybalil keksíky, aby bolo čo k čaju 
zahryznúť. Zacítila som aj vôňu ká-
vy. Vládla veľmi príjemná atmo-
sféra, žiadne hádky nad výsledka-
mi, skôr smiech nad smolou v kar-
tách. Darmo, dôchodkyne sú už 
nad nejakou tou prehrou v kartách 
povznesené, len aby sa horšie ne-
stalo, však? Aj ja som dostala čajík 
a pribrali ma do hry rummi, ale ne-
stihla som ani dohrať a nieto pocho-
piť všetky finesy tejto hry a už ma 
odvolali. Takže na záver ešte spo-
ločné fotografovanie, výsledky pri-
kladám k tomuto článku. A keď som 
odchádzala, zaznelo pre mňa nie-
koľko pozvaní, aby som nabudú-

ce prišla len tak, napríklad dohrať 
opustenú partiu. Ďakujem!

Dovolím si to pozvanie rozší-
riť na vás – čitateľov zborového lis-
tu. Veď keď sa poohliadnete na služ-
bách Božích po kostole, sedia tam 
skoro vo väčšine dôchodcovia. Tak-
že sa obraciam k vám, bratia a sestry 
v dôchodkovom veku: príďte v stredu 
do lýcea. Možno sedíte osamotení, 
nemáte sa s kým porozprávať, cho-
roby sa zhoršujú... V našom klube 
dôchodkýň sa stretnete so seberov-
nými partnermi s rovnakými problé-
mami, určite vám tam budú rozumieť. 
Vládne tam prajná atmosféra pocho-
penia a kľudu. Nech Pán Boh požeh-
náva činnosť nášho klubu! 

Oľga Kormanová

Verejné priznanie

Sedím pri mori, pozerám na západ slnka... Modlím sa. Myslím na Toho, 
ktorý stvoril každého z nás. Vraj z lásky.... Odpusť mi Bože, že o tom po-

chybujem, že v mojom srdci vyviera žriedlo horkosti a krutosti človeka... Za-
behnem v spomienkach do minulosti, medzi tých, ktorých som príležitostne 
podľa Tvojej vôle odprevádzala za more a medzi tých, ktorých som pochová-
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vala. Odpusť mi Bože, že chcem pá-
rať to, čo si ty, kedysi dávno zašil zla-
tou niťou svojho milosrdenstva....

Bolo to dávno. Viac ako pol storo-
čia nazad. Mala som dvadsať. V jed-
no jarné ráno som kráčala domov. 
Plná radosti a  nadšenia. Áno, o  9 
mesiacov budem držať v rukách svo-
je prvé dieťa! Darujem život... Plesala 
som. I môj manžel sa tešil. Nosil nás 

v náručí... Až do chvíle, kým predbežné vyšetrenie ukázalo, že niečo nie je 
v poriadku.

„Potrat nie!“ vykríkla som. „Donosím! Darujem život!“ – bila som sa 
o svoje právo. 

Martin, veľvyslanec v cudzej krajine a môj manžel sa nevzdával: „Vieš, že 
si to nemôžeme dovoliť. Mať postihnuté dieťa, to sa nepatrí... Mám vysoké 
postavenie, skvelú kariéru. Ak by sme si ho nechali, pokazí nám celý život.“ 

Omdlela som od strachu, bolesti, od zmätku, v ktorom som volala na ce-
lé nebo a prosila som o zmilovanie. Boh mlčal a ja som plná zlosti podpísa-
la pri svetle zapadajúceho slnka papier, že dieťa privediem na svet, ale hneď 
po pôrode sa ho zrieknem. Neuvidím jeho tvár, odhodím svoje materstvo, 
odhodím svoje materinské mlieko a dovolím, aby... život z môjho života bol 
daný inému. Ó Bože, ako som ťa prosila o pomoc. Volala som, ale nemala 
som pri sebe nikoho, iba môjho manžela, ktorý ma ubezpečoval, že som sa 
rozhodla správne. Aké šťastie v nešťastí, že som nepodpísala potrat. A aká 
bolesť, keď som sa zriekla života, ktorý som počula plakať. Narodil sa nám 
chlapec... A hoci som ho nevidela, moje srdce vedelo, že to nie je naše posled-
né stretnutie... 

Čas plynul pokojne ako vlny mora. Prilieval nové priateľstvá, úspechy 
i radovánky. Odliv odplavoval so sebou smútok zo zapredania vlastnej krvi. 
A takto prešlo desať rokov – šťastných rokov a predsa žobrácky chudobných. 
Áno, chudobných na lásku i na plač dieťaťa. 

V jednu tmavú noc sa znova ozvala vo mne stará túžba: „Dieťa, dieťa!“- 
bilo v pravidelnom rytme moje srdce. Strach sa miešal s bolesťou a neisto-
tou. Nasledovali dlhé večery slzavých i tvrdých dialógov na tému „Áno živo-
tu, nie smrti.“ Zvíťazila som. Na jeseň, keď zapadalo slnko, som vychádzala 
z gynekologickej kliniky so správou, že čakám dieťa. Šla som po pobreží, po-
zerala som sa na more a v duchu som volala: „Bože, Ty ktorý vraj vládneš aj 
nad morom, aj nad hviezdami, požehnaj ma. Daj, aby som bola matkou a aby 
moje dieťa bolo zdravé.“
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Počul si ma a  my sme do  svo-
jej rodiny prijali zdravé modrooké 
dievčatko: Janku. Stala sa pre nás 
všetkým. Bola veľmi múdra. Vycho-
vali sme ju bez problémov. Rada sa 
učila a zdalo sa, že je šťastným die-
ťaťom svojich – pre kariéru žijúcich 
– rodičov. 

Spomínam, bolo to v tretí rok jej 
štúdia na  gymnáziu. Prichádzala 
zo školy a v očiach jej žiarilo nezvyčajné svetlo. 

„Mami,“- povedala a objala ma – „mami, ja chcem byť kresťankou. Dnes 
som stretla Martina. Vieš, on raz bude farárom, ale on je ku mne taký dobrý. 
Mami, ak je taký dobrý aj Boh, tak ja inak nemôžem. Prosím, dovoľ mi, aby 
som sa mohla dať pokrstiť.“ 

Rozplakala som sa. Spomenula som si, ako ma moji rodičia nútili každú 
nedeľu chodiť do kostola a ako som sa na to hnevala. Ako som za každým 
zlyhaním videla Teba, Bože, starého dedka sediaceho na mraku a hroziace-
ho palicou, čakajúceho na chvíľu, kedy sa potknem. Spomenula som si, ako 
si ma udrel, veľmi udrel a hoci tomu bolo skoro 30 rokov, pamätala som si 
všetko do posledných detailov, veď si mi chcel dať postihnuté dieťa. A ja som 
sa rozhodla, že Ti nikdy nedám svoje dieťa, že si ho ochránim sama. A ne-
dala som ho ani pokrstiť. Svoj jediný poklad, moju milovanú dcéru, som dr-
žala v náručí a cítila som, že mi ju chceš vziať. Ešte tuhšie som si ju privinu-
la k sebe a ponorila som sa do svojich myšlienok.

„Mami, prečo plačeš?“ – zaznel jej nežný hlas. 
Chcela som jej povedať, že nechcem, aby sa modlila, že nechcem, aby sa 

dala pokrstiť, ale z môjho hrdla sa v tej chvíli vydrali slová, ktoré vôbec ne-
boli v mojej mysli: „To nič, len som si na niečo spomenula. Urob, ako myslíš. 
A ak chceš, môžeš ku nám niekedy priviesť aj toho Martina.“ 

Čas plynul. Priviedla ho. Stal sa naším rodinným priateľom a známym. 
Nehovoril o Bohu, ale žiarilo z neho niečo, čo nás spájalo. Veľmi by som sa 
tešila, keby práve Martin bol naším zaťom a často som si opakovala, že ces-
ta, ktorú si vybral, nie je jeho... 

Mal niekoľko mesiacov pred vysviackou. Odišiel domov k mame, ktorá 
ho vychovávala sama. Jeho otec zomrel pri autonehode. Miloval ju a nosil ju 
vo svojom srdci. Spomínal na chvíle, ako sa s ním hrávala, ako sa prechádza-
li popri mori, ako stavali z piesku hrady a vôbec neboli smutní z toho, že im 
ich nejaká vlna zničila. Vraveli si, že Ty, Bože, si im dal ruky a oni môžu po-
staviť nový hrad – ešte krajší a väčší...
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Keď sa vrátil od mamy späť do našej farnosti, veľmi sa zmenil. A našej 
Janke, len tak medzi rečou raz povedal, že jeho mama nie je jeho mamou, 
a že on sám je adoptovaný, pretože sa mal narodiť ako postihnutý a jeho 
rodičia by si nemohli dovoliť vychovávať postihnuté dieťa. Vraj mali pred 
sebou veľkú kariéru. Keď nám to Janka pri pohári džúsu rozprávala, mňa 
i  môjho manžela prenikol zvláštny pocit. Stíchli sme obaja. A  naša dcé-
ra v ten večer zakončila naše spoločné posedenie vetou: „Mami, oci, idem 
sa pomodliť za Martina. Mám ho rada ako svojho brata a veľmi mu pra-
jem, aby skôr ako sa stane kňazom, našiel svojich pravých rodičov.“ Vsta-
la a odišla. 

Také ticho, aké nastalo medzi nami, som zažila iba raz. Keď som sa dozve-
dela, že moje prvé dieťa bude postihnuté. Hlavou mi vírili myšlienky: „Čo ak 
sa lekári mýlili? Čo ak sa malý narodil zdravý? Čo ak si to namýšľam a Mar-
tin nie je naším synom? A ak je, ako to vysvetlíme Janke?“ Manžel zvieral 
v rukách peňaženku a hľadel na veľký guľatý mesiac. Hoci mal za sebou ná-
ročný deň v práci, na spánok ani len nepomyslel. 

„To nie je možné.“- zamrmlal a pozval ma na prechádzku po brehu mora.
Bože, dobre si pamätám, ako za nami ostávali stopy v piesku, hoci vlny 

dorážali k našim nohám. Akoby si nám chcel povedať: „Nič predo mnou ne-
zakryjete, je to márne.“ Mlčali sme. Držali sme sa za ruky a každý z nás si 
v sebe ťažkal bremeno minulosti... Vrátili sme sa, no sny v tú noc vôbec ne-
prichádzali.

Janka sa chystala oslavovať svoje osemnáste narodeniny. Bola šťastná a te-
šila sa zo všetkých známych i  z  darov. Len jedno ju zarmútilo. Jej oslava 
sa konala bez Martina. Povedal, že príde, keď bude sama a prinesie jej dar, 
o akom sa jej ani nesnívalo. Svoj sľub splnil.

Prešlo niekoľko dní a vstúpil na našu terasu. Všetci traja sme si nastúpili 
pred dvere. Martin držal v ruke dve kytice a jednu slávnostne zabalenú fľašu 
alkoholu. V očiach sa mu leskli slzy. Oprela som sa o manžela. Kŕčovito stlá-
čal kľučku na dverách. Nič netušiaca Janka sa Martinovi hodila okolo krku 
a on ju objal. Podal jej kyticu bielych ruží a povedal: „Janka, nemôžem ti dať 
viac, ako to, že som a chcem zostať tvojím bratom. Prišiel som, aby som tebe 
i tvojim rodičom porozprával svoj príbeh...“ 

Podlomili sa mi kolená. Cítila som, ako Ty, Bože, odhaľuješ najväčšiu ra-
nu môjho života. Ale vedela som, že nemôžem ujsť. A tak som prosila o tvoje 
milosrdenstvo, ktoré mi malo byť preukázané cez môjho syna.

Martin zvieral vo svojej ruke kyticu červených ruží a pozeral sa na more. 
„Bože,“- začal – „ďakujem ti za dar života. Ďakujem ti, že si mi dovolil, 

aby som sa narodil. I keď som nemal byť zdravý a ja viem, že moja mama sa 
ma zriekla. Môj Bože, teraz ti ju odovzdávam a ponáram ju do Tvojej lásky. 
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Chcem jej povedať, že jej odpúšťam a že ju veľmi ľúbim. Ďakujem ti za odva-
hu, ktorú si jej dal i za to, že mi darovala život.“ 

Obrátil sa ku mne. Podal mi kvety a bez slova ma objal. Slzy boli tou naj-
výrečnejšou rečou a nepotrebovali slová.

Môj syn sa však nadýchol a pokračoval: „Môj Bože, keď sa otcovi narodí 
syn, je na neho hrdý. Zavolá kamarátov a spolu oslavujú. Môj otec mal však 
radšej svoju kariéru ako dieťa. No chcem, aby si vedel, že je to chlap a že on 
nie je vrah. Súhlasil s tým, aby som sa mohol narodiť. A viem, že je natoľ-
ko odvážny, že dnes bude oslavovať so svojím synom. Preto som mu prinie-
sol túto fľašu.“

Ešte nikdy som nevidela svojho manžela kľačať a plakať na kolenách. Zví-
jal sa v prachu terasy pred svojím synom. A on? Kľakol si k nemu, objal ho 
a plakali obaja. 

Po desiatich minútach vstali. 
„Nie!“ – ozval sa výkrik mojej dcéry. „Prečo ste mi to nikdy nepovedali? 

Prečo? Ako ste mohli, ako ste to mohli urobiť?“
Ruže, ktoré držala v dlaniach, odhodila a rozbehla sa k moru. Utekali sme 

za ňou. Chcela som ju objať, ale nedovolila mi to. 
„Nechajte ma! Nechajte ma, chcem byť sama!“- vzlykala a utekala po pláži.
Ó, Bože, keď som videla, ako sa jej silueta odráža v zapadajúcom slnku, 

zdalo sa mi, že v mojom živote zapadlo to najväčšie šťastie. Ja, úbohá, bez-
mocná matka som sa ocitla v  pevnom objatí svojho vzlykajúceho manže-
la. Stáli sme tam ako dve osamelé palmy pozerajúce sa na vzďaľujúci sa ide-
ál života.

Martin pokojne kráčal za Jankou. On jediný mohol vstúpiť do jej samo-
ty a bolesti. Posadili sa do piesku a mlčky pozerali na odchádzajúci deň. Lú-
če slnka sa odrážali na morskej hladine a rozprávali trasľavou rečou náde-
je - príde niečo nové. Akoby hovorili to, čo bolo v ten deň povedané v litur-
gii: „Odpúšťajte a bude vám odpustené. Proste a bude vám dané. Hľadajte 
a nájdete, klopte a otvoria vám.“ 

Janka plakala a zvierala päste. 
Viem, Bože, mala na to právo. Mala právo nás nenávidieť, odvrhnúť, veď 

sme ju klamali celých osemnásť rokov. 
„Tvoje slzy sú slané ako more. Ono vždy prináša niečo nové a odnáša sta-

ré. Dnes ti prinieslo pravdu o tvojom i mojom živote.“- povedal Martin: „Ak 
chceš, odídem. Ak chceš, ostanem. Pôjdeme za rodičmi a povieme im, že za-
čneme odznova. Rozhodni sa sama.“

Ostalo ticho, len vlny spievali svoj ustavične opakujúci sa refrén.
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„Ostaň,“- precedila pomedzi zuby – „Chcem im odpustiť, ako si im od-
pustil ty.“ 

Vstali, videla som, ako sa ku nám blížia a počula som, ako rýchle mi bije 
moje srdce. Manžel hľadel do zeme. Už sme počuli šelest ich krokov, keď sa 
ozval Jankin plačúci hlas: „Dnes som dostala najväčší dar – pravdu. Mami, 
ocko, ďakujem za brata, za to, že ste mu dali život.“ 

Bez slov sme kráčali domov. Čakala nás večera. Skoro po pol storočí sa 
v našom dome ozývala úprimná modlitba k Tebe, Bože: „Požehnaj nás, i tie-
to dary, ktoré budeme jesť z tvojej štedrosti...“

Prešlo zopár týždňov a my sme sa plní strachu a bolesti zberali na kňaz-
skú vysviacku svojho syna. 

Chceli sme sa skryť vzadu v kúte chrámu. Keď sme sa blížili k bráne, pri-
stúpila ku nám žena s tvárou plnou vrások. 

„Vitajte, nech sa páči. Martin si praje, aby ste sedeli v prvej lavici.“ 
Od prekvapenia sme niečo zamrmlali a nechali sme sa viesť rovno pred 

oltár. Úbohá, v slzách a v bolesti sa topiaca žena sa poklonila a odišla. No 
stihla nám podať obálku. Otvorila som ju. Vypadol z nej lístok: 

„Milá mamička, ocko, sestrička, 
žena, ktorá vás priviedla na toto miesto, je moja druhá mama. Ona ma vy-

chovávala a ju si Boh vyvolil, aby ma sprevádzala životom. Milujem ju, rov-
nako ako vás a  túžim, aby dnes, keď sa stanem kňazom, sedela vedľa vás. 
Prijmite ju tak, ako ste prijali mňa. Pri mojich prvých bohoslužbách bu-
dem ďakovať Bohu za vás a prosiť Ho, aby rozplietol naše cesty svojou láskou 
a milosrdenstvom. 

Váš syn Martin“ 
Bez slova som list podala manželovi a modlila sa, aby som bola schopná 

pozrieť sa tej žene: „mame Anne“ do tváre. Prichádzala. Poklonila sa pred 
svätostánkom a posadila sa vedľa mňa. Objala som ju. Premožená Tvojou 
prítomnosťou, Bože a istotou, že „nič nie je také skryté, aby sa neprezvede-
lo“, som vzlykajúc povedala: „Prosím, odpusťte!“ 

Usmiala sa, dotkla sa môjho líca a pokojne, s múdrosťou prežiarenou utr-
pením života, kývla hlavou: „Boh a ja sme vám už dávno odpustili.“ 

Čas plynul. Deti rástli. Janka šla študovať do zahraničia a tam si našla svo-
ju životnú lásku. Ostala na druhej strane mora. Občas zavolá, napíše email, 
pošle fotky.... Môj vnuk má už dva roky a ešte som ho nevidela.

Martin ešte niekoľko rokov ostal v našej blízkosti. Navštevoval nás i so-
bášil v kostole. A bol to veru najvyšší čas. O pár mesiacov na to môj manžel 
dostal mozgovú príhodu a odišiel do večnosti. Maťko bol pri ňom, prislúžil 
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mu Večeru Pánovu, modlili sa a povedal mu poslednýkrát: „Pán Boh ti od-
pustil všetky tvoje hriechy...“ 

Ostala som sama. Túžiaca robiť niečo dobré. Pod svoju strechu som prija-
la „mamu Annu“, ženu, ktorá sa so mnou delila o môjho syna. Bože, bola to 
ona, čo ma učila, ako ťa mám milovať, ako sa mám s Tebou rozprávať, ale ja 
som si nevedela odpustiť zlobu môjho hriechu. 

Na Veľkú Noc prišiel medzi nás Martin a oznámil nám, že sa začína pri-
pravovať na  cestu do  Afriky. Chce sa stať misionárom. Odišiel. Ešte len 
vtedy som ti Bože, začala vyčítať, že si krutý a trháš moje materinské srd-
ce na kúsky. Anna však mlčala. Modlila sa a so slzami v očiach vravievala: 
„Nebeský Otče, postaraj sa o Maťka, veď pre teba ani Afrika nie je ďaleko.“

Rok po  Martinovom odchode, ráno na  veľkonočnú nedeľu, nevyšla zo 
svojej izbičky. Našla som ju bez života. V pravej ruke zvierala kríž a v ľavej 
fotku svojho syna. 

Ježiš, prišiel si pre ňu, Ty, Pán života i smrti, a to vo chvíli, keď vychádza-
lo slnko. Vzal si si ju a ja Ti ďakujem za to, že prijala to, čo odhodilo ľudské 
sebectvo.... 

Ostala som sama. Každý deň, tesne pred západom slnka, prichádzam 
sem na  breh 
mora a  vo-
lám. Kričím 
na  Teba: „Pa-
ne zmiluj sa!“ 

P r e ž í v a m 
svoju starobu, 
čakajúc, že Ty, 
Bože, mi vrá-
tiš moje deti.

Ak som sa 
rozhodla pre-
rozprávať ten-
to príbeh, je to 
len preto, lebo túžim, aby ostatné ľudské stvorenia brali život vážne a aby si 
raz nemuseli kruto uvedomiť to, čo s istotou viem: „Nič nie je také utajené, 
aby sa neprezvedelo.“ A hoci „svoj hriech mám stále pred sebou, viem, Pa-
ne, že Ty si dobrý, milostivý a láskavý a odpúšťaš nám naše neprávosti.“ Pro-
sím ťa, zmiluj sa nado mnou i nad všetkými ženami, ktoré odhodili Život.

A hoci o chvíľu zapadne slnko, mám nádej, že i zajtra ho uvidím vychádzať. 
(z rozprávania mamky žijúcej v zahraničí)

zdroj: internet
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Rozhovor s Ruženou Baráthovou

1. Z akej rodiny pochádzate? 
Narodila som sa 8. januára 1917 

v Trenčíne na západnom Sloven-
sku v niekdajšom sídle Matúša Čá-
ka. Moji rodičia boli poštoví úradní-
ci v Trenčíne. Otec Štefan Slobo-
da (1880-1975) pochádzal z reme-
selníckej rodiny zo Šamorína na Žit-
nom ostrove, kde žilo výlučne ma-
ďarské obyvateľstvo. Avšak ako 
priezvisko otca i mnohých iných ta-
mojších občanov dokazovalo, pred 
mnohými desaťročiami tam žilo slo-
vanské obyvateľstvo, ktoré pravde-
podobne v 2. pol. 18. stor. sa prisťa-
hovalo z Moravy – odtiaľ odišlo kvô-
li náboženskému prenasledovaniu 
evanjelikov. Svedčia o tom aj staré 
krstné listy. Mamička Jolana (1883-
1974) bola dcérou evanjelického fa-
rára v Uhrovci. Aj jej starý otec bol 
farárom v Podlužanoch. Mamič-
ka sa za slobodna volala Rieszo-

vá – predkovia údajne pochádza-
li z Nemecka, ale jej otec i starý 
otec kázali po slovensky, maďar-
sky i nemecky a vedeli sa dohovoriť 
aj po latinsky. Ja som bola v pora-
dí stredná, najstarší bol brat, ktorý 
ako malé dieťa umrel počas I. sve-
tovej vojny, keď bol otecko na fron-
te. Za mnou nasledovala mladšia 
sestra, ktorú kežmarskí veriaci dob-
re poznali pod menom Nórika Lá-
nyiová (1919-2002), bola v našom 
cirkevnom zbore veľmi aktívna ako 
presbyterka i speváčka v zbore.

2. Kde ste študovali, aké vzdela-
nie ste získali? 
Hoci sme boli chudobnejší – ma-

mička ochorela a žili sme roky len 
z oteckovho príjmu – naši rodičia sa 
snažili, aby sme so sestrou získali 
vyššie vzdelanie – to, čo nemohli oni 
mať, aby sme dosiahli my. Boli sme 
oslobodené od školských poplat-
kov, tak sme obe maturovali na gym-
náziu. Po maturite r. 1935 som uči-
la ako výpomocná učiteľka na evan-
jelickej cirkevnej ľudovej škole roč-
ník 5. – 8. (málotriedna škola – roč-
ník 1., 2., 3., 4. bol v susednej de-
dine) v Malých Stankovciach (teraz 
Trenčianske Stankovce) v školskom 
roku 1935/36. Až potom som sa roz-

Jubileum, aké sa neslávi tak často: Naša sestra v Kristu pani Ruženka Ba-
ráthová sa v januári dožila požehnaných 95 rokov. Kto sledujete KTV, 

mohli ste vidieť, že k jubilantke s gratuláciou prišli vďační bývalí žiaci, kole-
govia, priatelia, známi. A určite ste postrehli, ako pohotovo a sústredene od-
povedala na otázky a živo sa zaujímala o každého. Aj my, čitatelia zborového 
listu, sa pripájame ku gratulantom a úprimne pani Ruženke želáme Božie po-
žehnanie do ďalších rokov života. A pripájame niekoľko zvedavých otázok:



2929

hodla pre vysokoškolské štúdiá, keď 
sa otcovi podarilo vybaviť preloženie 
do Bratislavy na hlavnú poštu kvô-
li nám dvom dcéram, aby sme mohli 
bývať u rodičov, keďže na štúdiá mi-
mo domu nemali sme finančné pro-
striedky. Napokon sme obe skonči-
li Filozofickú fakultu Slovenskej uni-
verzity (dnes univerzita Komenské-
ho) v Bratislave – stali sme sa stre-
doškolskými profesorkami. Ja som 
mala odbor slovenčina – latinčina. 
Neraz spomínam, ako skromne sme 
sa stravovali – na večeru sme mali 
popri chlebe pre dvoch jeden troju-
holník syra, ale mnohí nemali ani 
to. Kupovanie moderných šiat alebo 
obuvi neprichádzalo do úvahy.

3. Kde ste pôsobili a čo ste vyu-
čovali? 
Po ukončení vysokej školy nastú-

pila som na Štátne dievčenské gym-
názium v Banskej Bystrici, kde som 
učila v školskom roku 1941/42. V na-
sledujúcom školskom roku 1942/43 
ma preložili na Štátne gymnázium 
v Kežmarku, kde chýbal latinčinár 
(v Banskej Bystrici zase po ročnej 
dovolenke zo zdravotných dôvodov 
sa vrátila latinčinárka, tak som bo-
la nadbytočná). V Kežmarku, ktorý 
mi bol sprvu cudzí, som si tiež na-
šla dobré priateľky (dnes už všet-
ky odpočívajú – bystrické i kežmar-
ské). Bolo to v čase II. svetovej vojny, 
v Bratislave boli samé letecké popla-
chy, bombardovanie, tak za mnou 
prišli aj moji rodičia a sestra. Aj tá 
začala so mnou učiť na gymnáziu. 
V Kežmarku som sa r. 1943 vydala 
a o rok sa mi narodila dcéra Nora. 

V r. 1950/51 – 1959/60 som uči-
la na Pedagogickej škole pre vzde-
lanie učiteľov národných škôl v Kež-

marku a okrem jedného školského 
roka som na nej pripravovala žia-
kov na ich budúce učiteľské po-
volanie. Na tieto roky rada spomí-
nam a ešte dodnes mi niektorí bý-
valí žiaci píšu, čo ma zakaždým po-
teší. Aj tí sú už v dôchodku. Svojich 
zverencov som mala rada a usilo-
vala som sa im pomáhať: slabších 
žiakov podchytiť, dobre prosperujú-
cim žiakom dať možnosť uplatniť sa 
podľa ich schopností a usilovnosti. 
Terajší žiaci sú ďaleko od tých, čo 
končili pred desaťročiami: vo vedo-
mostiach (česť výnimkám), spôso-
boch správania, v morálke atď. To si 
overujeme aj v každodennom živo-
te a na to spomíname aj na poma-
turitných stretnutiach, na ktorých sa 
na pozvanie žiakov aj my, ich bývalí 
profesori, zúčastňujeme. Čo ma veľ-
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mi bolelo, bolo odsunutie latinského 
jazyka na vedľajšiu koľaj, najmä keď 
bola zrušená ešte aj katedra klasic-
kej filológie na bratislavskej univerzi-
te. Bola to hanba pred cudzincami.

Po zániku pedagogickej ško-
ly som sa vrátila na gymnázium – 
to medzitým premenovali na je-
denásťročnú strednú školu, po-
tom strednú všeobecno-vzdeláva-
ciu školu a napokon sa vrátil názov 
gymnázium. Keďže učitelia museli 
mať mimoškolskú činnosť, spome-
niem, že som napr. bola členkou ra-
dy Mestskej ľudovej knižnice, pred-
tým okresnej, v Kežmarku a ve-
dúcou literárneho krúžku. V Do-
me pionierov a mládeže som vied-
la roky bábkarsky krúžok, praco-
vala som vo výboroch Zväzu žien, 
Československého červeného krí-
ža, Zväzu invalidov, Miestneho od-
boru Matice slovenskej, Kremač-
ného spolku atď. Spomeniem ku-
riozitu: po vojne som pre zamest-
nancov bývalého ONV a Ľudového 
súdu v Kežmarku viedla kurzy slo-
venského jazyka, pretože po febru-
ári 1948 sa dostali k moci aj ľudia, 
ktorí o správnej slovenčine a pra-
vopise nemali ani potuchy. Nebo-
hý obuvník Dinda vykrikoval na ce-
lú ulicu: šicke šustre pošli na ONV 
a  nema  kdo  robic...  Dosť, že ho 
za tú pravdu nezavreli. 

Od r. 1973 žijem na dôchodku, ale 
v spolkoch som pracovala ešte do-
nedávna. Aj tie sa pomaly rozpadli, 
ľudia strácajú o spoločenskú prácu 
záujem. Škoda. 

4. Kto vás najviac ovplyvnil 
v otázke viery?
Rodičia a vyučujúci náboženstva 

– trenčianski kapláni, neskôr známi 

farári Dr. Július Cibulka a Matej Ta-
sler. Na hodinách náboženstva sme 
sa normálne učili nábožné pies-
ne, mám dodnes aj spevník vyda-
ný pre deti a mládež, z ktorého si 
dodnes spievam. Je to výber z Ci-
tary Sanctorum (z Tranoscia). Všet-
ko bolo v bibličtine, mne je dodnes 
veľmi milá, lebo mi pripomína det-
stvo a mladosť. Dodnes viem na-
spamäť aspoň 1 - 2 slohy mnohých 
piesní, pravdupovediac, po sloven-
sky sa ich texty už neučím. Aj Hrad 
prepevný spievam v bibličtine. Nie-
ktoré slovenské preklady piesní sa 
mi zdajú nepresné a rytmicky nedo-
konalé. Za socializmu sme chodie-
vali do kostola mimo Kežmarok – tu 
pred kostolom neraz stáli špehúni, 
bohužiaľ aj bývalí evanjelici, ktorí 
sledovali, kto chodí do kostola. Z is-
tej garáže malým okienkom boli sle-
dovaní a filmovaní aj katolícki spolu-
občania, ktorí chodili do kostola sv. 
Kríža. Také to boli časy. Keď som 
r. 1958 dala moju dcéru konfirmo-
vať, prepustili ma zo školských slu-
žieb, lebo že veriaca nemôže pra-
covať s mládežou, ale napodiv sa 
ma zastali dvaja starí zakladajúci 
členovia komunistickej strany, lebo 
že poznajú moju prácu. Po dvoch 
mesiacoch ma vzali opäť do pra-
covného pomeru, ale z pedagogic-
kej školy ma preložili na JSŠ – te-
rajšie gymnázium. Až keď som šla 
r. 1973 do penzie, mohla som slo-
bodne chodiť do kostola a pracovať 
v cirkvi.

5. Aká bola Vaša činnosť v cirkvi?
Od r. 1976 pracovala som v tunaj-

šom ev. a. v. cirkevnom zbore ako 
presbyterka, niekoľko rokov ako po-
kladníčka, za čo som neprijala nija-
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ký honorár, spracúvala som účtovné 
materiály. Viedla som aj novú pres-
nú evidenciu členov cirkevného zbo-
ru a vpisovala do kartotéky, zapiso-
vala som aj cirkevnú daň, písala som 
zápisnice zo zasadnutí presbyter-
stva i konventu a nacvičovala som aj 
cirkevný spevokol. 

Cirkevný spevokol som viedla 
tiež asi od r. 1976. Neviem to pres-
ne – možno to bolo aj skôr? Prevza-
la som ho po pani Mehlyovej. Cir-
kevný spevokol má dlhú tradíciu – 
existoval už v nemeckom cirkev-
nom zbore. Slovenský zbor vznikol 
až r. 1940 zásluhou p. farára Spi-
šiaka a je pravdepodobné, že hneď 
bol založený aj spevokol. Zbor vie-
dol učiteľ Vladimír Antol a po vojne 
vstúpili doň aj bývalí členovia ne-
meckého spevokolu, ktorí neboli od-
sunutí. Spevokol, ktorý som viedla, 
mal hodne mužských hlasov, bolo 
najmenej 5 spevákov aj v tenore, aj 
v base. Aj žien bolo dosť. Celkove 
bolo do 30 členov. Texty piesní sme 
ručne rozpisovali, vtedy kopírky ne-
existovali, dali sa rozmnožovať po-
mocou tzv. blán, ale tie boli prísne 
sledované a číslované, aby nedošlo 
k nejakej protištátnej akcii. Nacvičo-
valo sa raz týždenne v auditóriu. Vy-
stupovali sme na sviatky a pri iných 
príležitostiach aj mimo Kežmar-
ku. Na svadbách a pohreboch sa 
nespievalo. Pohreby z kostola boli 
v 80. rokoch zakázané – mám do-
jem, že len vedenie mesta Kežmar-
ku to nariadilo, lebo na dedinách sa 
robili pohreby z kostola normálne. 

6. Máte „recept“, ako sa dožiť ta-
kého požehnaného veku?
Všetko toto považujem za mi-

moriadnu Božiu milosť. Odpoveď 

na výšku môjho veku by mohol dať 
len Pán Boh. Rodičia i starý otec sa 
dožili vyše 90 rokov a stará matka 
rovných sto rokov a jeden deň. Celý 
život ma povzbudzovala láska mojej 
rodiny a príbuzných, v kruhu ktorých 
žijem podnes – v dome žijeme spolu 
štyri generácie, máme sa radi a na-
vzájom si pomáhame.

Na záver mi dovoľte poďakovať sa 
pani Ruženke za rozhovor, ktorý vzni-
kol za pomoci dcéry Nory Baráthovej. 
Obom srdečná vďaka! A ešte pripo-
jím  jednu malú spomienku: ako uči-
teľka som na kežmarské gymnázium 
nastúpila práve vtedy, keď pani Ru-
ženka  odišla.  Takže  sme  sa minuli. 
Ale nemohla som si nevšimnúť úctu, 
s akou na ňu spomínali gymna ziálni 
kolegovia,  ako  sa  na  ňu  odvolávali 
pri rôznych rozhodnutiach: takto by to 
robila Ruženka... A na jej stopy som 
narazila napríklad, keď sme robili re-
víziu gymnaziálnej knižnice a prvé ka-
talógy boli vypísané ručne jej pekným 
písmom. Išlo o niekoľko sto kníh! Žia-
den písací stroj alebo nebodaj počí-
tač, ale ručne... Aj toto patrilo k povin-
nostiam pani Baráthovej ako gymna-
ziálnej učiteľky.

Oľga Kormanová
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Povedali o... hriechu
AJ NAPRIEK INFLÁCII ZOSTÁVA ODPLATA ZA HRIECH 

NEZMENENÁ. D. L. MOODY

LEBO ODMENA ZA HRIECH JE SMRŤ, ALE BOŽÍM 
DAROM MILOSTI JE VEČNÝ ŽIVOT V KRISTOVI 
JEŽIŠOVI, PÁNOVI NAŠOM. LIST RÍMSKYM 6,23

BOH NEMÔŽE S HRIECHOM SÚHLASIŤ, 
ALE MÔŽE HO ODPUSTIŤ. D. L. MOODY

„ZHREŠIL SOM“ – TO JE NAJŤAŽŠIA VETA 
VO VŠETKÝCH REČIACH. J. O. MARKUŠ

VSTANEM, PÔJDEM K OTCOVI A POVIEM MU: OTČE, 
ZHREŠIL SOM PROTI NEBU I PROTI TEBE A NIE SOM 
VIAC HODEN MENOVAŤ SA TVOJÍM SYNOM; PRIJMI 
MA AKO JEDNÉHO Z NÁDENNÍKOV. LUKÁŠ 15,18.19

SPIEVAJTE HOSPODINOVI, DOBROREČTE JEHO MENU, 
ZVESTUJTE JEHO SPÁSU DEŇ ČO DEŇ! ŽALM 96,2

Kežmarská „Filadelfia“ !
7Anjelovi zboru filadelfskému napíš: Toto hovorí Svätý a Opravdivý, ktorý 

má kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto 
neotvorí: 8poznám tvoje skutky. Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže 
zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel 
si moje meno. 9Ajhľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria o sebe, 
že sú Židia, a nie sú, ale klamú. Prinútim ich, aby prišli, klaňali sa ti až k no-
hám a spoznali, že som si ťa zamiloval. 10Keďže si zachoval moje slovo o tr-
pezlivosti, aj ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý 
svet skúšať obyvateľov zeme. 11Čoskoro prídem! Drž to, čo máš, aby ti nikto 
nevzal veniec! 12Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme svojho Boha, tak že 
už nikdy nevyjde, a napíšem naň meno svojho Boha, meno mesta svojho Bo-
ha, nového Jeruzalema, zostupujúceho z neba od môjho Boha, i moje nové 
meno. 13Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!

Zjavenie Jána 3,7-13
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Slová, ktoré sme si prečítali, Pán 
Ježiš Kristus adresuje mestu Fi-

ladelfii. Keď povieme slovo Filadel-
fia, tak ako prvé sa nám v mysli ob-
javí piate najväčšie mesto v Spo-
jených štátoch amerických a hlav-
né mesto Pensylvánie. Aj keď toto 
mesto patrí medzi najstaršie a histo-
ricky najvýznamnejšie mestá v USA, 
napriek tomu v našom prečítanom 
texte nie je reč o tomto meste. Toto 
mesto vzniklo okolo roku 1682 a to 
znamená, že Ježiš Kristus nemo-
hol svoj list adresovať tomuto mes-
tu prostredníctvom zjavenia Jánov-
ho, keďže ešte neexistovalo a ame-
rický kontinent nebol objavený.

O akej Filadelfii je reč v našom 
prečítanom texte? Bolo to maloá-
zijské mesto, ktoré ležalo na hrani-
ciach Lýdie a Frýgie. Jeho poloha 
sa nachádzala v seizmickej oblasti, 
kde dochádzalo k častým zemetra-
seniam, ako to zaznamenal grécky 
geograf Strabó. V mene tohto mes-
ta je ukryté aj priezvisko samotné-
ho zakladateľa. Bol ním pergamon-
ský kráľ Attala II., ktorý mal príme-
nie Filadelfos. A tak v roku 159 – 138 
pred narodením Ježiša Krista zalo-
žil toto mesto. V 17. roku nášho leto-
počtu postihlo Filadelfiu veľké zeme-
trasenie, ktoré ho úplne zrovnalo so 
zemou. Rímsky cisár Tibérius ho dal  
nanovo vybudovať a urobil z neho 
impozantné – veľkolepé mesto. Sta-
rí historici o ňom hovorili ako o „Ma-
lých Aténach“, čím chceli zdôraz-
niť jeho pôvab a krásu. Dnešný ná-
zov mesta je Alasehir (načervena-
lé alebo začervenané mesto) a sto-
jí na mieste starobylej Filadelfie spo-
mínanej v knihe Zjavenia Jánovho.

Filadelfia! Čo znamená toto slo-
vo? Mnohí možno poznáte jeho 

grécky preklad. Je ním „bratská lás-
ka“ alebo „milovanie bratstva“. Per-
gamonský kráľ Attala II. na rozdiel 
od iných panovníkov mal úprimne 
rád svojich bratov, a preto dostal aj 
prímenie – Filadelfos. V tomto meste 
vznikol i cirkevný zbor. To znamená, 
že tu žili kresťania. Dnes je to jediné 
mesto zo siedmich cirkevných zbo-
rov spomedzi Efezu, Smyrny, Per-
gamonu, Tyatíry, Sárd a Laodikey, 
v ktorom ešte žijú kresťania. 

Čo je však zvláštne na tomto ma-
ličkom cirkevnom zbore. Pán Je-
žiš kresťanom žijúcim vo Filadel-
fii nič nevyčíta, ako to robí pri ostat-
ných cirkevných zboroch, s výnim-
kou Smyrny. Naopak, kresťanov ži-
júcich v tomto meste chváli. Prečo? 
Pretože títo ľudia žili v pokání. Modli-
li sa, aby Ježiš bol vždy v ich strede, 
čítali si Božie slovo, snažili sa podľa 
neho žiť a keď niekto zhrešil (čo vie-
me, že všetci hrešíme), tak sa kajal, 
pretože si uvedomoval, ako je dôle-
žité žiť v Božej milosti a nevypad-
núť z nej. Toto spoločenstvo kres-
ťanov si navzájom pomáhalo a zá-
roveň jeden druhého povzbudzova-
li vo viere. Keď videl Pán Ježiš tento 
maličký cirkevný zbor, tak je ním po-
tešený a nešetrí pochvalou a zasľú-
beniami. Kresťania žijúci vo Filadel-
fii, boli skutočne ľuďmi, ktorí milova-
li svojich bratov. Nepozerali sebec-
ky len na svoj prospech, ale predo-
všetkým mali na mysli prospech to-
ho druhého. 

A tak si položme otázku: Aká je 
kežmarská Filadelfia? Ako vyzerá 
bratská láska v našom cirkevnom 
zbore? Ako vyzerá naše bratské 
spolunažívanie? Žijeme v pokání, 
aby sme medzi sebou navzájom 
mohli žiť v bratskej láske? Tam, kde 
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niet pokánia, tam nemôže byť prí-
tomná ani bratská láska. Tam, kde 
niet pokánia, nemôžu fungovať dob-
ré vzťahy. Kde niet pokánia, tak tam 
nevidíme potrebu byť milosrdnými 
samaritánmi, nevidíme potrebu po-
moci druhým ľuďom. Kde niet poká-
nia, tam vládne zahľadenosť do se-
ba a egoizmus. Človek si vtedy mys-
lí, že vlastní patent na rozum a uzur-
puje si všetku pravdu pre seba. 

Áno, takto fungovali vo svete 
mnohí diktátori, a tak funguje svet 
i v dnešnej dobe, možno v iných 
kontúrach a obrazoch, ale spoloč-
ným menovateľom tejto biedy je, 
že sa ľudia vzdialili Bohu, pretože 
nechcú činiť pokánie, nechcú svoj 
život žiť v mantineloch Božích priká-
zaní. Z toho pramení morálna kríza, 
ktorú vnímame v celom svete i v na-
šej spoločnosti a dokonca neraz aj 
v cirkevnom zbore. Aká je teda naša 
Filadelfia? Ako vyzerá naša bratská 
láska v praktickom živote a v živote 
nášho cirkevného zboru? To sú dô-
ležité otázky, ktoré je potrebné si po-
ložiť nielen vtedy, keď sa v cirkvi ko-
ná výročný zborový konvent, ale kto-
ré je potrebné si klásť ustavične. Po-
chválil by aj nás Pán Ježiš tak, ako 
pochválil cirkevný zbor vo Filadelfii?

A za čo ich chváli? „Hoci máš 
malú moc, predsa si zachoval mo-
je slovo a nezaprel si moje meno.“ 
Zachovávať Božie slovo a priznávať 
sa vo viere k Trojjedinému Pánu Bo-
hu: Otcu, Synu i Duchu Svätému, to 
je to základné, čo niekedy sľubovali 
pri Krste Svätom naši rodičia a krst-
ní rodičia, ale rovnako čo sme my 
sami sľubovali pri svojej konfirmácii. 
Toto je dôležitý základ kresťanské-
ho života, na ktorom je potrebné bu-
dovať svoj osobný život i život spo-

ločenstva cirkvi. Bez poznania a za-
chovávania Božieho slova sa ne-
dá veriť, bez toho sa nedá druhým 
slúžiť, bez Božieho slova nemôže-
me prinášať ovocie viery v skutkoch 
lásky, bez toho nie je možné milo-
vať svojich bratov a sestry – to zna-
mená, že bez poznania Božieho slo-
va nie je možné vytvoriť spoločen-
stvo Filadelfie – spoločenstvo brat-
skej lásky. Bez Božieho slova nemô-
že cirkev a cirkevný zbor duchovne 
rásť a meniť sa k obrazu Božiemu.

Pán Boh nám otvoril svoje dvere, 
otvoril nám priestor, ktorý nám dáva 
k dispozícii. Dnes sa chceme pozrieť 
na to, ako sme tento priestor, tento 
čas milosti v uplynulom roku využili 
a ako ho môžeme využiť v novom ča-
se. Ak Pán Boh hovorí, že nám otvo-
ril dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť, 
pretože jedine On má od nich kľúče 
– tak to je obraz veľkej Božej milosti, 
veľkých možností, ktoré sa nám po-
núkajú, aby sme pod Jeho vedením, 
v súlade s Jeho slovom slúžili v tom-
to čase a priestore všade tam, kde 
nás On posiela a kde má pre nás 
pripravené miesto služby. A ja som 
rád, že takýchto ochotných služob-
níkov máme aj v našom cirkevnom 
zbore. Nad mnohými by mohli za-
znieť tie pochvalné slová Pána Je-
žiša Krista, ako zazneli cirkevnému 
zboru vo Filadelfii. A rovnako som 
rád, že Duch Boží skrze Božie slovo 
pracuje na ďalších ochotných spolu-
pracovníkoch, o ktorých ešte možno 
ani dnes nevieme, ale máme nádej, 
že budú, že prídu.

Otvorené dvere, to je veľký poten-
ciál. A týmto obrazom chce nám byť 
povedané, že i v tomto cirkevnom 
zbore tento potenciál existuje. To tu 
jednoducho je. Niekde je už zobude-
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ný, niekde ešte drieme a je ho po-
trebné prebrať k životu. Ešte nie 
všade Božie slovo padlo do úrod-
nej pôdy, a tak zobudilo ochotných 
pracovníkov, ktorí by chceli tomuto 
cirkevnému zboru, ako svojej rodi-
ne pomôcť, pretože práce na vinici 
Pánovej je veľa a pracovníkov málo. 
A práve tu si uvedomujem skutoč-
nosť, že nie my robíme veľké veci, 
ale Boh ich robí cez nás, cez svoje 
slovo, ktoré nás aktivizuje, aby sme 
sa zaujímali o tento cirkevný zbor, 
aby nám nebol ľahostajný jeho život 
a chod. 

Pán Ježiš aj cirkevnému zboru vo 
Filadelfii povedal, že má malú moc, 
a predsa zachoval Božie slovo a ne-
zaprel Jeho meno. Nie my to doká-
žeme, nie naše ľudské sily, ale Bo-
žia moc a Božie slovo, ktoré koná 
cez nás, keď mu to dovolíme. Vte-
dy sa uplatňuje pravda slov z lis-
tu Židom, že slovo Božie „je živé 
a mocné a je ostrejšie než ktorý-
koľvek dvojsečný meč a preniká 
až do rozdelenia duše a ducha, kĺ-
bov a špikov a je schopné posu-
dzovať hnutie a zmýšľanie srdca“ 
(Žid 4,12).

Vďaka Bohu, že i v uplynulom roku 
mohlo k nám toto slovo znieť, mohlo 
nás posúvať dopredu, aby tak Boh 
mohol cez nás konať na bohosluž-
bách, biblických hodinách, na ne-
deľnej besiedke, doraste, v diakonii, 
v službe kostolníka, kantora, kuráto-
ra, sprievodkýň, či v akejkoľvek inej 
službe, ktorú sme s vďakou za spa-
senie prijali na svoje plecia a z ktorej 
plynie pre nás požehnanie.

Pán Ježiš svoj list do Filadelfie 
začína tými istými slovami, ako začí-
nal v iných cirkevných zboroch Malej 
Ázie: „Poznám tvoje skutky.“ Tým-

to slovným spojením Ježiš väčšinou 
niekomu niečo vytkol. No po týchto 
slovách tu zaznieva pochvala: „Hoci 
máš malú moc, predsa si zacho-
val moje slovo a nezaprel si moje 
meno.“ Malá sila môže znamenať, 
že cirkevný zbor vo Filadelfii nemal 
možno nejaké výrazné osobnosti – 
jednotlivcov, ktorí by ovplyvňova-
li verejný život v tomto malom mes-
tečku. Zrejme to boli len obyčajní 
a jednoduchí ľudia. Ale práve v sla-
bosti zboru sa môže ukázať, aký je 
Boh silný. A o tom nám krásne ho-
vorí aj text na rok 2012: „Moja moc 
sa v slabosti dokonáva“ (2K 12,9).

Boh nám otvára dvere. Tento ob-
raz je poukazom na to, že On otvá-
ra dvere nielen do kráľovstva Božie-
ho, ale otvára dvere aj k srdciam ľu-
dí. Bez Neho to nejde. Častokrát sa 
snažíme šíriť evanjelium, ale vyne-
chávame z toho Ježiša Krista. Vieš 
čo, Pane Ježiši, my budeme praco-
vať a Ty sa len prizeraj. Ale toto Je-
žiš nechce. Veď On je predsa tá sila, 
ktorá mení človeka. My máme malú 
moc. A preto si zoberme príklad z fi-
ladelfského cirkevného zboru. Oni 
chceli byť len neužitočnými služob-
níkmi, ktorí vykonali to, čo mali vy-
konať. A vtedy Ježiš požehnal prá-
ci, priznal sa k nim a otvoril dvere 
k srdciam ľudí, aby sa mnohí pridá-
vali k cirkevnému zboru vo Filadel-
fii. Dokonca aj spomedzi Židov, kto-
rí predtým prenasledovali kresťa-
nov. Filadelfskí sa spoľahli na Bo-
ha a Boh im otvoril cestu. Skúsme 
to aj my, aby aj nám Boh otvoril ces-
tu k srdciam, ktoré sú doposiaľ za-
tvorené a takých je dosť i v našom 
cirkevnom zbore. My nemáme kľúče 
od dverí, ale Ježiš ich má – ako ten, 
ktorý má všetku moc i vládu. 
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Otvorené dvere, to je možnosť pri-
nášať evanjelium Ježiša Krista o zá-
chrane hriešneho človeka. Otvorené 
dvere, to je možnosť počúvať Božie 
slovo, vzdelávať sa v ňom a nechať 
sa ním meniť. Otvorené dvere sú tu 
pre nás i v novom roku. A tak aj my 
môžeme počítať s nemožným. Hoci 
máme malú moc, Božia moc sa prá-
ve v slabosti dokonáva. 

Vo Filadelfii sa udomácnila aj sa-
tanova zberba, ktorá komplikova-
la život kresťanom. Aj dnes môže-
me vnímať tú skutočnosť, ako rôz-
nym spôsobom sa udomácňuje sa-
tanova moc v ľuďoch. Môžeme vní-
mať, ako nám takíto ľudia strpčujú 
život. Za čím všetkým sa satanova 
moc skrýva? Tu netreba hľadať čer-
ta s kopytami, stačí keď sa pozrieme 
na rozvrátené rodiny, na skorumpo-
vanú spoločnosť, na ľudí, ktorí okrá-
dajú všetkých nás prostredníctvom 
rôznych tendrov, štátnych zákaziek. 
A to všetko má negatívny dopad 
na chod spoločnosti, na zamestna-
nosť, na sociálne istoty, na jednotliv-
ca, ako som ja a ty. Mnohí sa zapre-
dali satanovej moci a stali nástrojmi 
v jeho rukách, v rukách akejsi Gori-
ly, ktorá sa tu prezentuje ekonomic-
kou mocou. 

Ale Pán Ježiš hovorí pozoruhod-
né slová, ktorým sa nám nechce ani 
veriť. On má ešte väčšiu moc. „Aj-
hľa, dám ti zo satanovej synagó-
gy tých, čo hovoria o sebe, že sú 
Židia, a nie sú, ale klamú. Prinútim 
ich, aby prišli, klaňali sa ti až k no-
hám a spoznali, že som si ťa za-
miloval.“ Kristus má kľúče aj od ich 
srdca, a preto môžeme mať nádej 
i pre tých, ktorí sa poddali satanovej 
moci. Veď sa len pozrime na prena-
sledovateľa Saula, z ktorého sa stal 

apoštol Pavel na ceste do Damaš-
ku. Zmena je možná, ak budeme 
o ňu prosiť a ak sa za ňu zasadíme 
ako Boží ľud. Na to pamätajme aj pri 
parlamentných voľbách. Nám, kto-
rí bojujeme na strane Kristovej, Je-
žiš zasľubuje, že nás „uchráni pred 
hodinou pokušenia.“ To je istota, 
o ktorú sa môžeme oprieť. 

Žijeme uponáhľanú a zvláštnu 
dobu, plnú individualizmu spojenú 
s egoizmom, kde o Filadelfii – milo-
vaní svojich bratov – skoro ani ne-
môže byť reč. Ale tak ako Filadel-
fia, tak rovnako aj my v týchto po-
hnutých časoch môžeme žiť v istote, 
že sme v ochrane Toho, komu sme 
uverili a do rúk koho sme vložili svoj 
život. Kresťania vo Filadelfii ho dali 
do rúk Spasiteľa, a tak v bratskej lás-
ke mohli odolávať aj útokom zvonku. 
Aj keď prídu na nás ťažké chvíle, tak 
majme istotu, že Ježiš tiež prichá-
dza so Svojou pomocou. Preto sa 
i v ťažkostiach života usilujme o to 
najdôležitejšie: zachovať vernosť 
Bohu a Jeho slovu, ktorá má odme-
nu v nebesiach. Iba tak sa staneme 
stĺpmi v Božom chráme. Iba tak sa 
z tohto cirkevného zboru môže stať 
spoločenstvo Filadelfie – spoločen-
stvo bratov a sestier, ktorí medzi se-
bou budú nažívať v bratskej láske 
vedení Duchom Božím prostredníc-
tvom Kristovho evanjelia – toho živé-
ho a večného slova. Amen.

Modlitba:
Drahý náš nebeský Bože, pri po-

hľade na uplynulý rok chceme Ti 
vzdať vďaku a chválu za všetko po-
žehnanie, ktoré sme mohli z Tvo-
jich rúk prijať ako spoločenstvo cir-
kevného zboru na daroch duše i te-
la. Ďakujeme Ti, že Tvoja milosť stá-
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le trvá a že i v tomto roku nám otvá-
raš dvere a dávaš priestor pre služ-
bu, pre rast lásky v našom bratskom 
spoločenstve. Nauč nás vyznávať 
hriechy a činiť pokánie, pretože iba 
tak môže byť prítomná medzi nami 
Kristova láska. Nie vždy to dokáže-
me, a preto nás posilňuj Svojím Du-
chom, formuj Svojím slovom, aby 
sme rástli k Tvojej chvále a boli no-
siteľmi hodnôt Kristovho evanjelia. 
Nie my, ale Ty konaj cez nás Svoje 
dielo. My sme len prach a hlina, kto-
rej Ty dávaš život, a to nie hocijaký, 
ale život večný. Vyzbroj nás Svojou 
mocou z výsosti, aby i v tomto no-
vom roku sme mohli konať požehna-
nú službu na Tvojej vinici. Ty vidíš, 
kde všade je potreba prinášať Tvo-

je evanjelium. Zobúdzaj nás k ochot-
nej službe, aby tento cirkevný zbor 
sa stal ohniskom Filadelfie – brat-
skej lásky. Vypočuj nás, keď spoloč-
ne k Tebe voláme:

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

kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvo-
ja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb 
náš každodenný daj nám dnes! 
A odpusť nám viny naše, ako aj 
my odpúšťame vinníkom svojim! 
I neuvoď nás do pokušenia! Ale 
zbav nás zlého! Lebo Tvoje je krá-
ľovstvo i moc i sláva naveky. 

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

Roman Porubän

4 . ples kežmarských evanjelikov

Účastníci plesu sa postupne schádzali od 17:30 hod. Ples otvoril štvor-
ročný Roland Kaprál, a to básňou presne šitou na túto príležitosť. Autor-

kou básne je sestra Nora Baráthová. Bezchybný prednes každého prekvapil 
a s úžasom počúval malého Rolanda.

Duchovné úvodné slovo brata seniora ako vždy bolo výstižné a dalo 
správny štart celému plesu. Program otvoril študent Hotelovej akadémie a to 
žonglovaním s fľaškami a pohármi. Takto nám ukázal, že dnešná mládež 
okrem sedenia pri počítači vie aj šikovne manipulovať celým telom, no najmä 
rukami. Tanec mladých v rýchlom tempe so zaujímavou choreografiou rozo-
hrial každého sediaceho účastníka. Ako vždy, v programe nechýbalo vystú-
penie Kristínky Bajusovej so svojím tanečníkom v spoločenskom tanci. Ich 
vystúpenie pokračovalo úvodným tancom brata seniora s mladučkou Kristín-
kou a sestry Majky Kittovej s jej partnerom. Po tomto programe dobre padol 
prípitok a následne výborne pripravené menu. Predjedlo a hlavné jedlo bo-
li chutne pripravené a aj oči sa mohli „popásť“. Ani nároční gurmáni nema-
li pripomienky. Po sýtej večeri sa žiadalo na parkete ukázať v plnej paráde 
spoločenské róby a v rytme hudby zas pohyb. Príjemná zábava sa začala. 

Veľkým posunom bola skutočnosť, že sa roztancoval aj brat senior Ro-
man Porubän. Pozornému oku neuniklo, že počas „metlového tanca“ si utie-

piatok - 17. február 2012  18:00 hod.
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ral čelo, čo len potvrdilo, že tanec sa mu stáva koníčkom. Veríme, že na pia-
tom plese bude rovno „levom“ tanečnej časti plesu.

Tak, ako po iné roky, aj na tomto plese bola výborná nálada a tancovalo 
sa prirodzene spontánne. Pre slečny a dámy bolo zas príjemným prekvape-
ním obdarovanie ružou. 

Neodmysliteľnou časťou každého plesu je tombola. Finančný výťažok 
bol určený na pomoc misii v africkej Zambii. Niektorým prialo šťastie viac, 
a tak sa aj „nabalili“. Veď Porubänovci získali/vyhrali sadu vína, piva, poháre, 
dáždnik, panvice, poukážku na večere, na umytie auta atď.

Po osviežení kyslou kapustnicou nasledoval metlový tanec. Veru boli aj ta-
kí, čo pridlho a často tancovali s metlou. Príjemná zábava pokračovala do sko-
rého rána. Celý ples rutinne moderovala sestra Barborka Kaprálová. Organi-
zátorom patrí veľké poďakovanie. Ich obetavá práca bola korunovaná výbor-
nou náladou a vierou, že zorganizujú a pripravia aj nasledujúci už piaty ples.

Soňa Smiková

Prispôsobenie sa svetu
Preto nás svet nepozná, že ne-

poznal Jeho (1.Jána 3,1b)
Roku 1973 napísal poľský filozof 

Leszek Kolakowski (1927-2009) vý-
znamnú poznámku ku vývoju kres-
ťanstva: „Kresťanstvo sa zdá byť po-
sadnuté panickým strachom, že by 
sa mohlo stále viac dostávať do po-
zície izolovanej sekty. Podniká bláz-

nivé pokusy o prispôsobenie, aby 
nebolo zhltnuté nepriateľmi. Snaží 
sa prijať farby svojho okolia v náde-
ji, že tak zachráni svoj život. Stráca 
tým však v skutočnosti svoju identi-
tu, ktorá je práve v oddelení svätého 
od nesvätého.“
z nemeckého kalendára Pán je blízko 

(Der Herr ist nahe) preložil ml
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Vážený brat senior, bratia a sestry!
Chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať za váš, nie iba pre 

mňa osobne, ale aj pre ďalších členov mojej rodiny, duchovne po-
vzbudzujúci a  tým aj emotívny príspevok na  pohrebe mojej ma-
mičky. Bolo to pre nás veľké prekvapenie, ktoré nás duchovne po-
vzbudilo v nádeji na vzkriesenie. 

Toto vaše vystúpenie vnímam ako vzdanie hlbokej úcty mojej 
mame. Možno som príliš samoľúby, ale zároveň toto vystúpenie 
vnímam aj ako prejav vášho srdečného vzťahu k mojej osobe, čle-
novi tohto, dovolím si povedať, nášho spevokolu. Za to vám patrí 
srdečná vďaka. 

Okrem spomínaných prejavov úcty, vďaky, duchovnej podpo-
ry ja osobne toto vystúpenie vnímam ako silný prejav lásky k Bo-
hu a k blížnemu bez pozerania sa na konfesiu, a tak ako na usku-
točňovanie myšlienok ekumenizmu v praktickom živote. Ako ro-
dák z nábožensky zmiešanej dediny viem, o čom hovorím. Prial by 
som vám, aby ste počuli, akú ohromne priaznivú odozvu ste zane-
chali medzi prítomnými, či už katolíkmi alebo evanjelikmi. Ho-
vorím to ako osoba, ktorej myšlienky ekumenizmu sú veľmi blíz-
ke a ktorá zastáva názor, že kresťanský svet, ktorý čelí neustále sil-
nejúcej hrozbe niektorých nám kresťanom, nie priateľsky naklone-
ných náboženstiev, môže pomôcť práve intenzívnejšie presadzova-
nie myšlienok ekumenizmu. 

Ešte raz vám chcem zo srdca poďakovať. Nech vám to Pán Boh 
odplatí svojou milosťou! 

Pomodlime sa:
Pane Bože osvieť mysle všetkých kresťanov, aby hľadali a nachá-

dzali cestu do lona matky cirkvi, ktorej zakladateľom a udržiavate-
ľom je Tvoj Syn, náš Spasiteľ, Ježiš Kristus.

Odpočinutie večné daj mojej mamičke, Pane, a svetlo večné nech 
jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poďakovanie rodiny 
Jána Bachledu spevokolu CZ

pri pohrebe mamy Anny Bachledovej  11. marca 2012
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7. októbra 2011 v drevenom arti-
kulárnom kostole sme prijali účastní-
kov Vedeckej konferencie z príleži-
tosti 250. výročia narodenia Johan-
na Genersicha. Domáci brat farár 
prítomných privítal a oboznámil ich 
s históriou stavby kostola a stručný-
mi dejinami cirkevného zboru v nad-
väznosti na evanjelické lýceum, 
v ktorom získali vzdelanie popredné 
osobnosti slovenského národa. 

Kto to bol Johann Genersich? 
Narodil sa 16. augusta 1761 v Kež-
marku v rodine obchodníka. Študo-
val v Debrecíne, Vyšnej Slanej, Kež-
marku a Bratislave, teológiu v Jene 
(1782-85). Bol súkromným vycho-
vávateľom, profesorom lýcea v Kež-
marku (1788). Medzi jeho žiakov pat-
ril P. J. Šafárik. Na lýceu založil lite-
rárnu spoločnosť (1806-1810), ktorej 

--- Slovom i obrazom ---

cieľom nebola literárna činnosť, ale 
šírenie rôznych vedeckých informá-
cií pomocou zahraničných časopi-
sov a novín zo strednej Európy. Bol 
literárne činný. Vydal 23 pedagogic-
kých, historických, básnických i pro-
zaických diel. Napísal čítanku: Wil-
helmine – ein Lesebuch für Mäd-
chen (1811). Stal sa profesorom cir-
kevných dejín a cirkevného práva 
na Cisársko-kráľovskom evanjelic-
kom a. v. teologicko-učiteľskom in-
štitúte vo Viedni (1821).

Tejto konferencie sa zúčastnili vý-
znamní univerzitní profesori a bá-
datelia, ktorí poslúžili aj zaujíma-
vými prednáškami: Prof. Dr. Karl 
Schwartz, Inštitút pre praktickú teo-
lógiu a náboženskú psychológiu 
z Evanjelickej bohosloveckej fakulty 
vo Viedni – Johann Genersich, prvý 

Na konferencii o J.Genersichovi prednáša Mgr. Milan Choma
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cirkevný historik na viedenskom pro-
testantskom – teologickom inštitúte; 
Dr. Juliane Brandt, Inštitút nemeckej 
kultúry a histórie východnej Európy 
Ludwig-Maximilians, Univerzita Mní-
chov – Možnosti a perspektívy štú-
dia knižníc a archívnych materiálov 
miest historického Horného Uhor-
ska so zvláštnym zreteľom na ne-
mecké kultúrne dedičstvo; Dr. Jenö 
Só lyom, člen maďarskej akadémie 
vied – Životopis Johanna Gener-
sicha; Prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., 
dekan filozofickej fakulty Univerzi-
ty P. J. Šafárika v Košiciach – Živo-
topis a odkaz P. J. Šafárika pre bu-
dúcnosť; RNDr. Stanislav Pavlar-
čik, Múzeum Tatranského národné-
ho parku Tatranská Lomnica – Ba-
níctvo a mineralógia v diele Chris-
tiana Genersicha; Mgr. Milan Cho-
ma, SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok 
– Po stopách teológa, prírodovedca 
a tatrológa Christiana Genersicha.

16. októbra 2011 v Medziná-
rodnom mládežníckom centre 
ICHTHYS vo Veľkom Slavkove sa 
uskutočnilo stretnutie Modlitebného 
spoločenstva Tatranského seniorá-
tu. Na tomto stretnutí nám poslúžila 
video-prezentáciou o misii v africkej 
Zambii sestra Zuzana Kovalčíková 
z Cirkevného zboru ECAV na Slo-
vensku Batizovce. Z nášho cirkevné-
ho zboru sa tohto stretnutia zúčast-
nili piati ľudia. 

21. októbra 2011 sa uskutočni-
lo na Gymnáziu P. O. Hviezdosla-
va stretnutie s primátorom Spiš-
skej Belej a poslancom VUC pre-
šovského samosprávneho kraja 
JUDr. Štefanom Bieľakom ohľadom 
platenia nájomného, ďalšieho zo-
trvania gymnázia v nájomnom po-
mere a hľadania možností rekon-
štrukcie tejto školy. Následne na to 
29. novembra sa pán primátor Bie-
ľak zúčastnil rokovania zborové-

Presbyteri a duchovní tatranského seniorátu sa vzdelávajú
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95-ročná sestra Jolana Wavreková sa teší s našou diakoniou

ho presbyterstva, kde vysvetlil po-
zíciu VUC, jeho prístupu k plateniu 
nájmu a ďalšiemu zotrvaniu školy 
v tejto budove. Spoločne sme hľa-
dali riešenia, ktoré by vyhovova-
li obom stranám, ak Gymnázium 
P. O. Hviezdoslava má naďalej zo-
trvať v tejto budove.

3. novembra 2011 sa naša spo-
lusestra Jolana Wavreková dožila 
krásnych 95. narodenín. Pán Boh ju 
požehnával na zdraví telesnom i du-
chovnom, a tak sme sa mohli s ňou 
stretnúť a zagratulovať jej nielen 
na bohoslužbách, ale aj v zborovej 
miestnosti, kde diakonia cirkevného 
zboru pripravila s našou oslávenky-
ňou milé posedenie, pri ktorom sme 
sa všeličo dozvedeli z jej života. 
Nech Pán Boh i naďalej ju požehná-
va a dáva dostatok síl a trpezlivos-
ti, aby svoju starobu mohla prežívať 
v radosti, pokoji a odovzdanosti sa 
do Božích rúk. 

11. novembra 2012 sa uskutoč-
nil v auditóriu lýcea koncert kresťan-
ských hudobných skupín. 

Najprv sa nám predstavila hu-
dobná skupina z Batizoviec Otvo-
rené dvere. Tí, ktorí sa zúčastňu-
jete seniorátnych aktivít, tak vám 
táto skupina nie je neznáma, pre-
tože sprevádza mnohé podujatia 
v Tatranskom senioráte. V ich hu-
dobnom podaní sme si mohli vypo-
čuť starú dobrú kresťanskú „klasi-
ku“, pri ktorej mnohým z účastní-
kov bolo aj do spevu. No okrem to-
ho sme mali možnosť počuť aj no-
vú tvorbu so zaujímavými hudobný-
mi aranžmánmi. Po tomto vystúpe-
ní ich na pódiu vystriedala hudob-
ná skupina Skala zo Srbska z mes-
ta Kysáč. Ich hudobný štýl a preve-
denie jednotlivých piesní boli typic-
kým pre prostredie, z ktorého po-
chádzali. Niektoré piesne nám tiež 
boli známe a o to viacej to umocňo-
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Hrá nám hudobná skupina Skala zo srbského Kisáča

valo celú duchovnú atmosféru toh-
to koncertu.

26. novembra 2011 sa usku-
točnil v telocvični Gymnázia P. O. 
Hviezdoslava na Tvarožnianskej uli-
ci (tzv. T2) 1. ročník volejbalové-
ho turnaja Cirkevného zboru ECAV 
na Slovensku Kežmarok. Po úspeš-
nom nultom ročníku, ktorý zorgani-
zoval dorast cirkevného zboru v mi-
nulom roku, pustili sa s veľkou ver-
vou i do I. ročníka. Registrácia jed-
notlivých družstiev prebiehala pred 
turnajom na farskom úrade, kde bo-
lo potrebné družstvo zapísať. V telo-
cvični sa postavili dve sitá, a tak sa 
jednotlivé zápasy odohrávali rýchlej-
šie, ako v predchádzajúcom roku. To 
znamená, že naraz mohli hrať štyri 
družstvá oproti dvom predtým. Bola 
to značná úspora času. 

Prítomných privítal domáci brat 
farár R. Porubän a vyjadril radosť 
z toho, že sa môžeme ako kresťania 

stretnúť aj pri takejto aktivite a uká-
zať, že šport sa dá robiť aj bez vul-
gárnosti a arogancie. Potom sa slo-
va ujal Miki Lipták, ktorý prítomných 
pozdravil Božím slovom a modlit-
bou. Nakoniec sa slova ujali doras-
tenci. Jednotlivým družstvám ozná-
mili pravidlá hry a pripravili rozpi-
sy zápasov. Družstvá dlho neváha-
li a lopta hneď lietala z jednej strany 
na druhú. Sem tam zakotvila aj v si-
te. No bolo sa na čo pozerať, preto-
že niektoré družstvá dosahovali pro-
fesionálne výkony.

Vydanú energiu v zápasoch bo-
lo potrebné doplniť. Rôzne koláče, 
zákusky, chlebíčky, chutné šaláty, 
káva, čaj, nealko sa stali zdrojom 
energie, ktoré boli k dispozícii nie-
len hráčom, ale aj divákom. Týmto 
sa chcem poďakovať všetkým, ktorí 
sa ochotne podieľali na príprave ob-
čerstvenia. Uprostred turnaja sa lo-
sovala tombola. Zaujímavá a netra-



4444

Volejbalisti v zápale hry na 1. ročníku turnaja CZ

dičná. Nešlo o veľké ceny, ale skôr 
o zábavu a poučenie pre život. 

Kto sa aktívne zapája do športu, 
musí rátať aj s rizikom úrazu. Tohto 
roku sme mali jeden vyvrtnutý čle-
nok: Družstvo Kaprálovcov muse-
la po krátkej chvíli opustiť Barbora, 
ktorá nešťastne dopadla na pravú 
nohu. No volejbalový turnaj navští-
vili aj najmenší členovia cirkevného 
zboru. Taká Nelka Kaprálová spolu 
so Soničkou Brejkovou tam pobeho-
vali ako myšky a zároveň fandili svo-
jim rodičom – či niekedy sa im mo-
tali popod nohy. Alebo že by to bo-
lo opačne?

Každý turnaj má aj svojich víťa-
zov, a tak tohtoročným volejbalovým 
lídrom sa stali opäť Olejárovci, kto-
rým tesne na chrbát dýchali Kitovci. 
Tešíme sa aj na II. ročník volejbalo-
vého turnaja a veríme, že tejto úlohy 
sa v cirkevnom zbore opäť zhostia 

naši dorastenci a pripravia nám prí-
jemnú zábavu.

4. decembra 2011 sa uskutoč-
nilo v zborovej miestnosti advent-
né stretnutie dôchodcov aj s prislú-
žením Večere Pánovej, ktoré zorga-
nizovala diakonia cirkevného zboru. 
Domáci brat farár sa prítomným pri-
hovoril na text z proroka Malachiá-
ša 3,1-4. Prostredníctvom neho pou-
kázal na to, ako má vyzerať advent-
né obdobie a čo všetko má robiť ad-
ventný človek. V prvom rade má mať 
otvorené oči a uši pre prichádzajú-
ceho Pána. Stretnutie s prichádza-
júcim je zdrojom života. Iba tak člo-
vek môže prinášať požehnané ovo-
cie viery. 

Pre dôchodcov diakonia pripra-
vila aj milý darček, a to vianočný 
zvon, ktorý sa skladal z niekoľkých 
perníkov. 

12. – 16. decembra 2011 sa v na-
šom cirkevnom zbore uskutočnil ad-
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Dôchodci sa tešia z vianočného programu našich detí

ventný modlitebný týždeň v auditóriu 
lýcea. Nosnou témou piatich veče-
rov bola postava staručkého Simeo-
na, ktorý je podľa svedectva Božieho 
slova adventným človekom, prežíva-
júcim naplnenie sa zasľúbenia o prí-
chode Mesiáša. Počas jednotlivých 
večerov nám poslúžili zvesťou slova 
Božieho bratia farári z Tatranského 
seniorátu: 1. Pane, prijmi nás do ra-
dov tých, ktorí sa radujú z Tvojho prí-
chodu – Roman Porubän; 2. Pane, 
ďakujeme Ti za to, že si sa stal po-
tešením sveta – Jozef Vereščák; 3. 
Pane, nájdi si cestu do môjho vnútra 
– Michal Findra; 4. Pane, ďakujeme, 
že Tvoje slovo a Tvoj Duch pôsobia 
aj dnes – Ľubica Sobanská; 5. Pane! 
Uveď nás do života s Tebou – Danie-
la Kissová. Priemerná účasť na ad-
ventnom modlitebnom týždni bola 38 
poslucháčov.

18. decembra 2011 popoludní 
o 1430 h. na 4. nedeľu adventnú sa 

uskutočnila v auditóriu lýcea vianoč-
ná besiedka s programom detí na-
vštevujúcich hodiny náboženskej vý-
chovy i detí, ktoré sa pravidelne stre-
távajú na nedeľnej besiedke. Men-
šie deti nám atmosféru Vianoc priblí-
žili krátkymi básničkami, poukazu-
júc na hviezdnu oblohu a betlehem-
skú hviezdu, ktorá priviedla mudrcov 
od východu až k Ježišovi Kristovi. 

Aj staršie deti vo svojich vystú-
peniach poukazovali na Ježiša ako 
na svetlo, ktoré prichádza do tmy 
tohto sveta, do tmy hriechu, aby ju 
presvietilo. Božie slovo nás vyzý-
va: „Noc pokročila, deň sa pri-
blížil. Odložme teda skutky tmy 
a oblečme sa do výzbroje svet-
la“ (R 13,12). 

Keď sa naplnil čas, tak Boh poslal 
do tohto sveta svojho Syna, v kto-
rom prišlo medzi nás svetlo. Pán 
Ježiš nám v kázni na hore hovorí: 
„Vy ste svetlo sveta. Mesto, kto-
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Malá vianočná hudba v podaní kvarteta Ad gloriam Dei a hostí

ré leží na vrchu, nemôže byť skry-
té. Ani sviecu nazažíhajú a nesta-
vajú pod nádobu, ale na svietnik, 
a svieti všetkým v dome. Tak svieť 
vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli 
dobré skutky a velebili vášho Ot-
ca, ktorý je v nebesiach“ (Mt 5,14-
16). O týchto skutočnostiach hovo-
rili scénky starších detí, ktoré boli 
tak pozvaním k nasledovaniu svetla 
– Ježiša Krista, ktorý o sebe hovo-
rí: „Ja, svetlo, prišiel som na svet, 
aby nikto nezostal v tme, kto verí 
vo mňa“ (J 14,26).

Brat farár vo svojom príhovore 
na text z Matúšovho evanjelia 2,1-11 
poukázal, že znamenie betlehem-
skej hviezdy dalo mudrcov od vý-
chodu do pohybu. Stali sa z nich 
pútnici, ktorí nasledovali hviezdu, 
aby zistili, čo sa za týmto zname-
ním hviezdy skrýva. Nakoniec obja-
vili Ježiša, ktorý prišiel do tohto sve-
ta nielen pre Židov, ale aj pre poha-

nov. Na záver nechýbala ani pastier-
ska hra v podaní chlapcov zo šieste-
ho ročníka.

Po skončení vianočnej besied-
ky niektoré deti odišli s vianočným 
posolstvom do domova dôchodcov, 
kde mohli opäť prezentovať to, čo 
Boh pre nás vykonal, keď do betle-
hemských jaslí položil svojho jed-
norodeného Syna. Obyvatelia do-
mova dôchodcov ich milo privíta-
li a svoju vďaku vyjadrili mohutným 
potleskom. Božím slovom sa k nim 
prihovoril domáci brat farár R. Po-
rubän. Každý rok takýmto spôso-
bom môžu naše deti pred Vianoca-
mi potešiť starých a neraz i opuste-
ných ľudí. Ich prítomnosť je pre nich 
ako pohladenie, či milé slovo, ktoré 
vie potešiť ubolené srdce. A tak je 
potrebné, aby sme deti učili nezabú-
dať aj na takýchto ľudí.

3. januára 2012 popoludní o 1700 
hod. sa uskutočnil v auditóriu lý-
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Našej sestre Ružene Baráthovej ku 95-ke blahoželá brat senior

cea koncert s názvom: Malá via-
nočná hudba. Na tomto koncerte 
sa nám predstavilo kvarteto Ad glo-
riam Dei s ich hosťami. Jeho členo-
via Samuel Mikláš – husle, Róbert 
Kováč – husle, Júlia Urdová – vio-
la a Gregor Regeš – violončelo, sa 
spoznali na pôde Slovenského roz-
hlasu, kde všetci pôsobia v Symfo-
nickom orchestri. Ich zámerom bo-
lo založiť teleso, ktoré by uvádzalo 
duchovnú hudbu, približovalo ľuďom 
duchovné bohatstvo a poskytovalo 
možnosť aj takýmto spôsobom pri-
spieť k slávnostným okamihom rôz-
nych sviatkov. S týmto účelom kvar-
teto odohralo už množstvo koncer-
tov. Na pôde kežmarského lýcea sa 
nám predstavili Vianočnými koleda-
mi, ktoré spieval Juraj Adamuščin. 
Okrem toho zaznela od W. A. Mo-
zarta Malá nočná hudba. S klarine-
tom sa nám predstavil Michal Vozník 
v interpretácii diela Carl Maria von 

Webera Kvinteto B flat major. S gi-
tarovým sólom na poslucháčov za-
pôsobil ďalší hosť a to Marek Kame-
nický, ktorý zahral od Luigiho Boc-
cheriniho 5. kvintet D major pre gi-
taru a sláčikové kvarteto. Veľmi za-
ujímavo znela flauta v podaní Do-
miniky Križalkovičovej, ktorá nám 
predstavila od Jána Nováka Cho-
reae Vermales. Záver koncertu pat-
ril opäť koledám so sólovým spevom 
v doprovode sláčikového kvarteta 
a všetkých hostí.

8. januára 2012 sa v našom cir-
kevnom zbore dožila krásneho ži-
votného jubilea 95. rokov naša spo-
lusestra Ružena Baráthová – mama 
PhDr. Nory Baráthovej. Pri tejto prí-
ležitosti oslávenkyňu pozdravil v kru-
hu svojej rodiny domáci brat farár R. 
Porubän. Na základe Žalmu 36,10: 
„Bože ... u Teba je prameň živo-
ta a v Tvojom svetle svetlo vidí-
me.“ poprial oslávenkyni, aby naďa-
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Väčšina zvolených presbyterov s vedením zboru

lej Pán Boh bol pre ňu dobrým pra-
meňom vody živej, prúdiacej k več-
nému životu, kde i naďalej bude na-
čierať, a tak občerstvovať svojho du-
cha hodnotami, ktoré hrdza a moľ 
neničia a zlodeji nemôžu ukradnúť.

5. februára 2012 sa v našom cir-
kevnom zbore uskutočnil na služ-
bách Božích volebný konvent, kde 
sme si zvolili dozorcu cirkevného 
zboru a presbyterov. Okrem toho 
na tomto konvente prebehol aj vý-
ročný konvent za rok 2011. Členovia 
cirkevného zboru všetky potrebné 
správy obdržali týždeň pred kona-
ním konventu na bohoslužbách ale-
bo si ich mohli vyzdvihnúť v priebe-
hu týždňa na farskom úrade, a tak 
nebolo potrebné, aby sa jednotlivé 
správy čítali. Život cirkevného zboru 
za rok 2011 bol však priblížený krát-
kou 15-minútovou video-prezentá-
ciou, ktorú pripravil domáci brat fa-
rár. Po jej skončení sa otvorila dis-

kusia k správe, ktorá bola jednomy-
seľne konventuálmi prijatá aj s pred-
loženým návrhom prác a rozpočtom 
na rok 2012.

Novozvolené presbyterstvo sa 
skladá:

Predsedníctvo CZ:
Chritz Ernest – zb. dozorca
Porubän Roman, Mgr. – zb. farár, 
senior
Členovia presbyterstva CZ:
Ciriaková Eva – zapisovateľka
Ferencová Božena – presbyter
Hanudeľová Viera, Ing. – presbyter
Horváth Jozef, Ing. – presbyter
Jaduš Oskár – zástupca zb. do-
zorcu
Jančušková Slávka – presbyter
Jendrušák Peter – presbyter
Kaprál Roman, JUDr. – presbyter
Kitová Mária – presbyter 
Lipták Mikuláš, Ing. – presbyter
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Stolný tenis už ôsmykrát prilákal záujemcov na náš turnaj

Ľuboš Juraška, MVDr. – presbyter
Maro Ladislav, Ing. – presbyter
Neumann Miloslav, Ing. arch. – 
presbyter
Scholcz Ján – kurátor
Schütz Pavol, Ing. – presbyter
Sutorová Justína – presbyter
Vaverčák Andrej – presbyter
11. februára 2012 sa konal VIII. 

ročník stolnotenisového turnaja CZ 
ECAV Kežmarok. Tak, ako po mi-
nulé roky, sme sa stretli v telocvični 
gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kež-
marku. Tento ročník, čo sa týka poč-
tu hráčov i „nehráčov“, bol najviac 
zastúpený. Stolný tenis sa hral v pia-
tich kategóriách – muži do a nad 40 
rokov, ženy do a nad 35 rokov, do-
rast/mládež. Už tradične medzi nás 
prišli aj hráči z Cirkevného zboru 
ECAV na Slovensku Batizovce.

Touto cestou sa chceme srdečne 
poďakovať našim ochotným sestrám 

(Božene Ferencovej, Justíne Suto-
rovej, Margite Jankurovej), ktoré pri-
pravili pre nás chutnú kapustnicu 
a škvarkové pagáče. Mnohí z účast-
níkov priniesli zákusky a rôzne iné 
dobroty. No nesmieme zabudnúť ani 
na tých, ktorí sa organizačne po-
dieľali na príprave celého podujatia, 
hlavne Slávka Jankurová, ktorá ten-
to turnaj každoročne organizuje. 

Na úvod prítomných privítal do-
máci brat farár. Slovo potom odo-
vzdal bratovi dozorcovi Ernesto-
vi Chritzovi. Organizačné pokyny 
oznámila sestra Slávka Jankurová. 
Fotografie z tohto podujatia si môže-
te pozrieť na webovej stránke cirkev-
ného zboru: www.ecavkk.sk.

Prehľad víťazov v stolnom tenise: 
Kategória muži do 40 rokov: 1. Vla-
dimír Fürdös, 2. Branislav Kuzma, 
3. Viliam Kičin, 4. Slavomír Šváby; 
Kategéria muži nad 40 rokov: 1. La-
dislav Szentiváni, 2. Jozef Mašlon-
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Ing. Zuzana Kovalčíková nám rozpráva o misii v africkej Zambii

ka, 3. Emil Šváby, 4. Stanislav 
Uhrin; Kategória ženy do 35 ro-
kov: 1. Andrejka Palanská, 2. Len-
ka Liptáková, 3. Paulína Schützová, 
4. Martina Ostricová; Kategória že-
ny nad 35 rokov: 1. Eva Ciriaková, 
2. Elenka Fürdösová, 3. Anna Šte-
cová, 4. Mária Kitová; Kategória do-
rast a mládež: 1. Daniel  Faix, 2. Ja-
kub Vaľko, 3. Andrej Čajka, 4. Sa-
muel Bobák. 

12. februára 2012 v auditóriu 
lýcea sa uskutočnilo stretnutie so 
Zuzanou Kovalčíkovou, ktorá pôso-
bila deväť mesiacov na misii v af-
rickej Zambii. Prostredníctvom vi-
deo-prezentácie sme sa zoznámi-
li s touto krajinou, ale aj s problé-
mami, ktoré sužujú domorodé oby-
vateľstvo, ovplyvnené mnohými prí-
rodnými náboženstvami a rôznymi 
kultmi vyvolávajúcimi v ich živote 
strach. Do tohto strachu prichádza 
kresťanská misia so svojím posol-

stvom evanjelia – radostnej sprá-
vy o záchrane hriešneho človeka, 
ktorá sa uskutočňuje nielen formou 
vyučovania, ale praktického živo-
ta na farme, kde sa chodí učiť do-
morodé obyvateľstvo, ako pestovať 
rôzne poľnohospodárske plodiny 
pre svoju obživu. Cirkevný zbor prá-
cu sestry Kovalčíkovej podporil pro-
stredníctvom zbierky sumou 745,- 
€ vrátane zbierky z tomboly zo VI. 
plesu kežmarských evanjelikov.

17. februára 2012 sa v našom 
cirkevnom zbore uskutočnil IV. ples 
kežmarských evanjelikov. I tohto ro-
ku sme sa stretli v spoločenskej 
miestnosti Strednej odbornej školy 
na Garbiarskej ulici. V úvode prítom-
ných privítala sestra Barbora Kaprá-
lová, ktorá celý večer moderovala. 
Potom odovzdala slovo domácemu 
bratovi farárovi Romanovi Porubä-
novi, ktorý vo svojom príhovore po-
znamenal, že i takéto stretnutia nám 
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slúžia na to, aby sme budovali ako 
spoločenstvo cirkvi dobré vzťahy. 
Slávnostný prípitok predniesol On-
drej Hanudeľ. 

Po chutnej večeri sa začal 
program, ktorý otvorila barman-
ská šou študenta Hotelovej aka-
démie Otta Brucknera v Kežmar-
ku. Po nej sa nám prezentovali ta-
nečníci Kristína Bajúsová a Oliver 
Pavličko a na záver scénickým tan-
com žiaci zo ZŠ v Ľubici. Zaujíma-
vosťou tohtoročného plesu bola vý-
roba miešaných nápojov, ktorá ma-
la obrovský úspech. Pred polnocou 
sme si pozreli zostrih videa zo živo-
ta cirkevného zboru v uplynulom ro-
ku, ktorý pre nás pripravil Miroslav 
Božek. Samozrejme, že nechýbala 
ani tombola, ktorej výťažok vo výš-
ke 459,20 € pomôže sestre Zuzane 
Kovalčíkovej v africkej Zambii. I ten-
to ples došiel do svojho záveru a je-
ho účastníci sa rozchádzali domov 

s poznámkou, že o rok sa stretne-
me opäť. 

26. februára 2012 sa usku-
točnil priamy prenos bohoslužieb 
na 1. pôstnu nedeľu s prislúžením 
Večere Pánovej z evanjelického kos-
tola v Ľubici. Zvesťou slova Božieho 
poslúžil brat senior Tatranského se-
niorátu ECAV na Slovensku Roman 
Porubän na text Matúšovho evanje-
lia 4,1-11. Liturgovali brat farár Mar-
tin Fečko z Cirkevného zboru ECAV 
na Slovensku Spišská Belá a ses-
tra farárka Ľubica Sobanská z Cir-
kevného zboru ECAV na Slovensku 
Slovenská Ves. Do rámca bohoslu-
žieb sa zapojil spevokol z CZ Kež-
marok, Lukáš Šimonov a kvarteto 
učiteľov Základnej umeleckej ško-
ly Antona Cígera v Kežmarku. Celý 
prenos si môžete pozrieť na webo-
vej stránke cirkevného zboru: www.
ecavkk.sk. Touto cestou sa chcem 
poďakovať všetkým, ktorí sa akou-

Plesajúci evanjelici pozorne sledujú program
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koľvek formou podieľali na príprave 
tohto televízneho prenosu. Zvláštne 
poďakovanie patrí bratovi kostolní-
kovi Petrovi Jendrušákovi a jeho ro-
dine, za obetavosť a ochotu pri prí-
prave televízneho prenosu. 

Z SMS a e-mailových ohlasov 
na prenos bohoslužieb, som vybral 
niekoľko. Nech nás všetkých po-
vzbudia v duchovnom raste a ďalšej 
práci, aby sme si uvedomili, že pra-
covať pre Boha má zmysel: 

- Milý pán senior! Zo srdca ďaku-
jem za nádherné bohoslužby vám, 
spevokolu i hudobníkom. Bola to du-
chovná potrava. Boh Vás žehnaj. Ju-
dita Visokaiová z Košíc.

- Veľmi nás oslovilo: Nie naša dô-
ležitosť, ale dôležitosť Božích plánov 
s nami. Vďaka za dnešnú kázeň. Aj 
rodičia sú povzbudení. Dagmar Fas-
singerová.

- Gratulujem, bolo to fantastické: 
aj speváci, hudobníci, program vyni-

kajúco zostavený. Lepší prenos sme 
ešte nevideli. Nora Baráthová.

- Pán senior! Ďakujeme za služ-
by Božie. Príkladné! Aj po hudobnej 
stránke. Elena a Eva Faklová z Ban-
skej Bystrice.

- Krásne, super ste zvládli nedeľu 
a pritom potešili a povzbudili mnoho 
ľudí, ktorí vás sledovali v telke, tak 
ako ja. Všetko dobré vám prajem, 
Hanka.

- Dnešná nedeľa pre našu rodi-
nu znamenala veľa. Tešili sme sa, 
že sme mohli byť prostredníctvom 
STV spoluúčastní v kostole v Ľubi-
ci. Veľmi sa nám priamy prenos pá-
čil a patrí vám všetkým veľká chvá-
la a poďakovanie. Prajeme Vám aj 
naďalej veľa radosti v krásnej služ-
be ako aj poslaní medzi ľuďmi a ve-
ľa Božieho požehnania. S úctou Ka-
tarína Nikerlová (Schützová) s rodi-
nou z Popradu.

Požehnané Služby Božie z Ľubice prenáša STV Slovensku
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- Vážený pán senior, chcem sa 
Vám poďakovať za nedeľné Služ-
by Božie. Konečne boli také, ako si 
predstavujem a môžem byť spokoj-
ná, že sú dôstojné a dajú človeku 
náboj na ďalšie dni. Ďakujem za ká-
zeň – takto jasne som nevnímala ten 
príbeh o pokúšaní. A chcela som 
vám povedať, že v tom prenose ne-
bolo ani náhlenia, ani nepokoja. Tak 
dobre ste vyriešili i spevokol – ne-
musel nikde nastupovať – a výborne 
znel. Nuž – spevokol sa musí dlho 
a prísne cvičiť – na vašom to vidno. 
Keď na našich SB vidím, že bude 
spevokol, vždy trpím, či tie hlasy ne-
budú škrípať, či budú v rytme. Mali 
by sme dačo s prenosmi premyslieť, 
pretože katolíci majú asi profesio-
nálne spevokoly a my potom trpíme. 
A Dvořák bol skvelý – ja mám takú 
starú, obohratú platňu – spieva to 
ženský hlas, ale patrí to mužom a tá 
jeho hudba ma fascinuje. A pokojná 

bola aj kamera, – tie pomalé švenky 
a prelínačky – no mali by sa mnohí 
poučiť. Tak, ešte raz ďakujem. Pra-
jem Vám ešte mnoho takých požeh-
naných kázní. Prof. Ing. arch. Janka 
Krivošová, PhD.

27. – 29. februára 2012 sa usku-
točnilo sústredenie konfirmandov 
v penzióne Liptovská izba, ktorá sa 
nachádza v rodnej dedine nášho 
brata farára R. Porubäna. V ponde-
lok konfirmandi nastúpili do deväť-
miestneho auta, požičaného z CZ 
Batizovce kvôli rýchlejšej doprave 
a lepšiemu využitiu času. Keď sme 
prišli do penziónu, najprv sme sa 
ubytovali, naobedovali a po obede 
sme si urobili malú exkurziu po dedi-
ne s prehliadkou rímsko-katolíckeho 
kostola. Keď sme sa vrátili, tak na-
sledovala príprava večere – palacin-
ky s broskyňami, šľahačkou a čoko-
ládovou posýpkou. Po palacinkách 
sme sa zaoberali témou: Diabolské 

Naši konfirmandi sústredení na ev. fare v Lipt. Mikuláši
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utrpenie. Hovorili sme si všeobecne 
o utrpení, ktoré prichádza do života 
človeka, no poukázali sme aj na to, 
čo to znamená diabolské utrpenie. 
Príkladom takéhoto utrpenia je Hit-
lerovo vyvražďovanie miliónov ľudí, 
teroristické útoky, aké zažila Ameri-
ka 11. septembra 2001 a podobne. 
A tak sme si postupne hovorili o voj-
nách, vojakoch a rôznom vnímaní 
zbraní, ktoré slúžia na obranu, ale 
i ničenie.

Večer medzi nás prišiel brat farár 
Viktor Sabo, ktorý sa vrátil v decem-
bri z vojenskej misie v Afganistane 
a prostredníctvom video-prezentá-
cie nám priblížil, čo na takejto misii 
robil ako farár a či vôbec sú potreb-
né vojenské misie. 

Na druhý deň po raňajkách sme 
vycestovali do neďalekého Liptov-
ského Mikuláša, kde sme sa zasta-
vili na starej evanjelickej fare. Tu bo-
li spísané Žiadosti slovenského ná-

roda a vznikol spolok Tatrín, pred-
chodca Matice slovenskej. Po obe-
de sme sa zaoberali témou: Čo je 
dobré a čo je zlé. Poukázali sme 
na to, že normou dobra a zla pre 
dnešných ľudí sú rôzne veci, preto 
častokrát nieto v spoločnosti zhody 
v tom, čo je dobré a čo je zlé. Pre 
kresťana normou, aby vedel určiť, 
čo je dobré a čo je zlé, je Božie slo-
vo. V čase, keď sme boli v Liptov-
skej Kokave, začínalo pôstne obdo-
bie, a tak sme sa v utorok večer zú-
častnili večerných pôstnych boho-
služieb. Po večeri sme si pozreli film: 
Biele peklo, ktorý poukazoval na tú 
skutočnosť, ako rôzne ľudia chápu 
dobro a zlo. 

V posledný deň sme sa dopolud-
nia po raňajkách venovali téme: Po-
zvanie k viere. Tu sme si hovorili, 
čo to viera je a ako ľudia dnes vní-
majú vieru. Pozerali sme sa na fo-
tografiu, kde bol znázornený člo-

V Liptovskej izbe našim konfirmandom výborne chutí
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Pre vnútornú potrebu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok spracoval

vek, ako letí do prázdna, ale zachy-
tený je na lane – bandži-džamping. 
Na základe tejto fotografie sme ho-
vorili, že mať vieru znamená dôve-
rovať, spoliehať sa na niečo. Človek, 
ktorý skáče bandži-džamping dôve-
ruje lanu, o ktoré je upevnený. Kres-
ťan, ktorý žije v tomto svete, dôve-
ruje Bohu – opiera sa v živote o Ne-
ho. Kresťan je ten, ktorý verí v Boha. 
Verí, že Boh mu pomôže, povedie 
ho a bude s ním v každom nebez-
pečenstve. Viera ráta s činom, ale aj 

s rizikom. Potom sme si pozreli vi-
deofilm o Lutherovi, na ktorom bo-
lo krásne znázornené, ako on prišiel 
k viere v Boha. Po obede sme sa vy-
brali do neďalekej Pribyliny. Tu sme 
si prezreli miestny skanzen. Na zá-
ver prehliadky nás potešilo šesť prí-
tulných ovčiarskych psov – čuvačov, 
od ktorých sme sa nevedeli odtrh-
núť. Po návrate zo skanzenu sme si 
zbalili veci, nasadli do auta a večer 
o 1830 h prišli do Kežmarku. 

Roman Porubän

Skanzen v Pribyline



Poprad-Veľká
Reformačné učenie CZ prijal vďaka farárovi Jurajovi Stephanymu v r. 1552. K počúvaniu 

Božieho slova sa stretávali v terajšom rím-kat. kostole. Ten im bol v čase protirefor-
mácie odobratý. V roku 1760 si postavili drevený kostolík. V roku 1817 si posta-

vili tolerančný kostol. Vnútorný priestor je zaklenutý pruskými klenbami 
s obiehajúcou empórou a polkruhovou oltárnou časťou. Klasicistic-

ký stĺpový oltár rámujú sochy M. Luthera a F. Melanchtona a je 
doplnený jemnými pozlátenými rezbami. Na oltári sa na-

chádzajú obrazy: Posledná večera pochádzajúca 
z Norimberskej školy a Ukrižovanie Krista Pá-

na od Jozefa Lercha z roku 1817. Kaza-
teľnica má bohatú rokokovú a kla-

sicistickú ornamentiku. Klasi-
cistický organ vyhotovil 

viedenský majster 
Josef Sey-

berth.

6.  APRÍL  2012

„Kde je, ó smrť, 
tvoje víťazstvo? 
Kde je, ó smrť, 

osteň tvoj? 
Ostňom smrti 
je však hriech 
a silou hriechu 
je zákon.  Ale 
vďaka Bohu, 
ktorý nám 

dal víťazstvo 
v našom Pánovi 

Ježišovi Kristovi!“
1. Korintským 

15,55-57




