24. december 2021

„Ale ty, Betlehem Efrata,
hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami,
z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli.
Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.“
Micheáš 5,1

Vianočná prosba
(úryvok )
Milan Rúfus
Hlas zvonov z veže zahlaholí
Buď pozdravený medzi nami,
a hlása ľudstvu: Pokoj Vám!
Pane,
Nech zmiznú, sváry, msty, čo
čo opustil si neba slávu, jas,
predtým boli,
kľakáme pred Tebou,
pokánie čiňte, prišiel Pán!
zložiac svoje dlane,
prosíme vrúcne:
Kriste, spas i nás,
čo ťa prosia úpenlive:
daj pomoci, daj i sily,
by na svojej vlastnej nive
vždy kultúrne pracovať stačili.
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Milí bratia a milé sestry!

U

rčité udalosti ľudských dejín
sú tak hlboko zapísané, že sa
nedajú obísť a nie je možné na ne
zabudnúť. Hoci aj s odstupom času, stále sa k nim vraciame. Takouto každoročne sa opakujúcou
udalosťou, ktorá je zapísaná v ľudských srdciach a poznačila životy mnohých generácií, sú Vianoce.
Každoročne priťahujú ľudí od tých
najmenších až po najstarších.
Všetci bez rozdielu ich majú radi,
každý svojím spôsobom. Sú akoby
stálym svedectvom toho, že v živote je čohosi stály nedostatok. Naše
myslenie, správanie a konanie, tú
vianočnú zmenu potrebuje častejšie, než len raz do roka. Všetci ju
potrebujeme a stále. Pre veriacich
kresťanov sú Vianoce dôkazom toho, že Hospodin Boh, ktorý z nekonečnej moci a v dokonalej láske
stvoril nebo i zem, všetko stvorenstvo a človeka, na nás nezabudol,
„Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod
zákonom, aby sme prijali synovstvo. A keďže ste synovia, poslal
nám Boh do sŕdc Ducha svojho
Syna, volajúceho: Abba! Otče! Takže už nie si sluha, ale syn. A ak
syn, tak skrze Boha aj dedič.“ Galatským 4, 4 – 7.
Toto radostné posolstvo si prichádzame na Vianoce znova vy-

počuť, lebo potrebujeme to Božie –
Otcovo posilnenie a zmocnenie pre
život.
V liste Galatským apoštol Pavel
podáva svoje základné náboženské
názory a rozoberá ich pod zorným
uhlom vedenia kresťanov k vyššej
mravnosti. Pomáha kresťanom zo
židovstva i pohanstva oslobodiť sa
spod zákona, aby mohli nájsť vykúpenie a prijať spásu od Boha – vierou v Ježiša Krista. Boh bol k hriešnym ľuďom veľmi milostivý. Poslal
Vykupiteľa, čoho následkom je až
nepochopiteľný vzťah – naše synovstvo. Od Boha mal poverenie, aby
dosvedčil, že v Synovi Božom, narodenom zo ženy, narodenom pod zákonom, sa spojilo to Božie a ľudské.
Pre ľudí nastal nový čas. Boh tak pomohol a pomáha vytvárať v priestore našich ľudských vzťahov prejavy
lásky, pokoja, radosti.
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Syn Boží v Ježišovi Kristovi premohol moc hriechu. Ježiš sa sám
v poslušnosti poddal pod kliatbu
zo zákona, aby mohol vykúpiť všetkých spod zákona. Boh týmto svojím jedinečným a veľkým skutkom
milosrdenstva, keď poslal Svojho
Syna, vykúpil všetkých ľudí z otroctva hriechu. Vrátená im bola
ľudská dôstojnosť, ale aj spravodlivosť pred Bohom, stali sa slobodnými (bez hriechu) Božími deťmi.
Tento Boží dar vykúpenia je platný aj dnes.
Mnohé kresťanské generácie
o Božom Synovi Ježišovi Kristovi ako o svojom Spasiteľovi a Vykupiteľovi dobre vedeli, a preto v poslušnosti viery k Nemu pristupovali a približovali sa v slove a sviatostiach. Mnohým sa však Vianoce stávajú len kultúrnou tradíciou, či ľudovým zvykom o Ježiškovi v Betleheme. Božie deti strácajú záujem
o živého Boha, o Ježiša Krista.
Boh poslal Svojho Syna nielen preto, aby sme mohli byť Božími deťmi, ale nezabúdajme na to, čo
nám pripomína apoštol Pavel: „Poslal nám Boh do sŕdc Ducha Svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče!“
Tak ako prvým kresťanom, Židom i pohanom (prijatím Ježiša
Krista vo viere) aj nám bolo umožnené na modlitbách oslovovať Boha Otcom. A tak môžeme mať modlitby osobné a náš vzťah viery môže
byť veľmi blízky.
Dajme si pozor, aby nám tento
prameň nevyschol, aby sme Krista
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nestratili a nevymazali zo svojho života. Veď z toho Kristovho diela vykúpenia stále prichádza ten aktívny zdroj v moci Božieho Ducha, sila
a pomoc v živote Božích detí.
Poslušnosť nám Duch nechce vnucovať. To je naša úloha. Nezarmucujme Ducha neverou, lenivosťou, ale naopak, prejavujme
poslušnosť vo viere v Ježiša Krista a nechajme Ho pôsobiť v plnej
miere, aby mohlo prísť to nádherné ovocie: láska, radosť, pokoj, dobrota, ktoré dozrievajú v našom živote pre potreby druhých – a nielen
na Vianoce.

Modlitba:

Bože náš, ďakujeme Ti za lásku,
že si svojho Syna poslal na svet, aby
nik nezahynul, ale každý, kto verí v Neho, mal večný život. Zostaň
pri nás, aby sme v úprimnej radosti
mohli prežiť dar Vianoc. Darom lásky posilni klesajúcich, opustených
a novou nádejou naplň skľúčených,
zúfalých i tých, ktorí nevidia východisko k lepšiemu životu. Moc Tvojej pravdy a milosrdenstva nech prenikne do všetkých končín zeme. Daj
sa dožiť časov, keď sa ľudstvo bude
podieľať na daroch potrebných pre
časný život pre všetkých. Daj Pane,
aby sme v radostnej oslave našej viery v narodeného nám Spasiteľa a Vykupiteľa volali: Sláva na výsostiach
Bohu a na zemi pokoj ľudom dobrej
vôle. Amen.
Mgr. Zuzana Durcová,
námestná farárka CZ EVAV Levoča

Domáce služby Božie
pri štedrovečernom stole
- vedené sú hlavou rodiny pred štedrovečernou večerou

V

mene Boha: Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Jedno z pútnických miest, ktoré súvisí s narodením Pána Ježiša Krista, nachádzajúce sa na predmestí mesta Betlehem sa nazýva Pole pastierov. Na tomto mieste je v skalách vytesaná jaskyňa, kam Boh poslal anjelov, aby zvestovali tú prekrásnu radostnú zvesť o narodení sa Spasiteľa sveta – dlho očakávaného Mesiáša, ktorého narodenie už dávno
predpovedali starozmluvní proroci. Nad touto jaskyňou je dnes postavená františkánska kaplnka „Gloria
in excelsis Deo“ (Sláva na výsostiach
Bohu) v tvare beduínskeho stanu.
Zvláštnosťou tejto kaplnky je, že sa

v nej počas celého roka ozývajú vianočné piesne a koledy, ktoré pripomínajú udalosti odohrávajúce sa počas vianočných sviatkov. Tieto udalosti napĺňajú radosťou život človeka.
Anjeli ako nebeské bytosti, ako
Boží poslovia, prichádzajú do Dávidovho mesta na pole, kde pásli
pastieri svoje stáda. V ľudských dejinách je to vždy mimoriadna udalosť, keď anjel prichádza za človekom, postaví sa vedľa neho – na jeho úroveň a prináša mu zvesť od Boha. Túto udalosť nám krásne opisuje evanjelista Lukáš, ktorý prostredníctvom anjelského posolstva prináša hriešnemu ľudskému pokoleniu
radostnú správu – narodil sa vám
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dnes v meste Dávidovom Spasiteľ –
Záchranca.
8
A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci
stádo. 9A hľa, anjel Pánov postavil sa
vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. 10Ale
anjel im povedal: Nebojte sa, veď
zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, 11lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom
Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. 12A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. 13A hneď s anjelom sa
zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: 14Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! 15Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali
si pastieri: Poďme až do Betlehema
a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám
oznámil Pán. 16Poponáhľali sa teda
a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. 17Keď to videli,
vyrozprávali, čo im bolo povedané
o dieťatku. 18A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. 19Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. 20Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo
počuli a videli, ako im bolo povedané (Lukáš 2,8-19).
Anjelské posolstvo na prvom
mieste hovorí o veľkej radosti: „veď
zvestujem vám veľkú radosť.“ Človek pri každom narodení dieťaťa prežíva radosť, pretože do tohto sveta sa
rodí nový život. Narodením Ježiša
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Krista nevstupuje do nášho sveta iba
nový život. Narodením Ježiša Krista
vstupuje do tohto sveta sám Boh, ktorý človeku prináša záchranu od smrti večnej a moci diabolskej. O to väčšia by mala byť naša radosť, keď si túto skutočnosť uvedomíme, pretože
sme zachránení pred najväčším nepriateľom človeka a tým je smrť.
Táto radosť, ktorá priam prekypuje z anjelského posolstva, je
určená pre všetkých ľudí – pre celý svet. To znamená, že spása – záchrana od smrti večnej sa netýka iba
vyvoleného Božieho ľudu, ale celého
sveta. Všetci tí, ktorí uveria v Ježiša
Krista, prešli zo smrti do života večného. Anjelská vianočná radosť bola zjavne chytľavá. Kto s ňou prišiel
do kontaktu, tak jej neodolal. Neodolali jej ani pastieri, ktorí sa pobrali na miesto narodenia Spasiteľa
sveta. Veď od anjelov k tomu dostali
všetky potrebné inštrukcie: „nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach.“
Čo je prekvapujúce na tejto správe nabitej radosťou, je poznámka, že
s anjelom sa zjavilo aj množstvo rytierstva nebeského. Tí prichádzajú
z jedného prostého dôvodu, aby narodený Mesiáš bol skutočne oslávený. A my v správe z Lukášovho evanjelia ďalej čítame, že to množstvo
rytierstva nebeského chváli Boha
a prevolávali Mu na slávu slovami:
„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Možno si to ani nevieme predstaviť, aká
radosť a aká sláva naplnili Betlehem

pri narodení Spasiteľa sveta. Bolo to
niečo úprimné a nefalšované.
Takáto radosť zo spasenia – zo
záchrany nášho života, má napĺňať aj nás – úprimná a nefalšovaná,
a to nielen počas vianočných sviatkov. Boh sa rodí do tohto sveta, aby
sme mohli prežívať radosť zo svojho
spasenia. Je to radosť, ktorá nás chce
sprevádzať v každom čase nášho života. Radosť, ktorú nemáme skrývať, ale radosť, ktorá má byť na nás
kresťanoch jasne viditeľná, pretože

aj pre nás sa narodil v meste Dávidom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.
Naplno prežívajme aj my túto radosť
– to nielen z toho, že v našich príbytkoch stojí vianočný stromček, pod
ktorým sa nachádzajú darčeky. Iste
aj to prinesie človeku radosť, ale tú
pravú radosť nám prináša Ten, ktorý
sa narodil v Betleheme, aby sme nezahynuli, ale mali večný život. A to
je dôvod vianočnej radosti. Prajem
vám radostné prežitie vianočných
sviatkov.
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Modlitba:
Drahý náš nebeský Bože! Ďakujeme Ti, že od betlehemských
strání, na ktorých pásli pastieri
svoje stáda, mohla zaznieť do celého sveta radostná anjelská zvesť:
„Nebojte sa, veď zvestujem vám
veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám
dnes v meste Dávidovom Spasiteľ,
ktorý je Kristus Pán“ (L 2,10.11).
Ďakujeme Ti, že i my môžeme
prežívať naplno túto radosť, ktorá
nám prináša nádej nového života.
Daj nám silu a múdrosť, aby sme si
uvedomovali, že jedine v tomto dare spásy a záchrany spočíva pre každého človeka tá najväčšia radosť.
A tak chceme aj my spolu s anjelmi
a nebeským rytierstvom volať:
„Sláva na výsostiach Bohu
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“
Drahý Bože, daj nám silu, aby
sme mohli prichádzať na miesta,
kde je nedostatok radosti. Posilňuj nás v osobnom svedectve viery.
Ono nech je jasným dôkazom nefalšovanej radosti, ktorú nám pri-
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náša Tvoj Syn Ježiš Kristus. Nech
Betlehem s jeho radostným posolstvom zažiari i v našej domácnosti a presvieti temnotu našich sŕdc,
aby moc Kristovej lásky, radosti
a pokoja nás napĺňala v celom živote. Z tohto daru sa tešíme a túto radosť chceme prinášať do celého sveta, mysliac i na tých, ktorí sú opustení a osamelí, v chorobe i v zármutku. Napĺňaj aj ich vianočnou
radosťou zo spasenia a otvor im oči,
aby v Tvojom Synovi nachádzali
posilnenie do každodenných zápasov a nakoniec videli svoje spasenie
v sláve, ktorú si i pre nich pripravil
v nebesiach. Vypočuj nás, keď k Tebe spoločne voláme:
Otče náš, ktorý si v nebesiach!
Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako
v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš
každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav
nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo
i moc i sláva naveky.
Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu
Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Prijmite Božie požehnanie:
„Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo
viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého“ (R 15,13).
Amen.
Pripravil: Roman Porubän, zborový
farár CZ ECAV na Slovensku
Kežmarok

Tradícia vianočných betlehemov

N

eodmysliteľnou súčasťou Vianoc je už niekoľko storočí betlehem – ako zobrazenie biblického
príbehu o narodení Ježiša Krista.
Názov sa odvodzuje od mesta
Betlehem, kde sa v maštali narodil
Ježiško. Aj preto základ betlehemu
tvorí dieťatko na slame v jasličkách, pri ktorom stoja či sedia Jeho matka Mária, Jozef a osol a vôl,
ktoré svojím dychom zohrievajú
dieťatko.
Postupne sa k výjavu pripájajú
ďalšie postavy: Traja králi, ktorí sa
prišli Ježišovi pokloniť a prinášajú
Mu dary. Neskôr, keď sa betlehemy
rozšírili do celej Európy, sa ich súčasťou stali aj zobrazenia regionálnych špecifík ako zvyky, tradície,
oblečenie či remeslá.
Tradícia vianočných betlehemov sa rozšírila vďaka sv. Františkovi z Assisi, ktorý na Štedrý deň roku 1223 slúžil omšu za prítomnosti svojich priateľov a miestnych ľudí v lesnej jaskyni neďaleko dedinky Greccio v Umbrii. Namiesto oltára v nej postavil jednoduché jasličky
vystlané senom, vedľa nich umiestnil živého osla a vola. Napodobnením situácie opísanej v Biblii chcel
František upozorniť prítomných
na chudobu, v ktorej Boží syn prišiel
na svet. Františkovi sa podarilo vytvoriť takú atmosféru, že aj po jeho
smrti spolubratia slávnosť pri betleheme opakovali. Obyvatelia Greccia
si aj sami vytvárali živé či vyrezáva-

né betlehemy a podľa Františkovho
príkladu si dávali darčeky, aby napodobnili lásku Boha, ktorý sa nám
sám dal ako dar. Jasličky so sochami malého Ježiška, Márie a Jozefa
sa rýchlo rozšírili po celom Taliansku. Najhonosnejšie jasličky sa stavali vo františkánskych a kapucínskych kostoloch a na ich výzdobe sa
podieľali poprední umelci.
K historicky a umelecky najcennejším nepochybne patrí betlehem
v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Vznikol koncom 13. storočia na želanie pápeža Mikuláša
IV. Jeden z najznámejších novodobých betlehemov sa nachádza v Ríme na námestí sv. Petra. Je obklopený Berniniho kolonádou, na pozadí
Vatikánskej baziliky. Architektonickým spracovaním pripomína ako
celok palestínsku krajinu a miesta typické pre Svätú zem. Stredobodom scény je samozrejme figurálne
zobrazenie svätej rodiny. Na realizácii celkovej podoby betlehema sa
každoročne podieľa veľké množstvo
remeselníkov. Jeho tradíciu spojenú
s umiestnením vianočného stromu
na námestí svätého Petra zaviedol
roku 1982 Ján Pavol II.
Predvádzanie vianočných mystérií v stredovekých mestách na území dnešného Slovenska sa začalo šíriť v 15. storočí. Na námestiach sa
objavovali jasličky so živými hercami alebo sochami svätej rodiny.
V 18. storočí v Rakúsko-Uhorsku
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zvyk zľudovel a stal sa súčasťou ľudového výtvarného umenia. Na Slovensku prevládali drevené betlehemy. K najkrajším patria stredoslovenské, pretože rezbárski majstri
bývali najmä v okolí bohatých banských miest. Vyznačovali sa veľkým
množstvom vyrezávaných postáv
a bohatými dekoráciami.
Okrem stálych betlehemov sa
na Slovensku rozšírila aj tradícia
prenosných jasličiek. Mali podobu jednoduchej skrinky, vyrezávané figúrky často nahrádzali papierové, lebo boli ľahšie a viac sa ich
dovnútra zmestilo. Najväčší betlehem na Slovensku je umiestnený
v Rajeckej Lesnej. Vytvoril ho v rokoch 1980 – 1995 ľudový rezbár Jo10

zef Pekara. Jeho betlehem už predstavuje okrem základného výjavu aj
slovenské regióny, najvýznamnejšie pamiatky, ale aj každodenný život. Pravdepodobne druhý najväčší
betlehem sa nachádza v rímskokatolíckom kostole sv. Cyrila a sv. Metoda v Terchovej. Jeho autorom je ľudový rezbár Štefan Hanuliak, ktorý
ho spolu s priateľmi Jánom Holubekom a Štefanom Krištofíkom vytvorili v roku 1967.
Údajne najväčší betlehem na svete je v Santiagu v Čile. Tvorí ho 130
postáv vrátane dvojmetrových anjelov. Jeho autorom je sochár Juan Varas, ktorý svoje monumentálne dielo dokončil v roku 2001.
Oľga Kormanová

Betlehem –
mesto, kde sa začal písať
vianočný príbeh

V

dnešnej dobe mnohé mestá
bojujú o titul vianočného mesta. Jedno pred druhým sa predbieha vo vianočnej svetelnej výzdobe, ktorá pozýva svojich obyvateľov na prechádzky nádherne vyzdobenými námestiami a ulicami počas
vianočných sviatkov. Neďaleká Viedeň v tomto smere pôsobí na človeka priam rozprávkovo, no rovnako
za ňou nezaostávajú ani ďalšie mestá
Európy, ktoré by radi nosili titul vianočného mesta. Severské štáty by
si ho radi prisvojili kvôli domovu
Santa Clausa a Amerika zase nemá
konkurenciu vo svojej bohatej, niekedy až gýčovej výzdobe. Nemecké
mestá by ho radi získali vďaka svojím slávnym vianočným trhom. No
v skutočnosti jediným vianočným
a zároveň veľmi starým a slávnym
mestom, v ktorom sa odohrali prvé
Vianoce, je mesto Betlehem.
Vianočné sviatky sa už dve tisícročia spájajú práve s týmto mestom,
ležiacim na západnom brehu rieky Jordán, 8 km južne od Jeruzalema. Práve v tomto meste sa odohral svojím obsahom vianočný príbeh, na jednej strane drsný svojou
realitou, ako nám ho zaznamenali evanjelisti o narodení Ježiša Krista a na druhej strane láskou Boha
k hriešnemu človeku, ktorého prichádza zachrániť - spasiť. Neviem,

kto z nás bol v Betleheme počas
Vianoc a mohol zažiť túto sviatočnú atmosféru, ktorú prežívali niekedy dávno pastieri na betlehemských
poliach, mudrci od východu, či Jozef
a Mária, ktorí sa stali pozemskými
rodičmi Božieho Syna. So všetkou
pravdepodobnosťou mesto Betlehem nedosahuje vianočnú výzdobu
ani len takú, ako ju dosahuje mesto
Kežmarok a ani nemusí, pretože ho
zdobí niečo oveľa vzácnejšie – príbeh, ktorý sa stal živým príbehom
miliónov ľudí, poznávajúcich a prijímajúcich pre svoj život narodené
betlehemské dieťa ako svojho osobného Spasiteľa.
V dnešnom modernom Betleheme, ktorý sa rozprestiera v 722 metrovej výške nad morom, žije okolo
28 tisíc obyvateľov na rozlohe 29,8
km2. Čím ďalej tým viac tu prevažujú moslimovia. Kedysi tomu tak nebolo a v Betleheme žilo okolo 75%
kresťanov. Dnes je to však mizivé
percento, a to vzhľadom aj na to, že
v meste je zlá sociálno ekonomická
situácia, čím sa vytvárajú zlé podmienky pre získavanie vzdelania,
a tak kresťania z tohto mesta postupne odchádzali a odchádzajú.
Názov Betlehem je odvodený
od hebrejských slov Beit Lechem,
čo znamená Dom chleba, lebo práve
11

do miestnych mlynov a pekární prichádzali ľudia smerujúci do púšte,
aby si doplnili zásoby chleba na cestu. Toto (v súčasnosti rušné) mesto
plné turistov, má obrovský význam
nielen pre kresťanov, ale aj pre Židov – okrem Ježiša sa tu narodil Dávid, najmilovanejší kráľ Izraela, otec
Šalamúna a tiež ten, kto dobyl Jeruzalem a ustanovil ho hlavným
mestom krajiny. Dnes Betlehem vyzerá ako typická arabská konglomerácia, ktorú charakterizujú hranaté
domy, zakončené zvyčajne rozostavaným horným poschodím, z ktorého do neba vytŕčajú oceľové roxory. S takto nedokončenou stavbou sa v rodine čaká, kým si mladý moslimský muž nenájde nevestu,
lebo ženiť sa môže, až keď má byt.
A tak často aj dlhé roky zostávajú
tieto obydlia nedostavané, kvôli čomu moslimské osady, či už v Betle12

heme alebo inde v arabskom svete,
pôsobia ako nevzhľadné gigantické
staveniská.
Pôvodné pomenovanie mesta
Betlehem bolo Efrata. Tak sa s ním
stretávame v 1. knihe Mojžišovej,
kde čítame, ako sa Jákobovi a Ráchel
narodil syn Benjamín: „Potom odišiel (Jákob) z Bételu. Mali ešte kus
cesty do Efraty, keď Ráchel porodila; mala ťažký pôrod. Keď jej prišlo pri pôrode zle, baba jej povedala: Neboj sa, máš zase syna. Keď
jej život unikal, lebo už umierala,
dala mu meno Ben-Óní, jeho otec
ho však pomenoval Benjamínom.
Tak Ráchel umrela a pochovali ju
na ceste do Efraty, to jest do Betlehema“ (1M 35,16-19). S pomenovaním Efrata sa stretávame aj v biblickom proroctve o narodení Mesiá
ša: „Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si
najmenší medzi judskými čeľaďa-

mi, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je
v praveku, v časoch večnosti“ (Mich
5,1). V Betleheme žila i Noémi a jej
ovdovelá nevesta Rút, ktorú si potom zobral za manželku Boáz pri
uplatnení práva príbuzenstva (Levirátne manželstvo). Rút a Boázovi sa narodil syn Óbed, ktorý bol otcom Izaja. Izaj bol zase otcom kráľa Dávida, ktorého Samuel pomazal v Betleheme za kráľa nad Izraelom. Z Dávidovho rodu sa narodil
Ježiš Kristus. Jeho rodokmeň máme
krásne zaznamenaný v Matúšovom
evanjeliu 1,1-17. Judský kráľ Rechabeám, syn Šalamúna, nechal mesto
Betlehem opevniť (2Kron 11,6).
Počas Bar-Kochbovho povstania (132-135) bolo mesto spustošené a Rimania dali na mieste Ježišovho narodenia vybudovať svätyňu zasvätenú Adónovi. O dve storočia neskôr tam nechala Svätá Helena postaviť vôbec prvý kresťanský kostol – Baziliku narodenia Pána. V roku 529 bolo mesto vyplienené Samaritánmi, no onedlho bolo obnovené. V roku 637 mesto dobyl arabský
chalíf Umar ibn al-Chattáb a v roku
1099 sa mesta zmocnili križiaci, ktorí ho opevnili a nahradili jeho pravoslávne duchovenstvo rímskokatolíckym. To bolo vyhnané po ovládnutí Betlehema sultánom Saladinom. Mestské hradby boli zničené
v roku 1250, keď mesto dobyli Mamlukovia a následne postupne obnovené počas nadvlády Osmanskej
ríše. Po páde ríše počas prvej sveto-

vej vojny pripadlo mesto pod správu
Spojeného kráľovstva v rámci Britského mandátu v Palestíne. Na základe rozhodnutia OSN o rozdelení Palestíny z roku 1947 mal Betlehem pripadnúť arabskému štátu, no
po izraelskej vojne za nezávislosť zostalo mesto po roku 1948 pod jordánskou správou. To sa zmenilo až
v roku 1967, keď v šesťdňovej vojne dobyl územie západného brehu
Jordánu Izrael. Od roku 1995 je Betlehem na základe izraelsko-palestínskych mierových dohôd súčasťou
Palestínskej samosprávy.
Ježišovo rodné mesto sa dnes nachádza na palestínskom území. No
napriek tomu je to mesto, ktoré je
veľmi bohato navštevované kresťanskými pútnikmi, prichádzajúcimi do Betlehema, aby sa oboznámili s miestami spojenými s Kristovým
narodením. No nielen pre kresťanov
predstavuje Betlehem jedno z dôležitých pútnických miest. Ono má
význam aj pre moslimov, pretože Islam považuje Ježiša Krista za jedného z veľkých prorokov. Rovnako
aj pre Židov má toto mesto význam
v spojitosti s ich najväčším kráľom
Dávidom, ktorý sa tu narodil a zároveň bol pomazaný za kráľa. A tak
sa Betlehem stal dôležitým pútnickým miestom i pre Židov. Na jednom mieste v jednom meste sa teda stretávajú tri kultúry – židovská,
kresťanská a moslimská.
Pravdepodobne
najznámejšou
betlehemskou stavbou, odkiaľ sa
začína cesta každého kresťanské13

ho pútnika je chrám Narodenia Pána, ktorý je postavený nad jaskyňou.
Ona bola pravdepodobne miestom
narodenia sa Ježiša Krista. „V tých
dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý
popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci,
aby sa dali zapísať, každý do svojho
mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska
do mesta Dávidovho, ktoré sa volá
Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so
svojou snúbenicou Máriou, ktorá
bola v požehnanom stave. Keď tam
boli, naplnili sa dni, aby porodila.
I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre
nich nebolo miesto“ (Lk 2,1-7).
14

Na začiatku druhého storočia bola táto jaskyňa, podľa archeologických nálezov prekrytá svätyňou pohanského boha Adonisa, ktorú dal
v roku 135 postaviť cisár Hadrián
v snahe vyhladiť kresťanov vo svojej
ríši, ktorí prichádzali na toto miesto
od čias vzkriesenia Ježiša Krista. Až
do zásahu cisára Konštantína v roku
332 nemali kresťania k tomuto, pre
nich tak drahému miestu, prístup.
Túto svätyňu potom nechala zbúrať kráľovná Helena, matka cisára
Konštantína, ktorá na tomto mieste po zrovnoprávnení kresťanstva
v Rímskej ríši postavila v roku 329
chrám Narodenia Pána. Kostol bol
zničený počas povstania Samaritánov v roku 522 a obnovený cisárom
Justiniánom v roku 527. Vďaka mozaike znázorňujúcej mudrcov od vý-

chodu, ktorí sú odetí v perzskom
odeve, ponechali Peržania kostol
nedotknutý počas ťaženia krajinou.
Križiaci kostol renovovali a nechali ho umelecky vyzdobiť a dokonca ho použili ako korunovačný kostol ku korunovácii Balduina I., ktorý
tu bol korunovaný kráľom Latinského kráľovstva na 1. sviatok vianočný
v roku 1100.
Pod hlavným arménskym oltárom kostola sa nachádza spomínaná Jaskyňa narodenia Pána. Je dlhá 12 metrov, široká 3 metre a vysoká 3 metre. Celá je odetá do azbestového vyšívaného súkna, ktoré je
typické pre východnú liturgiu. Polkruhová apsida, očiernená od dymu sviečok a kadidiel, pokrýva Oltár narodenia Pána, ktorý vlastnia
Gréci. Pod oltárnym stolom na mramorovej doske sa nachádza štrnásťcípa strieborná hviezda s latinským
nápisom: Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est (Tu sa z Márie panny narodil Ježiš Kristus).
V mystickom prítmí celej jaskyne si
na tomto mieste spomínajú pútnici,
ale i celá kresťanská cirkev na veľké
tajomstvo, ktoré apoštol Ján vyjadril slovami: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to
Slovo. Toto Slovo bolo na počiatku
u Boha. Ním povstalo všetko a bez
Neho nepovstalo nič, čo povstalo.
V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale
tma Ho nepohltila. A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami,
a my sme hľadeli na Jeho slávu ako

na slávu jednorodeného od Otca,
(bolo) plné milosti a pravdy“ (J 1,15.14). Po stranách jaskyne sa nachádzajú ešte dva malé oltáre. Je to Oltár Jasličiek, ktorý stojí na mieste,
kde bol uložený malý Ježiš po narodení. Druhý, Oltár Mudrcov, je
na mieste, kde mudrci zložili hold
narodenému Božiemu Synovi.
Bazilika Narodenia Pána je obklopená tromi kláštornými budovami, ktoré patria rôznym kresťanským cirkvám. Vchod do Baziliky
z Námestia jaslí vedie veľmi nízkymi
dverami (120 cm), ktoré sú nazývané Dverami pokory. Každý návštevník pred vstupom do chrámu sa musí zohnúť – pokloniť, čím dáva úctu
tomuto posvätnému miestu, na ktorom sa narodil Boží Syn Ježiš Kristus. Pôvodné gotické dvere boli sa15

mozrejme väčšie, ale v 17. storočí ich
zamurovali, aby do vnútra kostola
nevchádzali moslimovia na koňoch.
Vnútrajšok baziliky návštevníka
ohromí mohutnými hnedými korintskými stĺpmi z vápenca a štvorloďovým interiérom. V hlavnej lodi pod niekoľkými drevenými dos
kami sa nachádzajú pozostatky starovekej mozaikovej dlažby a na stenách chrámovej lode sú obdivuhodné mozaikové výzdoby prevedené
na zlatom podklade, pochádzajúce
z 12. storočia. Na mozaikovej výzdobe sú zachytené výjavy pred narodením Ježiša Krista a sedem cirkevných
koncilov. Bazilika Narodenia Pána
patrí k najstaršie zachovaným kresťanským chrámom na svete.
Z tejto baziliky sa môžeme sieťou podzemných priestorov dostať
do kostola a kláštora sv. Kataríny,
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ktorý pochádza z druhej polovice
19. storočia, bol postavený na zvyš
koch antického kláštora sv. Hieronyma. V interiéri kostola je významná krížová rebrová klenba.
Kláštor pri kostole je pozoruhodný vyváženou a inšpirujúcou atmosférou. Je to malé a kľudné miesto
obklopené palmami a inými rastlinami Stredomoria. Sieňové oblúky
sú podopierané dvojitými stĺpmi.
V centre kláštora sa týči stĺp so sochou sv. Hieronyma. Podľa tradície
tento cirkevný otec vynikal znalosťami latinčiny, gréčtiny, hebrejčiny a aramejčiny a po dobu 35 rokov
svojho života, ktoré trávil na tomto
mieste, pracoval na preklade Biblie
z pôvodných jazykov do latinčiny.
Tento preklad Biblie je známy pod
menom Vulgáta.

S príbehom o narodení Ježiša Krista je spojená aj Mliečna jaskyňa, ktorá sa nachádza v blízkosti baziliky Narodenia Pána, ku ktorej sa viaže nasledovná legenda.
Skôr ako Jozef s Máriou a malým
Ježiškom utekali pred Herodesovými vojakmi do Egypta, Mária dojčila malého Ježiša. Počas kŕmenia jej
kvapka mlieka padla na skalu, ktorá zbelela. V Betleheme vznikla tradícia, že každá žena po pôrode prichádza do tejto jaskyne a modlí sa,
lebo verí, že vďaka tomu bude mať
pre svoje dieťa dostatok materského
mlieka. Do jaskyne však prichádzajú aj manželské páry, ktorým sa ešte nepodarilo počať dieťatko a prosia o dar nového života. Toto miesto
sa však stalo pútnickým miestom aj
pre moslimské ženy, ktoré sem chodia s rovnakými pohnútkami.

Dva kilometre od Betlehema sa
nachádza Pole pastierov, kde sa podľa svedectva z Lukášovho evanjelia
pastierom zjavili anjeli, ktorí im zvestovali narodenie Ježiša Krista: „A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo.
A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila.
I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im
povedal: Nebojte sa, veď zvestujem
vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes
v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je
Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď
s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha
a volali: Sláva na výsostiach Bohu
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!
Keď anjeli odišli od nich do neba, po17

vedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo,
čo nám oznámil Pán. Poponáhľali sa
teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili“ (Lk 2,8-18).
Tieto pastviská boli svedkami života Boáza a Rút, kráľa Dávida, ale
aj veľkého a prelomového anjelského zvestovania. Na tieto miesta v minulosti chodievali pastieri so svojimi stádami, ktorí žili v skromných
jaskyniach. Ako spomienku na udalosti zvestovania narodenia Spasiteľa
sveta betlehemským pastierom, podľa návrhu talianskeho architekta Antónia Barluzziho, postavili františkáni v päťdesiatych rokoch 20. storočia
nad jaskyňou modernú kresťanskú
kaplnku. Vo vnútri uprostred kapln18

ky stojí oltár ozdobený postavami anjelov. Na troch stranách sa nachádzajú fresky s výjavmi: Anjelské zvestovanie pastierom, Narodenie Ježiša Krista a Pastieri na ceste do Betlehema.
Betlehem ako miesto Kristovho
narodenia malo a má nesmierny význam vo vývoji ľudského pokolenia
na celej zemi. Dodnes tento príbeh,
ktorý nám hovorí, ako sa Boh vo svojej láske stal človekom, formuje zásadným spôsobom životy mnohých ľudí,
ktorí sa rozhodli prijať Ježiša Krista
za svojho osobného Spasiteľa. Verím,
že Betlehem so svojím vianočným príbehom nezostane pre nás len obyčajným mestom s obyčajným príbehom
či dokonca miestom dovolenkovej
destinácie, ale stane sa predovšetkým
naším osobným životným príbehom,
v ktorom narodenie Ježiša Krista má
svoje trvalé a stabilné miesto.
Roman Porubän

Povedali o... Vianociach
Vianoce sú láska v akcii. Zakaždým, keď ľúbime,
zakaždým, keď darujeme, sú Vianoce.
Dale Evans, americká herečka, speváčka
a skladateľka
Moja myšlienka na Vianoce, či už staromódna
alebo moderná, je veľmi jednoduchá: Milujem
ostatných. Premýšľajte o tom, prečo musíme
čakať na Vianoce, aby to tak bolo!
Bob Hope, americký herec, komik a spevák
Vianoce sú od konca októbra. Svetlá sa
zapaľujú stále skôr, zatiaľ čo ľudia stále
viac hasnú… Chcel by som december so
zhasnutými svetlami a rozsvietenými osobami.
Charles Bukowski, americký spisovateľ
Vianoce nie sú o otvorení našich darov,
ale o otvorení našich sŕdc.
Janice Maeditere
Pravdepodobne dôvod, pre ktorý si kupujeme
často hlúpe vianočné dary, je, že nevieme,
ako dať lásku do slov. Harlan Miller
To, že si dospelý, si uvedomíš vtedy, keď sa
prestaneš tešiť na darčeky a najväčšiu radosť
v tebe vyvolá fakt, že okolo stromčeka
sedia tí istí ľudia, ktorí tam boli aj pred
rokom. Pretože nie je dôležité, čo dostaneme,
Ale či sa máme o tieto chvíle s kým podeliť.
Neznámy autor
Na Bohu sa mi páči to, že svoju štedrosť
neprejavuje iba na Vianoce. Pavel Kosorin
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Prečo sa tešíme na Vianoce
minianketa
Školák: Konečne budeme mať
prázdniny a pokoj od školy. (A keď
sa počas covidu nechodilo do školy,
to sa školákom tiež nepáčilo, chýbali
kamaráti. Žiaľ, učenie chýbalo málokomu.)

Dievčatko: Príde Ježiško a donesie nám stromček a darčeky. (Väčší súrodenci sa zhovievavo usmievajú, vedia, kto kupuje stromček a darčeky, ale nebudú malej kaziť radosť.
Veď o pár rokov na to sama príde.)

Známi z Čiech: Každé Vianoce
ideme na „hory“, máme prenajatú
chatu, príde hromada priateľov, zabavíme sa... (len aby sa vôbec dalo
niekam „vypadnúť“).

Stará pani: Narodil sa Kristus
Pán, veseľme sa! (Nespieva, ale zarecituje.)
Jedna evanjelická pieseň od Kristíny Royovej začína takto:
Narodil sa nám Spasiteľ v tento
nočný čas,
Prišiel sveta Vykupiteľ Ježiš Kristus
náš...

Istý pán: Pár dní si oddýchnem,
najeme sa, aj pitie bude a od telky sa
nepohneme. (Kilo sem, kilo tam...)
Istá pani: Konečne bude pár dní
pokoj od upratovania, varenia, pečenia, nákupov. (Najdôležitejšie sú
zrejme tie nákupy – ako keby mal
vypuknúť nedajbože hladomor, a to
sú zatiaľ len tri voľné dni.)
Mladík: Dobre som zmaturoval, dostal sa na vysokú a tato mi
za to sľúbil na Vianoce auto. Veľmi
sa na to teším. (Fíha, auto za samozrejmosti?)
Dievčina: Teším sa na Štefanskú
zábavu... inak je to nuda. (Bez komentára.)
Chlapec: Teším sa na darčeky.
Chcel by som elektrickú kolobežku
a živého koňa. (Otec sa chytá za hlavu: kde by sme toho koňa umiestnili? Proti drahej kolobežke nenamieta, zrejme na to má.)
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Zaujímavé, že na príchod Pána Ježiša zareagovalo len malé dieťa a stará pani. Vlastne je to skôr
smutné, že zareagovali iba dve osoby. Tí ostatní preferujú vlastné blaho. Dnes sa totiž Vianoce posudzujú
podľa bohatstva stromčekov, nakúpených darčekov, pripravených jedál, zábav na chate... A skutočný význam Vianoc stále akoby viac a viac
zapadal do zabudnutia.
Dovolíme to? Alebo nám je už naozaj všetko jedno?
Ale betlehemské dieťa, ktoré prišlo na svet, aby spasilo všetkých ľudí, je tu stále.
Kým my...
Nora Baráthová

O slobode

Mladí ľudia,
máte možnosť práce v zahraničí,
máte sex na každom kroku,
máte registrované partnerstvá,
máte výbornú antikoncepciu,
potraty na počkanie, výborné
deodoranty,
kvalitný alkohol, dvadsať druhov
cigariet,
stovky televíznych kanálov –
Tak prečo sa opíjate, fetujete
a páchate samovraždy?
•••
Je to tak práve preto,
že s tými všetkými možnosťami
si ľudia nevedia poradiť.
Dostali krásnu vec: slobodu.
A nevedia s ňou robiť.
Čiastočne za to nemôžu,
môže za to rodina a mentalita doby.

Vezmite si rieku.
Rieka je slobodný tok,
ale krásna je až vtedy, keď má brehy.
Dá sa po nej plávať,
voziť tovar, vyrábať elektrinu.
Ale ak stratí brehy, nastanú záplavy.
•••
Tak je to aj so slobodou. Potrebuje hranice.
Ale u nás sa búrajú a voda tečie,
kam jej napadne.
To je babylonský chaos na vrchole
stavby veže.
Žijeme bohato navonok a chudobne vo vnútri.
Malo by sa to vyrovnať.
•••
prof. Dr. Max Kašparů
gréckokatolícky kňaz a psychiater
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Kostolná myš a sviečka
z včelieho vosku

B

ola raz jedna chudobná kostolná myš, ktorá žila v jednom veľkom, peknom, ale studenom kostole. Bohužiaľ, bolo tu len málo toho, čo sa dalo zožrať, preto jedného
adventného dňa malá myška hneď
spozornela, keď sa po kostole začala šíriť sladká medová vôňa:
„Hm“, zaňuchala malá myš. „Odkiaľ sa berie táto nádherná vôňa?“
A išla za svojím nosom. Netrvalo dlho a už stála kostolná myš
pred veľkou sviečkou z včelieho
vosku, ktorá bola vystavená
medzi jedľovými vetvičkami..
„Och, krásne voniaš!“ povedala myška.
„A keby si tak videla, ako svietim!“, odpovedala sviečka.
„To by som raz rada
chcela uvidieť“, povedala
myška, „ja bývam v kostole len vtedy, keď už nesvietia žiadne svetlá.“
Preto sa sviečka z včelieho vosku rozhodla, že
by raz chcela svietiť len
pre samotnú kostolnú
myš. A tak sa aj skutočne stalo. Jedného večera,
keď bolo po bohoslužbách, si podržala sviečka malú iskierku zo svojej žiary vo svojom knô22

te, aby celkom nezhasla. Keď už sa
po nej nikto viac nepozeral, začala
znovu horieť, zažatá pomocou prievanu. Keď ju chudobná kostolná
myš v tom veľkom tmavom kostole uvidela, nedokázala zo seba vydať
ani hlások. Takýto kostol ešte myška nikdy nevidela. Malý plamienok
sviečky premenil temnotu priestoru
na zázračnú hru svetla a tieňa.
„Och, to je pekné!“, zapišťala myšička a utekala ku voskovej
sviečke.
V jej blízkosti bolo celkom
jasno. A tej úbohej kostolnej myške bolo tam
pri sviečke tak príjemne teplo, ako jej býva len v lete na teplom
kameni.
„Ďakujem ti“, zašepkala myška sviečke. „Ďakujem, takto
krásne ešte v mojom
kostole nikdy nebolo!“
Sviečka sa tomu zasmiala a skoro vznikol dojem, že je pri
tom smiechu menšia.
Myš sedela dlho pri
sviečke. Bolo tam teplo, jasno a pekne. Tú
noc si úbohá kostolná
myš vychutnávala. Bolo jej tak, akoby sa kúpala v tom svetle a teple

sviečky. Nakoniec sa ale myška preľakla: „Ty si sa celkom zmenšila!“ zapišťala myška.
„To si si všimla až teraz?“, odpovedala sviečka tichým hlasom. „Poď
sem, chcem ti prezradiť jedno tajomstvo,“ zašepkala.
A myška zaostrila svoje uši. Sviečka začala rozprávať:
„Myška, šťastie je horieť a zhorieť.
Rozumieš tomu?“
Myška nechápavo potriasla hlavou.
„To, čo sme teraz spolu zažili,
myška, to sa mohlo udiať len preto,
že som sa nebála toho, že sa zmenším. Keby som chcela zostať veľkou, peknou, voňavou sviečkou, nikdy by som nemohla uzrieť to šťastie v tvojich
tmavých myšacích očiach.
Nikdy by som spolu s tebou neprežila tvoju radosť, keby som nebola ponechala tlieť tú malú iskierku v knôte a keby som pre teba nehorela. Bez
môjho svietenia by bol kostol teraz
tmavý a studený a nebol by teplý
a rozjasnený.“
„Tomu rozumiem“, povedala kostolná myš. „Pretože horíš a zmenšuješ sa, to je pre mňa pekné a robí mi
to radosť. Daruješ sa mi tým, že mi
dávaš svetlo a teplo.“
„To si pekne povedala“, odpovedala sviečka. „Áno, ja sa ti darujem,
aby si bola šťastná.“
Veľkými očami sa pozerala myška
na stále viac sa zmenšujúcu sviečku.
„Šťastie je horieť a zhorieť“, mrmlala si.

Sviečka sa sklonila a ešte raz jasnejšie zažiarila. Jej svetelný lúč padol
na tvár ukrižovaného Ježiša, ktorý
visel vyrezaný z dreva na oltárnom
kríži. Kostolnej myši sa skoro zazdalo, že sa usmial. A aj neskôr sa často
malej myške stávalo, že sa v tichých
okamihoch pozerávala na Ježiša, keď
jej prišla na myseľ vosková sviečka
a napadla jej pritom myšlienka: „Darujem sa ti, aby si bola šťastná!“
Príbeh od Michaela Pfeiffera bol
po prvýkrát publikovaný v periodiku
Priateľ mládeže (Jugendfreund), č. 52
v roku 1987.
Z nemčiny preložila
Vlasta Okoličányová
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Milosť, ktorá ústi
do vďačnosti a štedrosti
„Včasráno vzal Jákob kameň, ktorý si položil pod hlavu, vztýčil ho ako posvätný stĺp a zvrchu ho polial olejom. To miesto pomenoval Bételom; predtým meno toho mesta bolo Lúz. Vtedy Jákob urobil takýto sľub: Ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť na ceste, ktorú práve konám, ak mi dá chleba na jedenie a šaty na oblečenie, a ak sa šťastne vrátim do svojho otcovského domu, tak Hospodin bude mojím Bohom. Tento kameň, čo som postavil
ako posvätný stĺp, bude Božím domom, a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti
presne odvádzať desiatky“ (1. Mojžišova 28,18 – 22).

K

eď si človek sadne za stôl, tak ďakuje Bohu za pokrm. Keď nám
niekto prejaví láskavosť, tak sme mu
vďační, že sa o nás zaujíma. Keď dosiahneme úspech, tešia nás pozornosti, ktoré prijímame v podobe gratulácií. Ak sa zasadíme za pravdu a spravodlivosť a vidíme, ako sa mnohým
otvárajú oči pre jej poznanie, tak nás
to napĺňa radosťou. Či si to uvedomujeme alebo nie, v tom všetkom
a v mnohom inom, čo dennodenne
prežívame a pre svoj život prijímame,
ukrýva sa závan milosti, závan niečoho, čo si nezaslúžime.
Milosť je ústredný pojem kresťanskej teológie, no milosť je predovšetkým dobrovoľný prejav Božej lásky k človeku v podobe nezaslúženej
priazne (napr. odpustenia hriechov)
alebo pomoci. V Božej milosti je
ukrytá podstata Kristovho evanjelia.
Milosť v teológii vôbec nie je jednoduchá téma. No najlepšie milosť pochopíme vtedy, keď ju uchopíme, keď ju prijmeme a prežijeme
na svojom vlastnom živote tak, ako
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ju prežil náš reformátor Dr. Martin Luther, ktorý hľadal milostivého Boha. Našiel Ho v Ježišovi Kristovi ako vo svojom osobnom Spasiteľovi a Záchrancovi. Takúto milosť
Boh ponúka každému z nás.
Na Jákobovej životnej ceste viery
môžeme vnímať, ako si ho Božia milosť čoraz viacej podmaňovala. Niekedy sme až prekvapení z toho, či skutočne Boh mohol počítať s takým
podvodníkom a klamárom, akým bol
Jákob. Ale práve v tom tkvie tajomstvo a bohatstvo Božej milosti. Jákob
toho veľa nevie o Božej láske a milosti,
no i napriek tomu mu zaznieva krásne zasľúbenie: „Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš,
a dovediem ťa späť do tejto krajiny“
(1. M 28,15). Ale ako má uchopiť túto milosť, ktorú mu Boh takým nádherným spôsobom deklaruje? K tomu
je potrebná viera, ktorá u Jákoba kríva, pretože Jákob opäť začína tým ľudským: „Ak bude so mnou Boh, ak ma
bude chrániť na ceste, na ktorú som
sa vydal, ak mi dá chlieb na jedenie

a šaty na oblečenie, a šťastne sa vrátim do domu svojho otca, Hospodin
bude mojím Bohom.“
Vidíme, ako do hry vstupuje to
ľudské „AK“. To znamená, že Jákob sa nedokáže na Boha spoľahnúť. Jeho skúsenosť viery je v plienkach. Ale sme iní ako Jákob? Koľkokrát z našich úst vychádza to ľudské
„AK“, cez ktoré drzo a neprimerane
Bohu kladieme podmienky. Kto sme
my, že sa tak správame? Kto nám dal
právo klásť si podmienky voči Tomu, kto je Pánom všetkého? Aká drzosť vychádza neraz i z našich úst,
ktoré bez váhania vyslovia to ľudské „AK“. A Pán Boh i napriek našej neohrabanosti a drzosti prichádza k nám so svojou milosťou. To je
niečo, čo je priam nepochopiteľné.
Tak ako sa nevedelo pozdvihnúť
Jákobovo srdce do výšin viery, tak sa
nevie pozdvihnúť ani to naše. Ostáva visieť na vlastnom ja, na tom, čo
naše ruky urobia a rozum vymyslí.
Nie je to absurdné, že my potrebujeme Boha vyskúšať ako nejakého žiačika v škole, či naozaj si stojí za tým,
čo aj hovorí? Ak sme len kúsok k sebe čestní, musíme si priznať, že v Jákobovi vidíme samého seba, vidíme
v ňom svoj obraz. Aká je to škoda,
že neraz nie sme schopní viac dôverovať Bohu, a tak ako kresťania splývame s týmto svetom.
No však to ľudské „AK“, ktoré je plné podmienok, Jákob končí sľubom,
že „AK“ toto všetko mu Hospodin dá,
tak zo všetkého Mu odvedie desiatok.
S odovzdávaním desiatku alebo desa-

tiny z toho, čo sme získali, sa stretávame už pri Abrahámovi (1M 14,17-20).
Dávanie desiatkov, to znamená desiateho dielu zo všetkého, čo človek mal.
Desiatky sú starým náboženským
zvykom nielen v Izraeli. Desiatok sa
pokladal za akúsi odplatu Hospodinovi, ktorému patrí táto zem, so všetkým, čo na nej rastie, desiatok však
bol aj vyjadrením vďačnosti za prijatú milosť a požehnanie. Odvádzaním
desiatkov bol zabezpečený i chod náboženského života v Izraeli.
Keď dnes hovoríme o odluke cirkvi
od štátu, tak si uvedomujeme, že ak
cirkev má zabezpečiť svoje fungovanie
vo svete, tak potrebuje na to finančné
prostriedky, ktoré sú ukryté v našich
peňaženkách a účtoch. Samozrejme,
že táto téma nie je populárna, pretože
nás doposiaľ cirkev skoro nič nestojí.
Oveľa viacej človek vynakladá na cigarety, daň za psa, či členské v rôznych
spolkoch. No ak nás cirkev nič nestojí, tak taká cirkev potom nestojí za nič.
Ako Jákob postupne uchopoval
Božiu milosť a prebojovával sa k viere, tak mohol dať i sľub: „zo všetkého, čo mi dáš, budem ti verne odvádzať desiatky.“ A Pán Boh mu požehnával. Ak sme k Bohu štedrí, On
je niekoľkonásobne štedrejší k nám.
Ale dokážeme Bohu povedať: „zo
všetkého, čo mi dáš, budem ti verne
odvádzať desiatky?“ Ako kresťania
máme byť za čo Bohu vďační. Nech
sa naša vďačnosť prejavuje aj v štedrosti voči svojej cirkvi.
Roman Porubän,
zborový farár CZ ECAV Kežmarok.
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Služba

V

o dverách izby stojí lekár. Posledný pohľad na deti: už všetky spia. Ako v každý iný deň. Ticho
privrel, pôjde ešte za sestrou do inšpekčnej izby.
- U detí som už zhasol, - oznámi jej.
- Dobre, že sme všetky deti preniesli do jednej izby, nie je im smutno, - rozhovorí sa sestra.
- Áno, deti si ľahšie zvyknú.
- Dospelí veru nie, - vzdychne
sestra.
- Dospelí nie, - súhlasí lekár. - Bol
som sa pozrieť aj tam, ale... Tam sa
dnes priveľmi spomína na domov.
- Nuž, ale keď sme ich nemohli
prepustiť, všetci sú ležiaci pacienti,
- zosmutnie aj sestra. - Veď aj ja by
som bola najradšej medzi svojimi.
Prečo musia na sviatky slúžiť vždy
len a len slobodní? – vybuchne odrazu.
- Niekto tu musí byť, - pokrčí plecami doktor a rád by už odišiel.
- Vy ste kedy naposledy slúžili,
pán primár?
- Ja? Pred vyše dvadsať rokmi.
- Tak dávno? - zhíkne sestra. Vtedy som ešte ani nežila!
Primár využije prekvapenie
a rýchlo sa vytratí do svojej izby.
Poodhrnie záclonu. Tma. Obyčajná tma neobyčajného večera. Len kde
tu v pavilónoch vysvietené okná zabudnutých pacientov. Na zemi riedky
sneh s tmavými koľajami po pneu
matikách. Osamelá hŕstka áut.
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Tohoto roku po prvýkrát nebola
hádka kvôli službe na Štedrý večer.
Vtedy sa každý na niečo vyhovára.
Jeden má rodinu, druhý snúbenicu,
tretí chce ísť do hôr, štvrtý...
Už dávno predtým vedel, že si tú
službu vezme. Musel si ju vziať.
•••
V postieľke spí dieťa. Ešte aj vo
sne k sebe pritíska veľkého medveďa.
Nad dieťaťom stoja mladí rodičia. Je
to ich najkrajší darček. Napokon sa
žena bez slova usmeje na muža a ťahá ho za ruku do jedálne, kde stojí veľký rozsvietený stromček s pravými voskovými sviečkami, z rádia
počuť taktiež pravé koledy a pri stole sedia starí rodičia.
- Zaspal? - spýta sa starý otec prichádzajúcich.
- Konečne, - povie mladý otec. Po toľkých dojmoch... Nemyslel som
si, že sa tak bude všetkému tešiť, veď
ešte nemá ani rok.
- Bože môj, ako to rýchlo prešlo...
A my, starká, koľkože sme to už spolu? - obracia sa dedko na babku.
- Bude tomu rovných štyridsať rokov, - povie babka vyčítavo.
- Každé Vianoce ste strávili spolu?
- Kdeže... hneď prvé Vianoce som
bol na vojne...
- Zato teraz je nám dobre, - povie
babka. - Vážte si, deti moje, že dnes
môžete byť spolu, že môžete...
- Že dnes nemusí ani jeden slúžiť!
- skočí jej Jana do reči, aby nedošlo

k prednáške. - Ozaj, Milan, kto dnes
slúži u vás?
- Primár Hanák.
- Aha, - povie dedko iba toľko, lebo nie sú tunajší. - A dobrý je na teba, Milanko?
- Prijal Milana ako vlastného, - povie Jana. - Prvý deň šiel
Milan do roboty celý rozklepaný
a na druhý deň už bol v primárovom
operačnom teame.
- Háky som držal, - prizná skromne mladý muž.
- A nemal si strach? - híka babka.
- Nemal som času na strach. Primár povedal: choďte sa umyť, kolega!
- On ťa nazval kolegom? Takého mladého? - híka aj dedko. - Len
sa ho drž, chlapče. Pri ňom sa určite veľa naučíš. A aký je pán primár
obetavý, keď aj dnes slúži. Iste má
rodinu a...

- Nemá. Vlastne má, ale... Tento rok sa rozviedli. Po vyše dvadsiatich rokoch. Aspoň tak sestričky hovorili.
- Dvadsať rokov, - opakujú starí
rodičia nechápavo. - Toľké roky...
•••
Miestnosť, v ktorej sa zdržiavajú lekári počas nočných služieb, bola v prítmí. Ale primárovi sa nechcelo ľahnúť, i keď vedel, že táto noc bude pokojná.
Koľko ľudí sa v tejto izbičke vystriedalo... Sviatok, piatok. Cez
sviatky slúži vždy len jeden a druhý
má príslužbu doma. Dnes slúži on,
primár. Prvý raz po dvadsiatich
troch rokoch.
Ešte ani s Máriou neboli svoji,
keď ho pred všetkými obránil starý
primár: kdeže, Hanák slúžiť nebude, práve teraz musia byť spolu! Ešte padla nejaká poznámka, všetci sa
smiali a on sa bez slova červenal.
Vtedy ju po prvýkrát predstavil
svojim rodičom. Mala strach: bola
z malého mesta a on bol veľkomešťan. Limonádový príbeh: lekár sa zamiloval do zdravotnej sestry. Myslel,
že si práve preto budú rozumieť.
Na ďalšie Vianoce už žiadna služba nepripadla do úvahy: vtedy už
boli traja. Toľké roky boli traja...
Bol presvedčený, že aj Mária dnes
slúži. Dlho bola doma, nechcel, aby
pracovala, a asi to bola chyba. Bola
vlastne vždy sama doma.
Stiahol ruku od rádia: samé koledy a organ. Blahorečenie rodinnej
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pohody. Načo. Radšej nech je tento
večer ako každý iný.
Milan mu tu nechal nejaké knižky, aby sa do nich pozrel. Ozaj, Milan. Pripomína mu seba samého
v začiatkoch: všade pichne nos, všetko chce vedieť, ničoho sa nebojí. Rád
by si bol tak zaučil syna, ale... Zdeno
je s partiou niekde v horách. V posledných rokoch utekal z domu. Niet
sa mu čo diviť. Chlapec nevedel, čo
robiť, komu držať stranu. Komu by
nešli na nervy ustavičné hádky a potom nekonečne dlhá tichá domácnosť a vlastne všetko pre nič za nič.
Ba: pre prácu. Mal ju rád. Keď sa
stal primárom, bol viac v nemocnici ako doma. Márii sa to nepozdávalo, chcela, aby sa viac venoval synovi. Vtedy jej prvýkrát vyčítal, že mu nerozumie, pretože
je len sestra. Len sestra... Nezhodil ju, ale seba. Ale prácu nenechal. Pre neho boli totiž samozrejmosťou, že za pacientom, ktorého
operoval, šiel v sobotu či v nedeľu,
že si po ťažkých operáciách brával
nočné služby... Preboha, veď tieto deti ho tiež potrebovali, možno
viac ako jeho zdravý syn.
Mária sa hnevala, keď brával so
sebou aj Zdena. Ale chcel chlapca
nakaziť svojou prácou. A aspoň to sa
mu podarilo. Zdeno mohol študovať
doma. Nie, odišiel na druhý koniec
republiky. Pochopil ho. Ba vedel
aj to, že si tam kdesi ďaleko založí
vlastný domov. Tu ho už dávno nemal. Naposledy sa stretol so synom
pri rozvode. A potom už šlo všetko
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rýchlo. Odišiel z domu, nemocnica
mu vybavila byt...
Telefón. Sekundu dúfal, že mu
hlásia prípad, ale vzápätí myšlienku
zavrhol: dnes?
Vrátnica mu priala šťastné sviatky. Výmena vrátnikov, pochopil. Aj
kolegovia z iných oddelení mu želali. Zo zvyku. Inak by to považoval
za zlomyseľnosť. Napokon, možno
ani všetci nevedeli, čo prežíval počas
tohoto roku...
•••
Tichá noc pripomínala čímsi Betlehem. Všetci ju spievali potichu, aby
nezobudili dieťa. Pozemské dieťa.
Ale túto pieseň si nikdy neodpustili.
A po nej prídu na rad ďalšie a ďalšie.
Dedko pri tom lúska orechy – aspoň raz, komentuje stará mať, inak
to musí robiť sama.
- Práve si myslím, - povie dedko,
- koľkí sú dnes z domu preč. Takí
doktori, železničiari, hasiči...
- Telefonisti, vojaci, - nechce zaostať babka.
- Veru, koľkí nesedia pri štedrovečernom stole ako my, - chce navodiť dedko sentimentálnu náladu,
ale keď vidí, že mladých nedojme
a na babku to neplatí, vzdá sa a zo
zvyku vytiahne cigaretu.
- Fuj! – pacne ho babka po ruke.
- Len ho nechajte, mamka, dnes
všetko môže, - zasmeje sa Milan.
- Á, nie! - vyhlási hrdinsky dedko. - Ja som zabudol na dieťa.
- Tak pekne spinká, - povie dojato
babka, hoci je to už jej desiate vnúča.

- Počúvaj, Milan, - zvážnie starý
otec a definitívne odloží nezapálenú
cigaretu, - tak si myslím, či by si nemal toho svojho pána primára zavolať k vám na Vianoce. Vieš... vtedy
by nikto nemal byť sám.
- Chceli sme! – zvolajú mladí, ale
reč preberie Milan.
- Hovorili sme o tom s Jankou, ale
prv, než som šiel za ním, videl som,
že je už napísaný na službe. A potom
sme si s Jankou povedali, že je to hádam takto lepšie... Je vlastne prvý
rok bez rodiny. Nuž sme si mysleli,
že ho zavoláme aspoň na Silvestra.
- A on čo?
- Zatiaľ o tom nevie, - zrozpačitel Milan.
- Ach, deti! Na Silvestra! Taký bláznivý deň! A prečo nie aj cez
sviatky? Rád by som ho poznal.
- Juj, starý, - zamračí sa babka, veď on je doktor a čo my dvaja... obyčajní ľudia z dediny a nemáme ani
také školy... o čom by si sa s ním rozprával? Vari o politike?
- Hoci aj.
- Dohodnuté, - podporí starkého
Jana. - Aj ja by som s ním chcela posedieť. Veď ho ešte ani nepoznám.
•••
Doktor sa núti do čítania, ešte je
len pol jedenástej, nie je zvyknutý
včas chodiť spávať. Zajtra už bude
ľahšie, ostane tu doobeda, ale večer
sa príde znova popozerať, aspoň slúžiacemu kolegovi nebude smutno.
A pozajtra to už bude takmer všedný deň.

Kroky..?
- Milan, - povie udivene. - Kde sa
tu beriete?
Milan sa doširoka usmieva: malý už dávno spí, manželka je so starkými a on zatúžil po známom tichu
a trochu si odskočil.
- Žiadny príjem, však?
- Nie.
- To je dobre, - usmeje sa mladý
doktor. - Pán primár, stavme sa, že
ste ešte nejedli východniarske zázvorníky. Ani medvedie labky. Priniesol som vám ich ochutnať, stoja
za to.
Hanák sa musí zasmiať: to je celý Milan.
- Však sú dobré? – sleduje mladý
kolega každý primárov pohyb a pre
istotu si dá jeden zázvorník aj sám.– Povedal som mojej Janke: aj keď si
voľajaká pani doktorka, musíš vedieť
na Vianoce niečo upiecť.
- A upiekla.
- Hej. Spolu so mnou z kuchárskej knižky. To ste mali vidieť!
- Ale sú perfektné.
- Lenže... – zrozpačitie Milan, - to
nie sú tie naše. Toto sú od starkých.
Lebo my... viete... možno na druhýkrát to bude lepšie.
Poteší sa Hanákovmu smiechu.
Naisto siahne do stola, kde odpočíva šachovnica.
- Teraz? - prekvapí sa primár.
- Nemáte chuť?
- Ale veď... doma vás budú čakať.
- Nebudú. Vedia, kde som. Ja jednoducho potrebujem tento vzduch.
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Ako ryba, - rozostavuje Milan figúrky na šachovnici. - Minule ma
stretol akýsi doktor z interny a hovorí: vy ste sa na ortopédii zbláznili s tými šachmi, po práci nechodíte domov, len hráte. Hovorím mu:
nepravda. My hráme len cez nočné,
keď nie je žiadny príjem. Pracovnú
dobu preťahujeme aj bez šachov. No
nepovedal som pravdu? - rozčúli sa
mladý doktor.
- Pravdaže, - schváli Hanák. - Milan... naozaj by ste mali ísť domov.
- Potom.
- To je kedy? - baví sa Hanák.
- Keď dohráme.
- Čo mám s vami robiť, - vzdychne si primár a zdá sa, je rád, že nebude celkom sám.
Odkladá knihu, Milan si povšimne jej názov a zatvári sa spokojne. Je
to jeho kniha.
- Dobrá kniha, - podotkne Hanák.
- To som rád, - usmeje sa Milan a dokončí zostavu figúr. - Skoro by som bol zabudol to najhlavnejšie. Janka by vás veľmi rada poznať. A starkí tiež. Sľúbil som im...
Našli by ste si pre nás zajtra popoludní čas?

Hanák udivene zdvihne hlavu.
- Nerád by som rušil cez sviatky...
Vtedy sa vždy schádza rodina a...
- Vy už dávno patríte do mojej
rodiny, - vyhŕkne Milan úprimne
a vzápätí sa zarazí: neprehnal to?
Hanák na chvíľku sklopí oči.
Tento cudzí chlapec ho považuje
za vlastnú rodinu. Svoju vlastnú rodinu... A čo je vlastne teraz primárova rodina? Pacienti, sestry, kolegovia, celá táto nemocnica, komplex
pavilónov, tie nedokážu sklamať,
práve všetci tí ho potrebujú...
Milan vidí určitú váhavosť
a rýchlo prevezme reč. Začal, nuž
musí aj skončiť.
- Tak... tak vás zajtra čakáme. My
nie sme na nejaké zábavy, sedíme
len tak doma... všetci... malý ešte nevyrušuje... Prídete, však?
Primár pozerá uprene na mladého vyčkávajúceho kolegu. Ani jeden neuhne pohľadom. Tak sa Hanák vzdá prvý.
- Rád, - povie a usmeje sa.
- Tak fajn, - usmeje sa potešene
aj Milan a podoprie si hlavu oboma
rukami. - Pán primár, začínate.
Nora Baráthová

Prajeme Vám fujavicu šťastia,

Prajeme Vám, čo Vy nám,

víchricu pohody, závej radosti,

zdravie, úspech, nekecám,

len malú vločku všedných starostí

k tomu štipku šťastíčka,

a hlavne lavínu zdravia a lásky...

poteší sa dušička.
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Kežmarský drevený kostol
a cisársko-kráľovská fotografka
Róza Jeniková

T

émou tohto príspevku je priniesť niekoľko menej známych
informácií o zrejme najstarších fotografických snímkach kežmarského dreveného artikulárneho kostola a o ich autorke.
Na úvod len niekoľko známych
faktov.
Knihu o dejinách tohto výnimočného kostola napísal ako prvý tamojší evanjelický kňaz Štefan Linberger, vydaná bola po nemecky aj
po maďarsky, vytlačil ju Pavol Sauter v roku 1892 v Kežmarku (LINBERGER, Stephan. Beschreibung der
evangel. Holzkirche und des städ-

tischen Communal=Friedhofes in
Kesmark. Kesmark: Selbstverlag der
evangelischen Gemeinde, 1892). Výnos z predaja knihy mal byť použitý
na stavbu nového evanjelického kostola, ktorý bol už niekoľko rokov rozostavaný. Táto publikácia obsahuje
okrem histórie stavby kostola aj opis
jej umeleckého interiéru. Autor v nej
cituje aj všetky texty, ktoré sa v interiéri kostola pri jednotlivých maľbách nachádzajú napísané švabachom. V publikácii sú uverejnené aj
dve fotografie z interiéru dreveného
kostola (digitalizát od Mikuláša Liptáka) a nákresy jeho vtedajšej von-
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kajšej podoby a nákres rozostavaného nového kostola.
Ďalej sa budeme venovať len
dvom fotografiám interiéru kostola.
V knihe je pod fotografiami publikovaná informácia o tom, kto fotografie zhotovil, t. j. meno Rosa Jenik, c. k. dvorná fotografka s adresou jej fotoateliéru vo Viedni a to, že
ich do publikácie vytlačil Pavol Sauter v danom roku 1892.

Cisársko-kráľovská
fotografka Róza
Jeniková
Nakoľko považujeme tieto fotografie za najstaršie dochované fotografie interiéru dreveného kostola,
pokladáme za prínosné pre dejiny
kostola dozvedieť sa niečo aj o autorke týchto fotografií.
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V literatúre k histórii fotografovania na Spiši je známych len niekoľko
málo faktov o Róze Jenikovej. Zaujímavou je však už prvá informácia,
a to text inzerátu, ktorý Róza Jeniková publikovala 1. júla 1881 v perio
diku Karpathen – Post. Píše, že „sa
rozhodla na základe mnohorakých
pozvaní a výziev zriadiť v Kežmarku
svoj fotoateliér podľa spôsobu amerických ateliérov“. Ako adresu svojho ateliéru uvádza „dom Henschovcov na Prollgasse 207“, t. j. na terajšej
ulici Dr. Alexandra dom č. 44 (novú
adresu identifikovala Nora Baráthová). Fotografka ponúkla do konca
júla t. r. nasledovné služby: „Snímky môžu byť od najmenšej veľkosti až do životnej veľkosti, okrem toho skupinové portrétne fotografie, reprodukcie, zväčšeniny, snímky kosto-

lov, súkromných budov, fabrík, aj ich
interiérov, strojov, ekvipáží (kočiar
so záprahom), ktorých vyhotovenie
bude čo najprecíznejšie a v čo najkratšom čase.“ Datované 29. 6. 1881.
Redaktorom tohto týždenníka bol
v tom čase Rudolf Schwartner. Zrejme z tohto obdobia pochádza aj jeho portrétna fotografia, ktorú si dal
zhotoviť touto renomovanou fotografkou. Nachádza sa v zbierkovom
fonde Múzea v Kežmarku dostupnom na internetovej stránke múzea (podľa Cintulová, Erika). Okrem
uvedenej fotografie sa zachovala aj
ďalšia portrétna fotografia od Rózy
Jenikovej zobrazujúca dve dievčatá.
V zbierkovom fonde je popísaná ako
portrétna fotografia Heleny Schi
ckedanzovej s priateľkou. Domnievame sa, že by mohlo ísť aj pri druhom portréte o ďalšiu členku rodiny,
a to Kornéliu Schickedanzovú, obidve dámy boli príbuzné kežmarského profesora Dr. Grosza z matkinej
strany, mali byť jeho tetami. Táto rodina vlastnila v Kežmarku prvú fabriku v Uhorsku (Baráthová, Nora)
na priemyselné zhotovovanie umeleckých výšiviek. Na portrétnej fotografii sú okrem dievčenských postáv zobrazené aj artefakty s rôznymi výšivkami a vzory na vyšívanie (Fotografia sa dochovala v pozostalosti Alfréda Grosza - profesora na evanjelickom lýceu). Toľko
ku vzťahu fotografky Rózy Jenikovej ku Kežmarku.
Nejasnou zostáva otázka, kedy
boli vyhotovené fotografie drevené-

ho kostola, či už v roku, keď v Kežmarku prevádzkovala R. Jeniková svoj ateliér v r. 1881. O tomto roku napísala v inzeráte, že ju viacerí
vyzvali prísť do Kežmarku zhotoviť
nejaké fotografie. Mohli to byť požiadavky predstaviteľov cirkevného
aj spoločenského alebo hospodárskeho života, kultúrnych činiteľov,
majiteľov fabrík a iných. Fotografie
kostola mohli byť použité do knihy o kostole až neskôr, v r. 1892.
(Podľa jej inzerátov sa dali vyhotoviť u nej kópie fotografií do 3 rokov).
Možnosťou zostáva aj to, že Jenikovú o zhotovenie fotografií niekto požiadal až o 10 –11 rokov neskôr práve pre túto konkrétnu publikáciu
o drevenom kostole. Či sa R. Jeniková ešte niekedy do Kežmarku po roku 1881 vrátila, sa nám nateraz nepodarilo zistiť. Vek fotografií interiéru dreveného kostola tak spadá
do obdobia rokov 1881 – 1892.
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Pôvod a profesionálna
kariéra
Autorka zmienených fotografií
vytvorených v Kežmarku v jej tamojšom fotoateliéri bola v tom čase
už uznávanou a ocenenou cisársko-kráľovskou dvornou fotografkou.
Tento vysoký titul udelený jej za čias
Rakúsko-Uhorskej monarchie, ktorý obdržala v r. 1871, je svedectvom
jej vysokej profesionality a umeleckého talentu. Získala ho ako 18-ročná. O rodine Rózy Jenikovej je známych len málo informácií. Ako
miesto narodenia sa uvádza Viedeň
s otáznikom, dokonca je zmienené
ako možné miesto narodenia aj Kežmarok, čo sa nám nepodarilo potvrdiť. Narodila sa v roku 1853, jej otcom bol Jozef Jenik, zakladajúci člen
viedenskej fotografickej spoločnosti v r. 1861, ktorý viedol fotografický ateliér po svojom svokrovi Ferdinandovi Küssovi, starom otcovi Rózy. O matke niet žiadnych bližších
informácií. Existuje jedna zmienka
o Róze Jenikovej v židovskom múzeu vo Viedni, kde o nej píšu ako
o úspešnej viedenskej fotografke židovského pôvodu.
Najviac informácií existuje o jej
starom otcovi Ferdinandovi Küssovi (narodil sa vo Viedni 1800,
zomrel v Pörtschachu v Korutánsku
v r. 1886). Patril k uznávaným maliarom, ktorý svoje diela, najmä zátišia, vystavoval v Hamburgu, Berlíne a Paríži. Až v neskoršom veku sa začal venovať fotografovaniu,
v r. 1859 založil prvý fotoateliér vo
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Viedni, ktorý neskôr v r. 1863 prevzal jeho zať Jozef Jenik a od r. 1868
viedla ateliér Róza Jeniková. Róza
prevádzkovala aj ateliér starého otca v kúpeľnom meste Ischl, ktoré
bolo letným sídlom cisárskej rodiny
Habsburgovcov a obľúbeným letoviskom príslušníkov šľachty a umelcov, z ktorých viacerí boli jej zákazníkmi.
V r. 1876 sa Róza Jeniková dňa 2.
mája vydala za fotografa Michaela
Dörflera. O jej manželstve niet žiadnych bližších informácií. Róza sa
stala vyhľadávanou ateliérovou fotografkou v 70. a 80. rokoch 19. storočia, portrétovala mnoho prominentov, najmä umelcov a hercov, ale aj

Na Svetovej viedenskej výstave
v r. 1873 boli udeľované umelcom
medaily za pokrok a zásluhy, za pokrok bolo ocenených 53 osôb, z toho len jedna žena. Medaila za zásluhy bola udelená 146 osobám, jednu
z dvoch medailí, ktorými boli ocenené ženy, získala práve Róza Jeniková.

Členka Viedenskej
fotografickej
spoločnosti

spisovateľov a osoby z vyššej spoločenskej vrstvy – príslušníkov cisársko-kráľovských rodín. Popri tom
fotografovala zátišia a i. Fotografie, ktoré zhotovovala, boli lepené
na kartóne, na ich rube uvádzala viacero informácií: adresy svojich fotoateliérov vo Viedni a v kúpeľoch Ischl,
informovala zákazníkov aj o svojich
pracovných oceneniach: získala jednu zlatú, dve strieborné a 6 bronzových medailí. Rub fotografií používala aj pre iné firemné oznamy, napr.: Zväčšovanie fotografie je možné až do životnej veľkosti. Platňa so
snímkou je rezervovaná kvôli možnému doobjednaniu počas 3 rokov.
Rozmnožovanie je zakázané.

Spoločnosť fotografov fungovala
aktívne, konala prednášky a usporadúvala výstavy, od r. 1864 vydávala odborný časopis Photographi
sche Correspondenz (vychádzal až
do r. 1971!), boli v ňom publikované aktuálne informácie o prácach
významných svetových fotografov,
o najnovších trendoch fotografovania, nechýbali ani propagačné materiály o výrobe nových fotografických materiálov, pomôcok a nových typoch fotoaparátov. V r. 1908
bola publikovaná v tomto časopise
správa o tom, že cisársko – kráľovská dvorná fotografka Róza Jeniková darovala do zbierky Viedenskej
spoločnosti fotografov niekoľko
predmetov. Táto informácia je dokladom jej sociálneho cítenia a zároveň je poukazom na to, že Róze Jenikovej záležalo na propagácii fotografického umenia a chcela prispieť
aj osobnými darmi ku skvalitneniu
výučby a práce kolegov – fotografov,
ktorí si nemohli dovoliť z finančných dôvodov zaobstarať vlastné fotografické aparáty a iné potrebné za35

riadenia a pomôcky. Z viacerých darov spomenieme len dva: Petzvalov
objektív pre zhotovovanie objektívov od C. Dietzlera vo Viedni a Ortoskop, ktorý navrhol Petzval a vyrábal Voigtländer. Tieto dary sú dokladom toho, že R. Jeniková poznala
prácu Jozefa Maximiliána Petzvala (Pecvala), používala jeho vynálezy a ako členka fotografickej spo-

Vianoce Vám prajem šťastné,
od Ježiška dary krásne.
K tomu šťastie do balíčka,
hodne zdravia a šťastíčka.
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ločnosti sa s ním iste aj osobne poznala. Tento spišský matematik, rodák zo Spišskej Belej, priekopník
a vynálezca v odbore fotografovania, bol po pôsobení v Budapešti pozvaný od r. 1837 na miesto profesora viedenskej univerzity, kde pôsobil
40 rokov. Zomrel v r. 1891.
•••
Záverom citujeme správu o úmrtí R. Jenikovej publikovanú v časopise Photographische Correspondenz: „31. marca 1913 zomrela vo
Viedni pani Róza Dörflerová, (rod.)
Jeniková, cisársko-kráľovská dvorná
fotografka vo veku 60 rokov. Zosnulá
bola od r. 1884 vernou členkou cis. kráľ. fotografickej spoločnosti; pre fotografický ateliér, ktorý viedla, obdržala v r. 1871 dvorný titul, ateliér sa
tešil živému ohlasu. Pani Dörflerová –
Jeniková bola známa v širokých kruhoch tým, že počas veľkých historických slávnostných sprievodov vo Viedni účinkovala viackrát ako alegorická
postava Germánie, Austrie a Vindobony (Nemecka, Rakúska a Viedne).
V jednej z týchto postáv bola zobrazená aj v niektorom z predchádzajúcich
zväzkov tohto časopisu.“
Vlasta Okoličányová

Veselé Vianoce a šťastný nový rok
prichádzam priať, aby človek
človeka mal rád,
aby jeden druhému viac šťastia
prial,
aby ten nový rok za to stál.

Vyhlásenie Zboru biskupov
k lockdownu
Vážení bratia, vážené sestry, milovaná evanjelická cirkev.
Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so
mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú. Žalm 23,4

V

zali sme na vedomie, že
od 25. 11. 2021 je vyhlásený
v našej krajine celoštátny lockdown.
Aj keď chápeme nutnosť obmedzenia pohybu v krajine, vyjadrujeme svoj
nesúhlas so
zrušením
služieb Božích. Sme toho názoru,
že duchovný život patrí k esenciál
nym potrebám človeka a že služby
Božie, hoci aj v redukovanej podobe,
mali zostať zachované. Aspoň v režime OP. Zvlášť, keď nevieme, ako
dlho bude lockdown trvať. Podporujeme kroky štátu v snahe obmedzovať šírenie pandémie, ale žiadame aj viac ohľaduplnosti voči vlastným veriacim obyvateľom. Zároveň
konštatujeme, že podľa dostupných
serióznych dát bohoslužobné zhromaždenia neboli a nie sú hlavným
zdrojom šírenia nákazy. Naviac vieme, že práve v prostredí cirkví, ktoré je istou časťou verejnosti a médií ostro sledované, sa dbá na prísne

dodržiavanie hygienických predpisov účastníkmi zhromaždení. Tiež
nás mrzí, že vláda toto rozhodnutie
nekomunikovala
ani s našou
cirkvou, ani
s Ekumenickou radou cirkví.
Sklamaní
sme aj z nez odpovednosti značného počtu našich spoluobčanov. Nedodržiavanie a odpor k opatreniam; napádanie a ohováranie tých, ktorí zavádzajú opatrenia, aj tých, ktorí ich
dodržiavajú, je nepriateľským aktom proti vlastnej krajine; a útoky
na lekárov a zdravotnícky personál
sú zlým a nebezpečným príkladom
správania sa. Odsudzujeme ich. Vyvolávanie a prejavy nenávisti sa stali neospravedlniteľnou módou a životným štýlom príliš veľkej skupiny občanov. Ako cirkev a ako veriaci ľudia máme o to väčší dôvod a záujem na tom, aby sme každý v svojom okolí nielen nevyvolávali napätie a nenávisť, ale aby sme aj aktívne
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pôsobili pokoj a správali sa zmierlivo a aby sme dodržiavaním opatrení
napomáhali uzdraveniu krajiny.
Vyzývame osobitne Vás, bratia farári a sestry farárky, aby ste ani v tejto zložitej dobe nerezignovali na svoju službu kazateľov evanjelia Pána Ježiša Krista. Využívajte online priestor, ale aj iné možné formy
na kontakt so svojimi veriacimi. Povzbudzujte k trpezlivosti, k osobnému prežívaniu viery, napomínajte, vyučujte a prinášajte dobrú správu evanjelia v mori zlých správ okolo nás. Máme čo ponúknuť z Božích
darov svojim spoluveriacim. Nezabúdajme tiež jednoduchou diakonickou službou poslúžiť tým, ktorí sú
osamelí, starí, nevládni, v nemocniciach, ponúkajte individuálnu pastorálnu starostlivosť (tá je aj v lock
downe možná). Buďte v tom samostatní a vynaliezaví! A zároveň vyzývame aj Vás, bratia a sestry, členovia
cirkevných zborov: žiadajte si od svojich duchovných rozhovory, spovede a prislúženie sviatosti Večere Pánovej. Život cirkvi sa pandémiou nekončí, iba prechádza do inej podoby.
Pripomíname, že je možné vykonávať krsty, sobáše a tiež pohreby, aj keď
len s obmedzeným množstvom ľudí.
Mrzí nás ešte jedna vec: Duchovný mimo režimu OTP nemôže v čase lockdownu vykonávať ani tieto
spomenuté úkony. Na samotné očkovanie môžeme mať rôzne osobné názory. Ale zvážte si: Sme hrdí
na predkov, ktorí všetko obetovali
pre zvesť evanjelia. Niektorí z nich
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prišli o najbližších, o vlasť, o slobodu, o zdravie, ba aj o život. A to
preto, že evanjelium a službu Pánovi Ježišovi Kristovi postavili nad
všetko. Dnes je čas obetovať svoje osobné presvedčenie o očkovaní,
aby ste mohli vykonávať duchovnú
službu tým, ktorí Vám boli zverení
a do ktorej Vás povolal Pán a naša
drahá evanjelická cirkev. Veríme, že
Vám toto povolanie bude za to stáť.
V opačnom prípade to bude asi najnezmyselnejší obraz dnešných dní:
duchovný, ktorý pre svoje odmietanie očkovania nebude môcť slúžiť
tým, ktorí mu boli zverení. Evanjelická cirkev bude prinútená v zmysle zákona na takúto situáciu odpovedať z pozície zamestnávateľa.
Bratia a sestry, očkovanie vnímame ako účinný spôsob prekonania
pandémie, a preto povzbudzujeme
k očkovaniu aj členov evanjelickej
cirkvi. V tejto mediálne neprehľadnej situácii vyzývame ľudí, aby sa
pridržiavali vedecky overených informácií. Túto zodpovednosť si uvedomujeme aj v súvislosti so stavom
verejného zdravotníctva a zdravia
všetkých generácií. Ochranu života vnímame ako základnú výzvu veriacim, nakoľko život je Boží dar.
Nežijeme ľahkú dobu, ale jednu istotu máme. Nie sme v tom všetkom
sami. Hradom prepevným je nám
Boh Jákobov, ktorý nás neopúšťa ani
v temných údoliach dnešného sveta.
Buď Mu za to vďaka, že On nás verne
potešuje a posilňuje v každom čase.
Bratislava 25. 11. 2021

Pandémia covid-19 a tvoja
osobná zodpovednosť kresťana

Z

a posledné dva roky neexistuje
v našej spoločnosti viac diskutovaná a celospoločensky vnímaná téma, ako je epidémia covid-19, ktorá
prerástla do celosvetovej pandémie. Preto si možno nejeden z vás v tejto chvíli kladie otázku, čo nám chce
pisateľ v tomto sviatočnom
čase a výročnom zborovom
liste k tomu ešte povedať.
Možno sa vám budú zdať nasledujúce riadky trochu drsné, mentorské, či dokonca aj urážajúce. Ak sa
tak stane, tak budem tomu aj úprimne rád, lebo to bude znamenať, že sa
nad tým zamyslíte, a to je napokon
aj mojou ambíciou a cieľom.
Na úvod len veľmi telegrafický exkurz do problematiky, ktorá je viac-menej všeobecne známa. Epidémie
a pandémie sú trvalou súčasťou našej existencie od neolitu po súčasnosť. Existujú nevyvrátiteľné vedecké dôkazy, že v priebehu evolúcie ľudstva už prvá agrárna neolitická revolúcia pred vyše 10.000 rokmi
znamenala aj obrovské pandemické
ohrozenie existencie ľudstva a toto
sa cyklicky opakovalo a vracalo až
do nášho 21. storočia.
Základná schéma všetkých zoonóz, ako sa epidémie vo všeobecnosti charakterizujú, spočíva v tom, že
vírusy či baktérie neškodne prítomné v organizmoch iných cicavcov,

vtákov, rýb či hmyzu nejakým spôsobom zmutujú a najčastejšie prejdú ešte cez tzv. transmitera na človeka a stávajú sa pre neho až fatálne
nebezpečné. Ak niekoho táto
odborná téma zaujíma viac,
tak mu odporúčam odbornú publikáciu od Ano Karlen z roku 1995 s názvom
„Vyhubia nás epidémie?“
Na jeho provokatívnu
otázku z názvu publikácie je pravdepodobná odpoveď „nie,“ alebo aspoň „zatiaľ nie,“ lebo ľudstvo sa s nimi aj za cenu obrovských strát vždy
vysporiadalo. A tu sme vlastne pri
koreni veci. Kým ešte do nedávnej
minulosti ľudstvo nevedelo hneď
a adekvátne reagovať a konalo viac
menej intuitívne, dnes sme v neporovnateľne lepšej pozícii.
Už Mária Terézia pred dvomi storočiami propagovala očkovanie verejným očkovaním svojich početných detí. Ďalší vývoj len potvrdil
správnosť takého riešenia. Každý
z nás vie čo je tuberkulóza, cholera,
týfus, HIV. Ak dnes nie sú aktuálnym nebezpečenstvom, neznamená
to, že neexistujú, len my sme si na ne
vytvorili protilátky priamym očkovaním alebo generačne sa tieto stali endemickými a dokážeme ich prekonať bez fatálnych následkov.
Späť však k realite dneška. Celý rok 2020 sme všetci boli relatívne
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bezmocní a odkázaní na intuitívne
opatrenia, ako rúško, kontakty, hygiena. Boli sme na tom rovnako, ako
ľudia staroveku, či stredoveku. S príchodom testovaných a najprísnejším
kritériám preverených vakcín začiatkom roka 2021 došlo k zásadnej
zmene. Zaočkovaním 94% populácie by vírus covid zanikol a bolo by
odstránené aj stále akútne nebezpečenstvo jeho mutácie, čo v súčasnosti znamená potenciálne stále nové
nepoznané pandémie. Vírus by v tejto situácii zanikol prirodzeným spôsobom, pretože by nenašiel dosť hostiteľov. Na jeho efektívne a výrazné
potlačenie postačí aj cca 85% a každé číslo pod túto hranicu exponenciálne zvyšuje riziko a negatívne dôsledky pandémie. Samozrejme v čím
väčšom priestore napr. EU, celého
kontinentu, či najlepšie celosvetovo
sa to udeje, tým je efekt výraznejší.
Už v letných mesiacoch bol
na Slovensku dostatok vakcín a každý mal možnosť tieto aj zadarmo dostať. To, že dnes v decembri je zaočkovaných 55% dospelej populácie
má za následok, že sme v tejto nelichotivej situácii, ktorá mimo individuálne tragických osudov, či trvalých následkov ochorenia, znamená aj výrazný regres ekonomiky,
vzdelanostnej úrovne detí a mládeže a kvality života celej spoločnosti.
Bolo a stále to teda je o osobnej zodpovednosti. Preto je úplne na mieste lakonické konštatovanie: Milý nezaočkovaný brat a sestra
– ty si zodpovedný za tento stav, ty
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si zodpovedný za mŕtvych. Možno
nie všetkých 13.000, ale niektorých
určite. Je to len o tebe. Neschovávaj
sa za anonymitu davu 2,5 mil. nezaočkovaných Slovákov, či stovky miliónov nezaočkovaných v EU. Nie je
ani na mieste odvolávať sa na muža
s plexisklom na tvári, ktorý neetickým a hyenickým spôsobom z toho
všetkého vytĺka svoj politický kapitál. Nie je na mieste poukazovať
na nekompetentnosť, nejednotnosť
a nerozhodnosť vlády, či individuál
ne úlety jej čelných predstaviteľov.
Je potrebné pomenovať veci správne
a nie deklarovať nejaké pseudo-heslá o slobode, individualizme a dobrovoľnosti. Sloboda jednotlivca vždy
musí a končí tam, kde svojím konaním začína ohrozovať druhých, a to
je relácia medzi nami dvoma. Zrnko piesku neznamená nič, ale vrece
s pieskom vie zabrániť povodni. Preto je potrebné vnímať samého seba
nie ako individuálne zrnko, ale ako
súčasť vreca piesku.
Na záver si dovolím parafrázovať
britského premiéra Winstona Churchila, keď na margo výsledku Mníchovskej dohody s Hitlerom odkázal britskému ľudu „Mali ste možnosť vybrať si medzi hanbou a vojnou. Vybrali ste si hanbu a budete
mať aj vojnu.“
My sme mali možnosť vybrať si
medzi očkovaním a chaosom s obeťami, vybrali sme si chaos a obete a budeme mať aj očkovanie – povinné.
Ing. Horváth Jozef, zb. dozorca

Ukradnutá a nájdená

P

án farár ma oslovil, aby som
napísala článok o tom, ako bola v knižnici „odcudzená“ kniha,
o ktorej sa hovorilo a písalo v médiách. Je to určite lepšia forma, ako
vysvetľovať každému, ako to vlastne
bolo a čo sa stalo. Pre mňa je to ešte vždy čerstvá záležitosť a je mi ťažko, keď si na to pomyslím, ale možno po tejto „písomnej spovedi“ sa mi
aspoň trochu „uľaví“.
Začnem úplne od začiatku.
V roku 2019 som vyberala knihy
na reštaurovanie, ktoré som nafotila
a poslala reštaurátorom do Slovenskej národnej knižnice v Martine –
Vrútkach, aby vyhotovili reštaurátorské zámery. Medzi týmito knihami sa mi dostala do rúk aj kniha Alchýmie, ktorá na prvý pohľad vyzerala, akoby ju už niekto reštauroval,
resp. sa pokúsil reštaurovať napr.
v 19. storočí (už som sa stretla s takýmito podobnými knihami). Nevidela som na nej teda nič nezvyčajné, reštaurátori vypracovali reštaurátorský zámer na základe fotodokumentácie, ktorú som im nafotila, napísala som projekt pre nemeckú nadáciu, Nemci nám prisľúbili
dotáciu na rok 2020, všetko išlo ako
po masle. S pánom farárom sme zaniesli knihy reštaurátorom, poukazovali sme im, v akom stave sú, čo
je treba urobiť atď. Po dvoch mesiacoch sa ozval jeden z reštaurátorov,
že sme sa asi pomýlili a omylom sme
im doniesli faximile (kópiu), v kto-

rej určité časti sú staré tak 5 až 10
rokov maximálne. Keďže v knižnici pracujem 25. rok a viem určite, že som žiadnu kópiu robiť nedala, bola som na 100% presvedčená,
že sa pán reštaurátor musel zmýliť.
Ihneď som to oznámila pánovi farárovi, čo je vo veci a išli sme spolu s dozorcom do reštaurátorských
ateliérov. Ja som sa dôkladne „pripravila“ na reštaurátorov (myslím –
argumentami) a bola som odhodlaná ich presvedčiť, že sa mýlia. O to
väčší šok to bol nielen pre mňa, keď
nám to priamo pred očami reštaurátor vysvetlil, že po odobratí prídoštia od väzby našiel úplne nový biely kus plátna, ktorý tam bol vlepený a ilustrácie boli na papieri, ktorý
sa používa dnes v kopírkach. V prvej
chvíli som nevedela, čo si o tom celom mám myslieť, nechápala som,
ako sa to mohlo stať. Reštaurovanie sme zastavili, našťastie reštaurátor ju nereštauroval, lebo by to nemalo zmysel. Dozorca Ing. Horváth
hneď povedal, musíme podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, proste celú vec oznámiť polícii.
Ja som bola úplne bezradná, nech
som rozmýšľala akokoľvek, nevedela som, čo sa vlastne stalo.
Vyše 20 rokov som robila so SNK
– Bibliografickým ústavom na katalógu tlačí 16. storočia, takže prvé
čo mi napadlo, že knihu museli „zameniť“ tam. Spolupráca spočívala
v tom, že som im raz za 2-3 mesia41

ce pripravila asi 100-150 kníh, ktoré potom spracovávali odborní pracovníci v Martine v SNK. Pre mňa
to bolo v tej chvíli jediné pravdepodobné vysvetlenie. Hneď ako sme
prišli od reštaurátorov, som spolu s pánom farárom hľadala knihu
v katalógu tlačí 16. storočia, pretože na tom faximile chýbala stará signatúra (tam urobili páchatelia chybu). Chceli sme si overiť, či v katalógu je zaevidovaný originál alebo kópia, ale knihu sme v katalógu nenašli. V záznamoch o výpožičke, ktoré stále archivujem, bol záznam, že
knihu som do SNK odovzdala aj so
starou signatúrou, ale vrátila sa tá
istá? V takýchto chvíľach začne človek pochybovať absolútne o všet42

kom. Pán farár ma požiadal, aby
som všetky knihy, ktoré boli vtedy
zapožičané, odkontrolovala, či nie
sú medzi nimi nejaké iné „kópie“.
Všetko sa zdalo byť v poriadku, každú knihu, ktorá aj nebola zo 16. storočia, chýbal v nej trebárs rok vydania alebo omylom sme ju evidovali
ako 16. storočia, a bola až zo 17. storočia, som si zapísala, vložila do nej
lístok a opravila som údaje v katalógu. To bola bežná prax, ale pri tejto som nemala žiadny záznam, žiadny lístok, žiadnu opravu. Oprávnene
som začala mať podozrenie, že zámena nastala v SNK v Martine, keď
že som vedela, že kniha nikde inde
byť nemohla.
Prešiel nejaký čas a vo februári
2021 podal dozorca trestné oznámenie na polícii. Behom pár dní prišli
policajti, potom vyšetrovateľ z Kežmarku, telefonicky sa mi ozval vyšetrovateľ z Prešova a začali vyšetrovanie. Kto nie je zvyknutý na to,
aby ho niekto vypočúval (to bol aj
môj prípad), tak vám môžem povedať, že je to tlak na psychiku, aj keď
je človek nevinný. Oni majú svoje
postupy a metódy, vypytujú sa stále dookola to isté, ak je niekto vinný,
určite to zistia. Bolo to ťažké, hlavne ja som si veľmi vyčítala, čo som
mohla zanedbať, že sa to vôbec stalo. Toto mi išlo hlavou niekoľko mesiacov, nehovoriac o prebdených nociach, stále som sa snažila o nejaké
logické vysvetlenie, ale na nič som
neprišla. Až do momentu, kedy sa
ma vyšetrovateľ opýtal, či z tých

kníh aj niekto číta a či si vedieme
evidenciu o bádateľoch. Samozrejme, že každý bádateľ musí vyplniť
bádateľský list a okrem osobných
údajov, je tam aj zoznam literatúry,
ktorú študoval. Prezrela som všetky
bádateľské listy od roku 1996 (viackrát) a natrafila som na manželov
farárov, ktorí ako jediní túto knihu
študovali, a to dvakrát. Ihneď som
vedela, že keď to neurobili oni, musia byť v tom aspoň zapletení, keďže
už pri prvej návšteve v r. 2016 sa mi
zdali byť veľmi „zvláštni“. Pri prvej
návšteve knižnice (bez toho, aby sa
opýtali, či môžu) si fotili ilustrácie
– obrázky z knihy alchýmie a keď
som ich upozornila, že som počula
ako cvaká tablet pri fotení (zabudli
si vypnúť zvuk), klamali mi, že nefotili, boli pre mňa „podozriví“. Informovala som o tom pána farára, že
títo farári sú veľmi „čudní“ a ešte aj
klamú, ich správanie bolo naozaj neprimerané ich povolaniu.
Je treba povedať, že moje podozrenie sa ukázalo ako opodstatnené,
lebo títo farári neštudovali len u nás,
ale aj v kaštieli v Strážkach a tam
ukradli knihy, ale keďže to boli „farári“, riaditeľka s nimi uzavrela dohodu, že keď knihy vrátia, nepodá
na nich trestné oznámenie (pritom
ich mala aj na kamerovom zázname). Vo Vrbove „zmizla“ počas ich
návštevy na katolíckej fare tiež kniha zo 16. storočia, ale nedá sa to preukázať a v kolégiu v Prešove takisto.
Všetky tieto fakty som oznámila vyšetrovateľovi, ten to preveril, ale

samozrejme, že preverovali aj v SNK
v Martine a v reštaurátorských ateliéroch vo Vrútkach, čo nebolo vôbec príjemné, najmä po medializácii
v televíznych správach na Markíze.
Kto to nezažil na vlastnej koži, neuverí. Stále som si však nevedela predstaviť, ako to mohli urobiť, bola som
presvedčená, že u nás v študovni to
urobiť nemohli, lebo sme boli po celý čas pri nich a dokonca dve, v tom
čase som mala kolegynku. A predsa, knihu našli vyšetrovatelia u nich
na fare, kde pôsobili a oni sa pod tlakom dôkazov priznali, ako to urobili. Zapamätajte si, keď vás niekto chce
okradnúť, tak to urobí a vy tomu nezabránite, keby ste ako chceli.
Stalo sa to pri druhej návšteve,
mali pripravený celý knižný blok
s nafotenými obrázkami, prerobený
tak, aby vyzeral ako originál. Keďže
prišli počas letnej sezóny, keď sa venujeme hlavne sprevádzaniu turistov, ja som odišla na prehliadku s nemeckými hosťami a kolegyňa na nich
dávala pozor. Mali pripravené rôzne
„finty“ napr. vyliali džús - bolo treba
ísť pre vedro do inej miestnosti alebo
dávali mi množstvo otázok ohľadom
literatúry dostupnej v katalógu, jedným slovom odpútavali našu pozornosť, ale stále sme na nich dávali pozor! a dve! Ako presne to urobili, vedia iba oni, vyšetrovateľ len potvrdil
našu teóriu, ale keď nám knihu vrátili, nebolo pochýb, že nám vrátili tú
istú knihu, ktorú sme im dali. Máme
pravidlo – iba jedna kniha pre jedného bádateľa, nikdy viac kníh súčas43

ne. Takže všetko bolo OK. Až nato,
že po 3 rokoch sa mi kniha náhodou
dostala do ruky a dala som ju reštaurovať, a to ostatné už som opísala.
Neviem, či to bola náhoda, osud
alebo niečo iné, ale som rada, že sa
kniha našla, že ju máme späť, aj keď
spočiatku som bola nešťastná z toho,
že som to vôbec objavila. Všetko zlé
je však na niečo dobré. Keby sa o túto knihu nezaujímal nikto najbližších povedzme 50 rokov a niekto by
ju chcel študovať až napríklad v roku
2070 (knižnica je tu vyše 420 rokov,
takže 50 rokov nie je tak veľa) a našiel by túto „kópiu“, určite by padlo
podozrenie na pracovníkov knižnice,
ale ja by som sa už k tomu nemohla
vyjadriť. Teraz sa to vyriešilo, kniha
je späť v našej zbierke, čo je pre mňa
to najdôležitejšie a keď som doteraz
dávala veľký pozor, tak mi verte, že
teraz budem dávať pozor ešte väčší! Poučili sme sa všetci, a to aj „pá-

chatelia“. Celú vec oľutovali, napísali nám list, poslali peniaze a teraz sa
kajajú. Žiaľ, stalo sa a už to nevrátime späť. Na celej veci je najsmutnejšie to, že to boli farári. A mňa osobne
mrzí, že sa snažím plniť si svoje pracovné povinnosti najlepšie, ako viem
a napriek tomu sa to stalo. Je to riziko
tejto práce, lebo prichádzate do styku
s predmetmi vysokej kultúrnej hodnoty, dedičstva našich predkov a máte veľkú zodpovednosť. Touto cestou
sa chcem poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali a nepochybovali
o dôveryhodnosti mojej osoby.
Dúfam, že niečo podobné už nezažijem a že ma čakajú len príjemné veci, ako napríklad koniec pandémie. To prajem všetkým vám, aby
sme sa vrátili do normálneho života, aký sme viedli pred pandémiou.
Takže hlavne veľa zdravia!
Katarína Slavičková,
Lyceálna knižnica Kežmarok

Reštaurátorský zámer
Signatúra: N 44162, S 0
Autor a názov diela: Andreas : Alchymia….recognita,
emendata…
Francofvrti, excudebat, Joannes
Sauruus, rok 1506
Rozmer knihy: 21 x 33,4 x 6 (cm)
Rozsah poškodenia knižnej väzby: Celopergamenová knižná väzba s holandskými hranami. Kniha
je značne mechanicky poškodená
a zatečená. Najväčší rozsah poškodenia je zo spodnej strany knižné44

ho bloku (pri nohách), kde došlo aj
k úbytku papieroviny. Na jednotlivých stranách listov sú výrazné stopy (mapovania) po zatečení listov.
Na prednej predsádke je zachovaný
rukopis a takisto na titulnom liste je
text: Ex Libris… Titulný list je z rubovej strany prilepený drevnou lepiacou páskou. Rub titulného listu
obsahuje aj pečiatku Lyceálnej knižnice v Kežmarku a signatúru 44162.
Na chrbte knižnej väzby je pri no-

hách prilepený papierový štítok so
signatúrou M 23.
Reštaurátorský zámer:
1) dezinfekcia v parách N- butanolu
2) vstupná farebná foto dokumentácia v rozsahu 10 farebných snímok na CD nosiči, 10 čiernobielych archívnych fotografií
3) vstupné meranie pH knižného
bloku nedeštruktívnou analýzou
dokumentu systémom SurveNIR
4) zdokumentovanie stavu rozsahu poškodenia do protokolu
5) zhotovenie reštaurátorského zámeru
6) číslovanie knižného bloku pred
jeho rozobratím
7) mechanické čistenie listov štetcom
8) oddelenie predného a zadného prídoštia od pergamenového poťahu
9) rozoberanie knižného bloku
na jednotlivé listy
10) vodná neutralizácia knižných
listov v nasýtenom hydrogénuhličitane horečnatom Mg(HCO3)2
11) reštaurovanie listov japonským
papierom a dolievanie listov papierovou suspenziou
12) úprava zreštaurovaných a doliatych listov do pôvodného formátu
13) kompletizácia knižného bloku,
lisovanie listov
14) šitie knižného bloku podľa zachovanej pôvodnej technológie
15) glejenie, kašírovanie chrbta
knižného bloku
16) zreštaurovanie pergamenového
poťahu a jeho následná aplikácia na knižný blok

17) aplikácia prídoštia a zavesenie
bloku
18) zakonzervovanie pergamenového poťahu konzervačnou pastou
Korex SB
19) zhotovenie ochranného obalu z archívnej lepenky Alfacel
0,5 mm
20) výstupné meranie pH knižného
bloku nedeštruktívnou analýzou dokumentu systémom SurveNIR
21) zhotovenie výstupnej dokumentácie po reštaurovaní knižného
dokumentu 10 farebných snímkou na CD nosiči
Reštaurátor: Mgr. Peter Oravec
Termín dokončenia:
Cena za materiál: 100 EUR
Náklady na mzdy: 860 EUR
Ostatné náklady: 70 EUR
Výsledná cena: 1030 EUR
Vypracoval: Mgr. Peter Oravec
Schválil za ORaK:

SPRÁVA
O knižnom diele: N 44162, S 0,
Andreas Libavius: Alchymia….recognita, emendata… Francofvrti, excudebat, Joannes Sauruus, rok 1506
Na Oddelenie reštaurovania
a konzervovania v Slovenskej národnej knižnici bola na základe
podpísanej Zmluvy o dielo doručená knižná jednotka: Andreas Libavius - Alchymia, rok tlače 1506.
Vlastníkom knihy je Lyceálna knižnica v Kežmarku. Vypracovali sme
reštaurátorský zámer, kde sme určili
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rozsah poškodenia a následný postup
na záchranu knižného artefaktu.
Pri podrobnom skúmaní knižnej jednotky sme zistili, že sa nejedná
o autentické dielo, pretože vykazuje
znaky falzifikátu, prípadne expozičného faksimile, (ktoré sa používa pri
tematických výstavách). Pri takomto type faksimile sa v expozícii – pri
výstave vždy prezentuje napr. titulný list, ukážka vyobrazených litografií, prípadne výzdoby samotnej knižnej väzby. Pôvodný reštaurátorský zámer sme vypracovali na základe rozsahu poškodenia knižnej väzby:
Celopergamenová knižná väzba s holandskými hranami. Kniha je
značne mechanicky poškodená a zatečená. Najväčší rozsah poškodenia
je zo spodnej strany knižného bloku (pri nohách), kde došlo aj k úbytku papieroviny. Na jednotlivých stranách listov sú výrazné stopy (mapovania) po zatečení listov. Na prednej
predsádke je zachovaný rukopis a takisto na titulnom liste je text: Ex Libris…. Titulný list je z rubovej strany prilepený drevnou lepiacou páskou. Rub titulného listu obsahuje aj
pečiatku Lyceálnej knižnice v Kežmarku a signatúru 44162. Na chrbte
knižnej väzby je pri nohách prilepený
papierový štítok so signatúrou M 23.
Pri podrobnom skúmaní knižnej
jednotky sme zistili nasledovné nezrovnalosti:
- Knižná celopergamenová väzba
s holandskými hranami nie je autenticky z aplikovaného knižného
bloku. Obsahuje originálny červe46

-

-

-

ný štítok so signatúrou 44162. Zachovaných je 5 pergamenových zapustených pásikov, ktoré sú prevlečené spolu s dvomi kapitálikovými
pásikmi cez drážku na prídoštie.
Knižný blok je šitý na 5 konopných špagátov (pravé väzy)
Oriezka na knižnom bloku je
prefarbená z červenej na zeleno
modrú (ktorá je však historicky
staršia oproti červenej) Červená
oriezka sa používala v 18. storočí, zatiaľ čo modro zelená oriezka
v období renesancie.
Titulný list je vytvorený reprografickou technikou (pravdepodobne ide o laserovú, alebo atramentovú tlačiareň) - pri detailnejšom
skúmaní obrazovej a textovej časti sú viditeľné stopy rastru. V žiadnom prípade nejde o litografiu ani
o medirytinu. Pečiatka na rubovej strane titulného listu je takisto
vytvorená reprograficky. Vlastnoručne je napísaná signatúra 44162.
Na rubovej strane je prilepený tlačený fragment. Nasledujúci list je
takisto vytvorený reprograficky
a ako podkladový papier už nebol použitý ručný typ papiera, ale
strojový. Po tomto liste nasleduje samotné stránkovanie knižného bloku s číslom 25 avšak číslo 5
je mechanicky odstránené, aby sa
navodil dojem správneho stránkovania, t.j. s číslom 2.
Chrbát knižného bloku je prelepený novodobou textíliou bielej farby s novodobým lemom
na jednom z okrajov.

- Všetky ďalšie obrazové prílohy
v počte 10 kusov sú vyhotovené
rovnako reprograficky a na strojovom papieri a posledný dvojlist
s indexom je vytvorený na ručnom papieri.
- Poškodenie
(malý
otvor)
na zadnej strane knižnej väzby pokračuje smerom do vnútra
knižného bloku. Je však v knižnom bloku umelo vytvorený aj
cez novodobú textíliu, ktorá tam
bola doplnená, aby vytváral dojem autentickosti.
- Poškodenie knižného bloku pri
nohách je vytvorené umelo. Hrany listov sú novodobo odtrhnuté
a zohnuté smerom do vnútra, aby
vzbudzovali dojem prirodzeného
poškodenia. Mierne je odkrytá
červená vrstva oriezky, ktorá je,

ako som už spomenul, z historicky mladšieho obdobia.

Záver
Celkovo by som to zhodnotil
ako veľmi slabý falzifikát, s mnohými chybami, ktorými sa falzifikátor snažil vzbudiť dojem autentického originálu. Samotné použitie reprografickej tlače na litografie titulného listu a obrazových príloh, kde
bol ako podklad použitý strojový
papier, ktorý bol masovo používaný až od polovice 19. storočia oproti
dovtedy používanému ručnému papieru. Jediný pravdepodobný originál sú pergamenové knižné dosky,
ktoré aj obsahujú červený štítok so
signatúrou 44162.
V Martine 18. júna 2020
Mgr. Peter ORAVEC, reštaurátor
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O delení a spájaní

účasťou nášho bytia sú aj matematické symboly – plus, mínus,
krát, delenie – miešajú sa v našom
každodennom živote, už od narodenia až do skonu. Rátame, násobíme, delíme. Spájame – rozdeľujeme. Delíme sa
prirodzene – tak ako
Boh rozhodol pri tvorení sveta, keď stvoril
muža a ženu. Vývojom sa delíme na malých – veľkých, mladých – starých, zdravých – chorých.
Prirodzené delenie neubližuje nikomu, je to skutočnosť – je to tak.
Rozdeľujeme sa podľa farby pleti, rasy, príslušenstva k národu –
a tam sme dokázali vyrobiť množstvo krívd. Políme sa na pekných –
škaredých, bohatých – chudobných,
mocných – a tých bez ... Vytvorili
sme kult tela – krásu, umelú, nie prirodzenú a tá nie je vždy krásou! Je to
otroctvo – prestíž – pýcha. Delíme
sa podľa vierovyznania, áno – máme
slobodnú vôľu, ktorá nám je daná –
no k tomu patrí aj tolerancia a rešpekt! Úcta voči odlišnému názoru.
A to už sa nechcem dotýkať delenia
podľa politického príslušenstva.
Vymyslené hry o moc! Ako sa ešte chceme deliť? Čo ešte vynájdeme?
Aký vyšší princíp?! Princíp na delenie! Nebolo treba dlho čakať – novodobé delenie ľudí na OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní) a tých
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bez .... bez Ohľadu?! bez Tolerancie?!
bez Porozumenia?! No je to skutočne tak? Prečo potrebujeme toľko delenia? Nájdeme pravdu v historicky
známom hesle „Divide et impera“? – Rozdeľuj a panuj! Je odpoveďou?
Ježiš s roztiahnutými rukami volá:
„poď, chcem Ťa objať“ – ale koho? starého či mladého, škaredého či pekného,
bohatého či chudobného, veriaceho či ateistu, straníka či nestraníka
.... či aj toho so znakom OTP alebo
bez?! Koho?! .... koho objímaš Ty?!
Chorého či otca? Bohatého či brata?
Neveriaceho či suseda? OTP či priateľa? Mocnára či človeka?....
Spája nás ešte niečo? Je nejaká sila, ktorá zastaví to neprirodzené delenie? JE! Určite! A tou je láska, agapé – láska Boha k nám, ktorý neváhal a pre našu spásu dal svojho SYNA pribiť na kríž, ... dal by si viac?
Rozmýšľaj! kým vyriekneš súd... či
budeš ďalej deliť.
Už nedeľ, nebuď deliteľ, radšej násob – násob lásku láskou, lásku s odpustením, lásku so spájaním .... a výsledok? Ožije Bohom stvorená človečina, v ktorej je ukryté nehmatateľné, neviditeľné no cítiteľné – dobro,
neha, úcta s vďačnosťou, spolupatričnosť a láska ....
Anna Božoňová

Kázeň
12. september 2021, Súľov,
stretnutie artikulárnych zborov
„Ty si môj sluha, vyvolil som si ťa a nezavrhol, neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa
a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou.“ (Iz 41,9c-10)

M

ilí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Keď Pán Boh stvoril svet, všetko
múdro učinil. Na každú časť stvoriteľského diela môžeme čítať hodnotenie v 1. kap. 1. knihe Mojžišovej: „A Boh videl, že to bolo dobré.“ Krásny bol svit mesiaca, či žiara slnka, krásne bolo i každé steblo trávy, či kvet na lúke, krásne bolo nebo i morské hlbiny. Od tých
čias, všetko, na čom spočinie ľudské oko cez celé generácie, je úžasné a vykazuje dokonalosť Božieho umu. K nádhernému stvoriteľskému dielu nesporne patrí i človek. Človek ako výnimočné Božie stvorenie dostal do vienka ideálny priestor na svoju existenciu.
Bol s týmto priestorom stotožnený
až do chvíle, kým nedovolil preniknúť do svojho srdca i mysle ponuku
Božieho nepriateľa – diabla: byť ako
Boh. Prestal si vážiť, čo mu Pán Boh
dal k dispozícii. Chcel viac. Myslel
si, že bude viac. Bude ako Boh. Dosiahol cieľ, ktorý mu bol diablom
podsunutý? Nie. Vieme, čo sa stalo
s človekom. Namiesto pocitu dokonalosti získal dovtedy pocit nepoznaný: strach. Keď prichádza Hos-

podin do rajskej záhrady a kladie
základnú otázku: „Kde si, Adam?“,
- ukrýva sa pred Hospodinom medzi stromami záhrady. Prečo? Mal
predsa ideálnu príležitosť postaviť
sa Hospodinovi tvárou v tvár. Užiť
si očakávaný pocit blaženosti: byť
ako Boh. No pocit blaženosti sa nedostavuje. Človek nedokáže obstáť
v konfrontácii so svätým Bohom.
Aký bol dôvod jeho strachu? V poznaní vlastného zlyhania. Od tých
čias až do dnešných dní strach v jeho najrôznejších podobách sa tiahne ľudským pokolením. Biblia –
Písmo sväté má až 20 hebrejských
výrazov, ktoré označujú stupne
a druhy strachu, bázne a úzkostí.
Pozrime sa bližšie aspoň v základných rysoch, z čoho má človek
strach? Príčin je veľa. Prvú sme si
už pomenovali – neschopnosť niesť
dôsledky za svoje rozhodnutie
i svoje konanie. Urobím niečo, poviem niečo, no potom utekám, skrývam sa, ospravedlňujem sa.
Inou príčinou k strachu sú okolnosti, ktoré ma obklopujú. Moc, ktorá ohrozuje moju existenciu, nedovoľuje mi byť pokojným a vyrovnaným...
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V čom tkvie základný problém
našich strachov? – Odpoveď je pomerne jednoduchá: nedostatočná
dôvera v Pána Boha. Ona je kľúčovou príčinou veľkej plejády našich
strachov.
Táto skutočnosť sa odrazila nejedenkrát aj v živote vyvoleného
Božieho ľudu. Stretávame sa tu so
zvláštnym fenoménom: Izrael je
Božím vyvoleným ľudom. Z mnohých ľudských pospolitostí Hospodin si vyvolil Izrael za svoj ľud,
za svetlo národom a svoju voľbu
nezrušil. Hospodin sa rozhodol pre
Izrael nie preto, že by ľud sám osebe
niečo mimoriadneho vykonal alebo
znamenal, ale z lásky. Vyvolenie je
akt Božej milosti, čo tiež znamená
poveriť určitou úlohou. Boh rozho54

dol, aby sa Izrael stal jeho vlastníctvom. Niesol Jeho meno a zvestoval Jeho pravdu. Práve pre toto poslanie je Izrael oddelený od ostatných pronárodov. Vyvolenie nie je
nadradenosť, ale oddelenie k službe. Preto je vždy spojené s poslušnosťou a s vedomím Božej prítomnosti uprostred národa. Na to mal
Izrael vždy pamätať. A to aj v najťažších chvíľach svojej existencie.
K nim patrili i chvíle babylonského
zajatia. Z tohto obdobia pochádza
aj náš prečítaný kázňový text. Izrael v Babylone žil v neustálej úzkosti, strachu. Ľudsky je to pochopiteľné. Otroctvo, zajatie prináša v sebe priamo ohrozenie života. Človek nemá istotu, čo mu prinesie nový deň. Či bude môcť prežiť. Izrael
ťažila jeho vlastná vina a bezvýchodiskové postavenie. Preto mu Hospodin opakovane dáva odkaz: „Neboj sa.“
„Neboj sa!“ - to je oslobodzujúce slovo. Izrael nemusí mať strach
z minulosti, pretože Hospodin mu
odpustil. Nemusí sa ľakať prítomnosti ani budúcnosti, lebo Hospodin Boh je verný a neopustí svoj
ľud. Je a bude mu pevnou oporou.
Nad protivníkmi Izraela už je vyrieknutý ortieľ, aj keď sa ešte zdá,
že sú na vrchole svojej moci. Hospodin ich sám zavalí hanbou a sám
sa postaví proti nim. Budú ako
nič, zahynú. Ľud môže vidieť svojich odporcov v celkom inom svetle: ako úbožiakov, ktorým nepomôže hnev, ani násilie. Hospodin je si-

lou a pomocou svojmu ľudu. Je Jeho
Vykupiteľom.
Slovo povzbudenia nezostalo naprázdno vyrieknutým slovom. Hospodin poslal perzského kráľa Kýrosa, ktorý vyslobodil ľud zo zajatia. Izrael sa vrátil do svojej krajiny. Opäť sa mohol presvedčiť o Božej priazni. Tak tomu bolo vždy. Boh
Svojmu ľudu podáva prejavy Svojho
záujmu. Vrcholom je Jeho Syn Pán
Ježiš, ktorého poslal do tohto sveta, aby preukázal veľkosť Svojej lásky človeku. Aby ho dostal z otroctva
hriechu. Aby mohol človek žiť v spoločenstve Božích vyvolených. Nebeský Otec dovolil vo svojej láske,
aby Jeho Syn zomrel na kríži i z mŕtvych vstal, aby sme mohli žiť. On
svojim verným prízvukuje: „Nebojte sa, ajhľa, ja som s vami po všetky
veky vekov.“ Aj keď by vám chcel váš
nepriateľ škodiť.
Sila plynúca z Božej prítomnosti a moci dáva schopnosť prekonávať prekážky. Prechádzať aj ťažšími úsekmi života. O tom nám svedectvo vydáva Písmo sväté. Boh bol
s apoštolmi. Len sa pozrime, čím
boli naplnené udalosti apoštolov
v ich misijnej práci: Pavel stál nejedenkrát tvárou v tvár smrti. Musel
znášať nepohodu vo väzení, pri prenasledovaní, vypočúvaní, opovrhnutí. Ako by to bol zvládol, ak by
nemal vedomie stálej Božej prítomnosti? Apoštoli Peter a Ján tiež boli predvedení pred židovskú najvyššiu radu, aby boli vypočúvaní, akou
mocou uzdravili chromého pri

Krásnych dverách jeruzalemského
chrámu. Prví kresťania v arénach
boli upaľovaní, ukrižovaní, prenasledovaní. Takto by sme mohli pokračovať vo výpočte. Keď premostíme o niekoľko storočí do čias reformácie: mal to hádam Luther ľahké?
Vieme, že nie. Stál neraz sám proti všetkým a obstál! My ho za to obdivujeme. Ako aj všetkých, ktorí šli
cestou viery.
Artikulárne zbory - ich história – sama osebe svedčí, aké to bolo ťažké. Jednoduché to nemal ani
Juraj Thurzo, v kraji ktorého sa nachádzame, keď chcel dať nové smerovanie evanjelickej cirkvi. Svojej
manželke Alžbete po synode v Žiline v roku 1610 napísal: „Moja drahá,
musíme sa pripraviť na hnev a keby
len ten. Budú konať, len nevieme, čo
podniknú.“
V liste superintendentovi Izákovi Abrahamidesovi čítame: „Pes
je na štekanie narodený, iné nevie,
len štekať a každý vták spieva podľa svojho zobáka a jazyka. Podľa
nich sa aj pozná. Tak aj naši neprajníci nespokojní a znepokojení napriek verejným krajinským a snemovným ustanoveniam, prijatým
pred mnohými rokmi, teraz podľa
obyčajov psov na nás štekajú a chcú
hrýzť, a keď by mohli svojou bláznivou kliatbou a veľkňazskou ukrutnosťou, by nás od základu vyplienili a v každom prípade do pekla sotili. Tak ako urodzený kôň sa nestará o štekanie psa, aj my ich kliatby
a vyobcovanie, s ktorými nás v po55

sledných dňoch zo spoločnosti veriacich v Krista chcú vyhnať, nepočúvajme a netrápme sa, keďže nás Boh
doteraz proti ich pýche, rozhadzovaniu, tyranstvu a falošnosti zázračne
zachránil, viedol a všetky ich rady
zničil.“
V histórii našej evanjelickej cirkvi
môžeme vidieť aj ďalších silných
mužov vo viere. Len za posledných
100 rokov: biskupi: Jur Janoška, Pavol Vladimír Čobrda, Samuel Zoch,
Fedor Ruppeldt. Tí všetci za cirkev
Božiu horlili, aj keď mali z toho len
nepríjemnosti. Stratu zamestnania,
vypočúvanie, väzenie, spoločenskú
izoláciu.
Ale čo my, bratia a sestry? Akí
sme my? Dokazujúci sa v slove i v čine, že nám ide o evanjelickú cirkev?
Alebo sme ustráchanými bojkami,
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ktorí nepočujú to zásadné, čo povedal Hospodin Svojmu ľudu: „Neboj
sa. Nebuď ustráchaný. Ja som s tebou. Nepozeraj sa ustrašene vôkol
seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním
ťa a podopriem ťa Svojou spásonosnou pravicou.“
Doba, v ktorej žijeme, je komplikovaná. Pre kresťanov obzvlášť. Zatvárajú sa kostoly, znižuje sa objem
bohoslužobných aktivít. No čo je
najhoršie, aj sami neraz veľmi rýchlo opúšťame chrámy Božie. Preto
nech nám silne rezonuje slovo Hospodinovo: „Neboj sa!“ Ono má svoju výpovednú hodnotu aj v našej dobe. Vštepme si ho hlboko do srdca.
Amen.
Mgr. Anna Jakušová,
námestná farárka v CZ ECAV
na Slovensku Hronsek

Milan Bogoľ
Pohrebná rozlúčka, ktorá sa uskutočnila
15. februára 2021 na Novom cintoríne v Kežmarku
Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu! 2Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! 3On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. 4Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. 5Život
ti sýti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol (Žalm 103,1-5)
1
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vďačnosťou voči Pánu Bohu
myslíme po tieto dni na nášho
spolubrata Milana Bogoľa, ktorého Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti v nedožitých 82 rokoch.
Naše myšlienky nie sú prázdne. Oni
sú predovšetkým naplnené spomienkami na vášho manžela a otca,
nášho spolubrata a člena zborového
spevokolu, kde pôsobil viac ako 30
rokov. Pri dnešnej rozlúčke sa vraciame k spomienkam a chvíľam,
ktoré sme s ním prežili. Uvedomujeme si, čo všetko nám Pán Boh skrze
neho daroval a čo všetko nám odrazu bude chýbať. Nebolo toho málo,
a preto i v tejto chvíli nás zaplavuje smútok, že odišiel spomedzi nás
človek, ktorého sme mali radi a ktorý nás vždy privítal: Prajem vám príjemný dobrý deň.
Tých dobrých, pekných a príjemných chvíľ, naplnených mnohým
vtipom a humorom, či už na spevokole alebo rôznych iných sústredeniach a zájazdoch, bolo veľmi veľa.
A tak dnes, keď sa máme s ním rozlúčiť, chceme predovšetkým poďakovať Pánu Bohu za jeho život. K to-

mu nás pozýva aj žalmista slovami:
„Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému
menu! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!“ Áno, Bože, chceme Ti poďakovať za život, ktorý si
naplnil mnohými talentami, a on
ich s láskou a ochotou opäť dával
do služby evanjelia, aby Tvoje meno
bolo oslávené na tejto zemi.
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Žalm, ktorý som vybral k dnešnej
rozlúčke s naším spolubratom, nie
je náhoda. V čase, keď Milan zomieral a bojoval ten posledný boj so
smrťou, tak som počúval jednu ruskú pieseň zhudobnenú práve na základe 103. Žalmu. Veľmi ma oslovila, a tak som si pri nej uvedomoval, že ako málo človek vo svojom
živote ďakuje za veci, ktoré dostáva
od Boha a neraz ich berie ako úplnú samozrejmosť. Rovnako je to aj
s ľudským životom. Až keď niekoho stratíme, tak odrazu zistíme, čo
všetko sme s ním stratili, čo všetko
s ním odišlo. Keď som si doma pospevoval 103. Žalm a bol som naplnený jeho nádherným obsahom, tak
práve do toho prišla správa o smrti Milana Bogoľa. Pre mňa osobne
sa stal tento žalm v tú chvíľu vďakou za jeho život a za to všetko, čo
58

som mohol ja prijať do svojho života od prvého stretnutia s ním pred
23 rokmi. Tento žalm mi zostane
i do budúcnosti spojený s jeho odchodom a zároveň bude vždy akousi vďakou Bohu za jeho život a službu, ktorú konal v našom cirkevnom
zbore.
Dnes po mojej pravici tu nestojí nikto. Za iných okolností by tu
stál brat Milan Bogoľ, ktorý mi pomáhal na pohreboch so spevom
ako kantor. No skôr, ako sme spoločne prišli na cintorín, keď vošiel
do kancelárie farského úradu, tak
mi položil dve kontrolné otázky.
Máte kázeň? Nezabudli ste na tabličky? Dnes mi ich už nemal kto
položiť. Pre niekoho možno hlú
posť, ale neraz sa mi stalo, že som
si zabudol na stole kázeň, alebo
tabličky.

Všetko dobré, pekné, pozitívne má svoj pôvod v Pánu Bohu, On
a jedine On je originálnym zdrojom všetkého dobrého a pekného v našom živote. On nám rovnako dáva silu na znášanie ťažkostí, ktoré do nášho života prichádzajú. Tejto skutočnosti si bol vedomý aj náš zosnulý spolubrat, pretože každého dňa čerpal silu od Boha
k rôznym skúškam a zápasom, pred
ktoré bol postavený. No tento dobrý Boh mu dal jeden úžasný talent.
Zmysel pre hudbu a spev, ktorým
potešoval množstvo ľudí a ktorým
mohol slúžiť v našom cirkevnom
zbore. S týmto talentom vychovával aj svojich žiakov, ktorí si na neho s láskou spomínajú a vám najbližším mohol odovzdávať v kruhu svojej rodiny dôležité hodnoty pre život viery. Vo všetkých nás

tak zanechal nezmazateľné stopy. O takýchto ľuďoch platí, že ich
vplyv na svoje okolie je taký veľký,
že mnoho z ich spôsobu života preberáme aj my do toho svojho.
S vďakou voči Pánu Bohu dnes
chceme myslieť na nášho zosnulého spolubrata Milana, ktorý prostredníctvom duchovných piesní poznal i zmysel svojho života a jeho
hodnotu. Cez duchovnú pieseň Pán
Boh konal v jeho živote. A tak sme
vďační Bohu za všetko to dobré, pozitívne, veľké a cenné, čo brat Bogoľ
mohol vytvoriť z talentov, ktoré mu
Pán Boh zveril. On ich nezakopal,
ale práve naopak ako rozumný šafár rozmnožoval, aby prinášali úžitok vám ako rodine, ale i nám ako
rodine cirkevného zboru.
Keď sme spoločne prichádzali na toto miesto poslednej rozlúč59

ky s našimi zosnulými, tak neraz
zavtipkoval: Nezabudnite mi dať
do truhly rádio, aby mi bolo veselšie a telefón, aby som vám zavolal.
No vo svojom vnútri mu bolo jasné, že nič z toho nebude potrebovať,
pretože jeho nádej sa upierala k Bohu, ktorý ho jediný mohol vytrhnúť z moci smrti a tmavého hrobu.
Na túto skutočnosť poukazuje i žalmista slovami: „Život ti vykupuje
z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom.“ A tak aj on si bol vo
svojom živote vedomý toho, že nikto
ho nemôže vytrhnúť z Božích láskavých rúk – ani smrť. Nikdy ju nevnímal a ani nechápal ako niečo strašidelné, ale ako okamih, kedy z tejto
časnosti prejde na večnosť k svojmu
Stvoriteľovi.
Hoci smrť zakončila úsek jeho života na tomto svete a nám spôsobi60

la bolesť a zármutok, on si už spieva v inom spevokole tú dokonalú
nebeskú pieseň baránkovu. A prečo tak môže robiť? Aj na to nám žalmista dáva odpoveď. Hovorí, že Boh
nám vykupuje život z hrobu. Vďaka
tomuto výkupnému môžeme aj my
prechádzať cez smrť do života večného. Aké bolo toto výkupné? Drahé! Veľmi drahé! Boha to stálo život
Jeho Syna Ježiša Krista, keď Ho neváhal obetovať na dreve golgotského kríža. V stredu – tzv. popolcovú,
vstúpime do pôstneho obdobia, ktoré nám bude pripomínať práve túto
skutočnosť, ako Pán Ježiš nastúpil
bolestnú cestu utrpenia a smrti, aby
nás zachránil. Kristova smrť na kríži, Jeho zlámané telo a vyliata krv, to
je to výkupné za náš život, aby sme
jedného dňa mohli aj my prejsť zo
smrti do života.

Častokrát sa nám javí smrť ako
koniec života – áno, toho pozemského, ale zároveň smrť je začiatok
niečoho nového. Nie je to samozrejme prirodzená automatika, ale to
nové, čo sa nám ponúka, kým žijeme na tejto zemi, je pre človeka veľkým darom Božej milosti. Tá milosť spočíva v tom, že Boh zaplatil
za nás výkupné obeťou svojho Syna Ježiša Krista. Čo môžeme urobiť pre to my, aby sme patrili medzi
vykúpených? Nič. Stačí prijať túto
milosť, Bohom ponúkané výkupné. Čo to pre nás znamená? Priznať
sa k Bohu, vstúpiť do spoločenstva s Ním, pestovať s Ním osobný
vzťah. Ak takto budeme žiť, ak prijmeme tento životný štýl, tak potom
aj my spolu so žalmistom budeme
vyznávať: „Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrden-

stvom.“ V tejto nádeji som sa mohol s ním rozlúčiť v nemocnici 22.
januára, keď sme sa naposledy videli a zároveň spoločne modlili. Ale
i to boli chvíle, ktoré sa dajú vyjadriť žalmistovými slovami: „Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho
dobrodenia!“ I za tieto chvíle som
Bohu vďačný.
103. Žalm je vlastne ďakovná
pieseň zachráneného človeka. Ja
verím, že Milan Bogoľ patrí medzi zachránených ľudí, ktorí si vo
svojom živote uvedomovali, v čom
spočíva ich záchrana od smrti večnej a moci diabolskej, a práve preto dnes už môže spievať novú pieseň, víťaznú pieseň Baránkovu. To
nech nás všetkých i v tejto chví61

li potešuje a povzbudzuje, aby sme
aj my tak žili, že jedného dňa, keď
budeme prechádzať údolím tieňov
smrti, prešli sme zo smrti do života večného, kde sa pripojíme k Milanovmu spevu a kde budeme spoločne oslavovať Boha novou piesňou. Dnes Bohu ďakujme za všetku
milosť a milosrdenstvo, ktorého sa
nám dostalo skrze zosnulého spolubrata.
Žalmista nás k tomu pozýva slovami: „Dobroreč, duša moja Hospodinovi.“ Dobrorečiť znamená
ustavične si pripomínať to, čo Boh
pre nás vo Svojej láske urobil a neprestajne robí. Ak si pripomíname,
čo Boh v Kristovi pre nás urobil, tak
potom aj my žijeme Jeho odkazom.
Kristovo evanjelium sa zmocňuje nášho života a vedie nás po úzkej
ceste do skutočného domova, kto62

rý máme v nebesiach a do ktorého
v tejto chvíli vyprevádzame nášho
zosnulého spolubrata, manžela, otca a deda.
V situáciách smútku, ako je i táto, nám Pán Ježiš ponúka Svoj pokoj, a aj teraz nám ho chce dať.
Kto ho prijme, ten prijíma svetlo,
svetlo, ktoré do nášho času preniká z večnosti, aby sme zvládli myšlienky a pocity, ktoré sa nás zmocňujú. Tým, že budeme v hĺbke svojej duše ďakovať Bohu za život zosnulého, tak tým si budeme uvedomovať, že Boh je v našej blízkosti, a to i uprostred tejto rozlúčky,
uprostred smútku. Preto „Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! On odpúšťa ti všet-

ky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. Život ti sýti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol.“ Amen.

Modlitba
Otče náš nebeský, i v tejto chvíli chceme Ti poďakovať za život nášho zosnulého spolubrata. Chceme Ti
poďakovať za roky, ktoré si mu daroval, chceme Ti ďakovať za to, že
skrze neho pozostalí mohli prijímať
mnohé požehnanie, ale rovnako sme
ho mohli prijímať aj my v spoločenstve cirkvi. Ďakujeme Ti, že Ty sa
nám dávaš poznať i v takýchto smutných chvíľach ako náš milosrdný Boh
a Pán, ktorý sa o Svojich verných stará
a nezanechá ich ani v bolesti, smútku či trápení, ktoré na nás prichádzajú pri smrti našich blízkych. Daj,

aby sme v celom živote mohli spoznávať Tvoju dobrotu a milosť, a tak ťa
oslavovali celým svojím životom. Pozostalým pomôž všetko znášať, čo si
na nich naložil a uisti ich o tom, že
utrpenia terajšej doby nie sú hodné
sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Vypočuj nás, keď k Tebe voláme:
Otče náš, ktorý si v nebesiach!
Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako
v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš
každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav
nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo
i moc i sláva naveky.
Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky i na veky vekov. Amen.
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Odobierka
Vážená zarmútená rodina, bratia
a sestry!
Stretli sme sa na tomto mieste, aby sme sa
v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s naším spolubratom
Milanom Bogoľom, ktorý sa narodil 17. mája 1939
v Starom Smokovci rodičom Jánovi
Bogoľovi a Alžbete, rodenej Szepessiovej. V rodičovskom dome vyrastal po boku svojich súrodencov brata Cyrila a sestier Eleny a Boženy. Základnú školu ukončil v Bardejove a potom študoval na Strednej pedagogickej škole v Prešove – učiteľstvo
64

1.-5. ročníka, a to v rokoch 1954 –
1957. Po absolvovaní strednej školy nastúpil na základnú vojenskú
službu. V roku 1979 vstúpil
do manželstva s Alžbetou Dulinovou. Pán
Boh v tomto manželstve im požehnal dvoma deťmi,
a to dcérou Evkou
a synom Jánom.
Ako učiteľ na základnej škole pôsobil až do roku 2000.
Učil na viacerých školách v okrese Bardejov, Poprad a Kežmarok. Dlhodobo však
svoje zručnosti a vedomosti odovzdával na Základnej škole vo Vlkovej, kde pôsobil vo funkcii riaditeľa
školy. Odtiaľ odišiel do starobného
dôchodku.

V cirkevnom zbore Evanjelickej
cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok
sa aktívne zapájal do práce zborového spevokolu. Od roku 2000 pôsobil dve funkčné obdobia ako zborový presbyter. Radi sme sa s ním
stretávali, pretože vždy oplýval humorom a dobrou náladou. K osobe Milana Bogoľa neodmysliteľne
patrila cigaretka a v úzkom kruhu
spevokolistov Janka Bachledu, Jožka Gemzu a mojej maličkosti si rád
pofajčil aj poriadnu cigaru. Od roku 1999 vyprevadil so mnou stovky ľudí na pohreboch. Bol dobrou
speváckou oporou, a to nielen pre
spevokol a kolegov z basu, ale aj
v chráme, na záhrade pri opekačke,
v autobuse, či kdekoľvek sa spievalo. Ak mu niekto doniesol harmoniku, tak hneď vedel urobiť dobrú
zábavu. Chlapi v base si boli toho

vedomí, že keď príde Milan, tak to
určite dobre zaspievajú. A keď nie,
tak vedel automaticky povedať, veď
to ženy v sopráne pokazili. A to, že
niekedy bas robil ostatným hlasom
akúsi ozvenu, aj to vedel vždy vtipne okomentovať: Nevidíme na dirigenta. Tých zážitkov bolo oveľa
viac, ktoré stmeľovali kolektív nášho spevokolu. A tak v tejto chvíli si
uvedomujeme, ako nám bude chýbať, nielen jeho krásny basový hlas,
ale i jeho humor. Odišiel do trvalého domova, ktorý pre nás pripravil
náš nebeský Otec a nám nezostáva v tejto chvíli nič iné, len ďakovať
Bohu za jeho život a čas, ktorý sme
s ním mohli prežiť. Pán Boh z tejto časnosti ho povolal na večnosť vo
štvrtok 11. februára vo veku 81 rokov, 8 mesiacov a 25 dní.
Mgr. Roman Porubän
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MUDr. Emil Raffaj
Pohrebná rozlúčka, ktorá sa uskutočnila
21. októbra 2021 na Starom cintoríne v Kežmarku
„Lekár, uzdrav sám seba! Počuli sme, čo sa stalo v Kafarnaume; urob to aj
tu vo svojej otčine!“ (Lk 4,23)

D

rahá zarmútená rodina, bratia
a sestry!
Je bolestivé v túto chvíľu stáť vedľa
rakvy a odprevádzať na hrobový odpočinok človeka, ktorý nás mal rád
a ktorý sa staral nielen o svoju rodinu, ale ako lekár sa staral o mnohých
ďalších ľudí, ktorí mu boli zverení
do lekárskej starostlivosti. Do života
každého jedného z nás, ktorí sme sa
s ním prišli rozlúčiť, sa nejakým spôsobom zapísal a hlavou sa nám i v tejto chvíli ženie množstvo spomienok,
ktoré sme s ním prežili. Hlavne vo vašom živote, drahá zarmútená rodina,
mal váš manžel, otec a dedko svoje
pevné a stabilné miesto. V mnohých
zápasoch vás od malička povzbudzoval, v mnohých veciach vedel povedať
aj kritické slová, ale nie preto, aby vás
deptal, ale aby vás posunul niekde
dopredu. A preto v dnešný deň rozlúčky je nám všetkým ťažko na duši a mnohí z nás vyslovujeme Bohu slová vďaky za jeho život, pretože
nám bude chýbať jeho starostlivá ruka. Keď prichádzal na biblickú hodinu, tak cestou autom pozbieral všetky „babky“, ktorým sa ťažko chodilo
pešo a po biblickej hodine ich odviezol k ich príbytkom. Už dnes nám táto jeho obetavá služba chýba, na ktorú radi spomíname.
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Je prirodzené, že cítime hlboký smútok a veľkú stratu. Je prirodzené, že nám tečú slzy a prežívame
v tejto chvíli utrpenie a bolesť. No
i napriek všetkým týmto sprievodným javom, ktoré doľahnú na človeka, keď odchádza spomedzi nás blízka osoba, dnešný deň by mal byť pre
nás dňom vďaky Pánu Bohu za jeho
život a za všetko, čím ho On v živote obdaril a čo on mohol opäť odovzdať do služby Jemu ako otec rodiny, lekár, ktorý sa staral o svojich pacientov, zborový presbyter, ktorý sa
podieľal svojou službou na budovaní cirkevného zboru, poľovník, ktorý rád chodil so svojimi priateľmi
do lesa, no nielen poľovať, ale sa aj
oň starať, priateľ či príbuzný, s ktorým sme prežili krásne chvíle života, ktoré v nás zanechali nezmazateľnú stopu.
Dnes, keď stojíme nad jeho
rakvou, tak sa nám tlačia do úst slová, ktoré som prečítal z Lukášovho
evanjelia: „Lekár, uzdrav sám seba!“ Tieto slová by sme mohli parafrázovať: Pomôž si, veď si lekár!
A ďalej sa neraz pýtame: To nemohol ako lekár predísť takémuto stavu, ktorý mu privodil smrť? Nevedel o tom, čo sa s ním deje? Muselo to dôjsť do takého štádia? Aj ten

lekár je len človek a nie je všemocným. Častokrát sám pri sebe prehliadne mnohé z príznakov prichádzajúcej choroby, ktorá môže spôsobiť v jeho živote následné komplikácie, či priamo privodiť smrť. No
okrem toho je potrebné dodať, že
ani ten najschopnejší lekár a najlepší
liek nemôžu nás sami o sebe uzdraviť. Lekár je ten, ktorý lieči, ale Boh
je ten, ktorý uzdravuje a ktorý je alfou a omegou ľudského bytia. A toto
nie je v kompetencii človeka napriek
tomu, že je lekár.
„Lekár, uzdrav sám seba!“ Tento
text som vybral z kontextu začiatku
verejného pôsobenia Ježiša Krista,
ktorý prichádza z Judska do Galiley
do svojho mesta Nazaret, kde prežil po boku Jozefa a Márie roky svojho detstva a dospievania. Vstupuje
do nazaretskej synagógy. Tu číta text
z knihy proroka Izaiáša. Po skončení hovorí: „Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach. A všetci Mu prisviedčali, obdivovali slová milosti, ktoré vychádzali z Jeho
úst, a hovorili: Či Tento nie je syn
Jozefov?“ (Lk 4,21) Do toho všetkého vstupuje Ježiš a hovorí im: „Iste
mi pripomeniete príslovie: Lekár,
uzdrav sám seba! Počuli sme, čo sa
stalo v Kafarnaume; urob to aj tu
vo svojej otčine!“
Tí, ktorí poznáme tento príbeh,
tak vieme, že o chvíľu Ježiša ako rodáka z Nazareta domáci obyvatelia
vyženú za mesto a budú Ho chcieť
zhodiť z vrchu. Prečo? Ježiš veľmi
dobre poznal Svojich poslucháčov,

poznal ich biedy, ich starosti a trápenia, ale rovnako poznal aj ich duchovný život, ktorý skĺzol do formalizmu. A práve na túto, zvyčajne nepríjemnú skutočnosť, poukazoval. Pokiaľ nezasiahol do ich života, pokiaľ nepoukazoval na ich slabosti a nežiadal od nich, aby urobili zmenu vo svojom duchovnom živote, zmenu postojov a hodnôt, tak
všetko bolo v poriadku. No človek,
ktorý v živote iba pritakáva napriek
tomu, že vníma veci okolo seba, že
nie sú v poriadku, sám podporuje
zlo, ktoré potom dostáva rôznu podobu v tomto hmotnom svete. Náš
spolubrat takým nebol. Keď vyslovil ako vojenský lekár v roku 1968
svoj nesúhlas so vstupom vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie, tak
musel odísť do zálohy. No ani ako lekár nechodil okolo horúcej kaše, ale
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vždy povedal svojmu pacientovi, čo
bolo potrebné, aby počul a aby tak
následná liečba mohla byť úspešná.
Ježiš – ako lekár – chce priniesť
ľuďom iné zásady, ako sme si ich my
svojím rozumom stanovili, a preto
vstupuje a zasahuje do života človeka. On si nikoho nechcel získať falošným úsmevom alebo neúprimnosťou svojej reči či konania, a preto
niekedy používa aj tvrdé slová, ktoré sa ľuďom nepáčia. Vieme, že Ježiš
neprišiel hľadať spravodlivých, ale
hriešnikov. Ani lekár nelieči zdravých ľudí, ale chorých, ktorých choroba zmáha a neraz aj svojím zapríčinením, s čím sa určite stretával aj
náš zosnulý spolubrat vo svojej ambulancii. Najhorší druh nepriateľov
sú pochlebovači. Je to tak, ako keby
ťažko chorý človek prišiel k lekárovi a on by jeho zdravie vychvaľoval,
nič by mu nevytýkal, dokonca by ho
ani nevyšetril, ale ešte by ho podporoval v nezdravom spôsobe živote. Bola by to láska zo strany lekára?
Isteže nie! Preto lekár musí povedať
pravdu, upozorniť na všetky chyby
a nedostatky, aby tak mohol človeku pomôcť k lepšiemu zdravotnému stavu.
V podobnej situácii sa nachádzal
aj náš spolubrat, ktorý neraz musel
povedať pravdu svojmu pacientovi,
hoci sa zle počúvala. No nehovoril
to preto, aby človeka deptal, ale preto, aby mu pomohol. Skutočná láska
sa neprejavuje tak, že si človek povie: Nechám to na pokoji, nebudem
sa do toho starať, nebudem si to vší68

mať. Ak mi záleží na človeku, ak ho
mám rád, tak práve naopak, musím
povedať veci na rovinu, aj keď sa zle
počúvajú.
Ježiš Kristus – ako lekár – vo
svojom živote sa preukazoval práve takýmto spôsobom. On nielenže uzdravoval ľudí z telesných
chorôb, ako to robil v Kafarnaume,
či na iných miestach. On nielenže
vyháňal démonov, a tak dostal človeka z pazúrov rôznych psychických
chorôb. Dokonca v evanjeliách čítame o vzkriesení z mŕtvych. No však
táto služba ľuďom nebola tou najpodstatnejšou službou lekára, pre
ktorú Kristus prišiel do tohto sveta. Iste zdravá telesná schránka nášho tela je dôležitá a prispieva k spokojnému a šťastnému životu, no to
čo je oveľa dôležitejšie a čo je večné,
je duša človeka. Telo sa jedného dňa
pominie – obráti na prach, ale duša
tá zostáva – tá je večná. A Pán Ježiš
práve na túto skutočnosť poukazuje,
ako je dôležité mať v poriadku svoju
dušu – čiže mať zdravú dušu, zdravý vzťah k Bohu, ktorý býva narušený ľudským hriechom.
„Lekár, uzdrav sám seba!“ Túto
skutočnosť vnímal pri sebe a aj pri
svojej rodine náš zosnulý spolubrat.
Veľmi dobre si uvedomoval, že nie je
všetko byť telesne zdravý a mať všetkého dostatok k spokojnému životu.
Uvedomoval si, že toto je len akási pridaná hodnota života, ale nie tá
najdôležitejšia. Hoci bol lekárom, aj
on potreboval lekára – Ježiša Krista, ktorý by uzdravil jeho dušu, aby

mohol vo svojom živote konať skutky k oslave Trojjediného Boha. Pokánie, ktoré robil v živote, ho posilňovalo v rôznych duchovných zápasoch. Neraz na svojich perách vyznával ústami žalmistu: „Hospodine, buď mi milostivý, uzdrav mi
dušu, lebo som zhrešil proti Tebe!“, a tak i prichádzal k stolu Pánovmu a prijímal dary tela a krvi
nielen na uzdravenie, ale aj na posilnenie svojho duchovného života. Túto skutočnosť sme mohli vnímať na rôznych stretnutiach v cirkevnom zbore. Veľmi ochotne a rád
pomáhal ľuďom, čo nám iste bude chýbať. A vo svojich modlitbách
na biblických hodinách, vždy myslel
na svojich najbližších, na svoju rodinu, pre ktorú ustavične vyprosoval Božie požehnanie. Je dobré mať
v rodine takého modlitebníka, kto-

rý myslí viac na svojich blízkych ako
na seba. No zároveň bol aj spoločenský a vtipný. Nezabudnuteľný je jeho
rozhovor s Aničkou Beťkovou a argumentácia roľníckymi novinami
oproti jeho odborným atestáciám.
A tak dnešná rozlúčka s ním je
pre nás všetkých poukazom na to,
že ani lekár nie je všemocný a popri tom telesnom zdraví je potrebné,
aby sme sa starali o svoje duchovné zdravie, ktoré je oveľa dôležitejšie ako to telesné – pretože je večné.
Telo je na zemi len do času, ale duša, ktorá ho napĺňa, je večná. A tak
na tomto pohrebe volajme aj my slovami žalmistu: „Zmiluj sa nado
mnou, Hospodine, veď som zomdlený; uzdrav ma, Hospodine, lebo strnuli mi kosti i moja duša je preveľmi zdesená“ (Ž 6,3.4). Chceme tak
robiť pre vás, najbližšia rodina, aby
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sa Pán Boh v tomto navštívení nad
vami zmiloval, uzdravil vás a posilnil vo viere, že hoci sa dnes lúčite so
svojím manželom a otcom, lúčite sa
s ním len do času, pretože ho vyprevádzate do nového života, pripraveného pre všetkých, ktorým sa Ježiš
Kristus stal lekárom duše. Amen.

Modlitba
Večný Bože, Pane života i smrti,
ktorý ľudí z tohto sveta odvolávaš.
I v tejto chvíli pri rakve nášho zosnulého spolubrata Emila Raffaja si
uvedomujeme, že tu nemáme trvalé miesto, ale hľadáme ono budúce,
ktoré si nám pripravil vo Svojej láske a milosti v nebesiach. Ďakujeme
Ti za jeho život, za Tvoju lásku, ktorou si ho miloval a ktorou si ho vykúpil zo smrti večnej a moci diabolskej,
aby sme sa dnes s ním mohli rozlúčiť v nádeji vzkriesenia a večného ži70

vota. Ďakujeme Ti za všetko, čo sme
mohli skrze neho prijať do svojho života. Potešuj v tejto chvíli najbližšiu
rodinu, ktorá najviac smúti na tomto pohrebe, ale ktorá môže v nádeji
pozerať do nebies, pretože aj ich otca
si miloval večnou láskou, a tak si mu
dokázal priazeň nielen počas tohto života tu na zemi, ale chceš mu ju
dokazovať i teraz v sláve neba, v tom
novom domove, do ktorého ho vyprevádzame. K Tebe v tejto chvíli pozdvihujeme svoje oči i srdce a do Tvojich svätých rúk sa vkladáme s prosbou, aby si zmiernil náš zármutok
a naplnil nás nádejou nového života.
Vypočuj nás, drahý Bože, keď spoločne k Tebe voláme:
Otče náš, ktorý si v nebesiach!
Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako
v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš

každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuveď nás do pokušenia! Ale zbav
nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo
i moc i sláva naveky.
Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky i na veky vekov. Amen.

Odobierka
Vážená zarmútená rodina, bratia
a sestry!
Zišli sme sa na tomto mieste, aby
sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s MUDr. Emilom Raffajom, ktorý sa narodil 26.
januára 1941 v Šútove rodičom Jurajovi Raffajovi a Kataríne Dzurian.
V rodičovskom dome vyrastal popri ďalších troch súrodencoch. Základnú školu – prvých päť tried absolvoval vo svojej rodnej obci Šútovo a do ôsmeho ročníka navštevoval
školu v Sučanoch. 11-ročnú strednú školu absolvoval v Martine, kde
v roku 1958 maturoval. V tom istom roku bol prijatý na Vojenskú lekársku akadémiu v Hradci Královém. V roku 1964 promoval na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity
v Prahe. Keďže rodičia boli vlastníkmi pôdy, spolu so súrodencami pomáhal na gazdovstve. Všetky svoje
prázdniny trávil prácou na gazdovstve rodičov.
V roku 1964-1966 absolvoval
postgraduálne školenie vo Vojenskej
nemocnici v Ružomberku. V roku
1966-1970 pracoval ako hlavný le-

kár v posádke Holýšov, okr. Domažlice. V roku 1969 sa oženil so svojou
manželkou Dagmar Stachovou. Pán
Boh v tomto manželstve im požehnal troma deťmi. Dcérou Idou a synmi Jurajom a Róbertom. V tom istom
roku atestoval z vnútorného lekárstva 1. stupňa. Vzhľadom na to, že
prejavil nesúhlas so vstupom vojsk
Varšavskej zmluvy v roku 1968, odišiel do zálohy. Od roku 1970 pracoval na ORL oddelení v Kežmarku,
čiastočne v Spišskej Sobote. Popri
tom sa stal športovým lekárom pre
športové triedy miestneho Gymnázia P. O. Hviezdoslava. V roku 1973
absolvoval atestáciu 1. stupňa z otorinolaringológie, v roku 1983 atestáciu 2. stupňa. Až do odchodu na starobný dôchodok v roku 2010 pracoval na ORL ambulancii v Kežmarku, čo predstavuje 39 a pol roka služby pre mesto Kežmarok a jeho široké okolie. Okrem toho bol
aktívnym členom Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok,
v ktorom 12 rokov pôsobil vo funkcii zborového presbytera. Pravidelne
sme sa sním stretávali nielen na bohoslužbách, ale aj na biblických hodinách, či iných kultúrno-duchovných aktivitách. V septembri na následky cievnej mozgovej príhody, ku
ktorej sa pričlenil baktériový zápal
pľúc, bol hospitalizovaný. Pán života a smrti ho z tejto časnosti odvolal
18. októbra 2021. Zosnulý spolubrat
Emil Raffaj sa tak dožil 80 rokov, 8
mesiacov a 22 dní.
Mgr. Roman Porubän
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Veselá spomienka
na Emila Raffaja
Rozchádzame sa z divadelného predstavenia „Charleyho teta“.
Zábavný príbeh o láske a priateľstve, aj radosť z divadelného výkonu nášho spolubrata Janka Bachledu, ma podnecujú k tomu, aby sme
si tento krásny večer ešte predĺžili.
A tak organizujem spoločné posedenie v blízkej reštaurácii U Jakuba.
Som úspešná, Dušan, Katka Zwicková aj s Hankou Beťkovou súhlasia ihneď, Chritzovcov nemusím dlho prehovárať, Paľko Schütz sa tiež
k nám pridá a nakoniec moje pozvanie prijíma aj brat Raffaj. Dobre naladená spoločnosť, rozoberáme zážitky z bláznivej komédie, tešíme sa
z úžasného hereckého výkonu Janka
Bachledu v úlohe bankára. Hanka
Beťková využíva prítomnosť ORL
lekára, a tak s Emilom, ktorý si tam
s nami všetkými potykal, otvára odbornú diskusiu. Hanka čítala v Roľ72

níckych novinách, ktoré odoberali
pred 30 rokmi ešte jej rodičia, odporúčanie, že pri bolesti ucha pomáha
masírovať Eustachovu trubicu. Náš
špecialista tvrdí, že to tak nie je, ale
Hanka je o tom presvedčená a sľubuje, že z Liptova ako dôkaz donesie
predmetné Roľnícke noviny. Všetci sa na tom zabávame, ako sa Emil
s Hankou doťahujú a nakoniec Emil
zostáva smutný a sklamaný, že svoji
mi odbornými argumentáciami nedokázal presvedčiť Hanku Beťkovú.
Po chvíli zamyslenia s vážnym výrazom tváre konštatuje: „Tak čo sú moje dve atestácie z otorinolaryngológie
oproti Roľníckym novinám...“ Všetci
sme vybuchli smiechom, keď sme si
uvedomili absurdnosť argumentácie
Roľníckymi novinami. Emil nám
zaplatil pivo a odišiel domov.... Áno,
odišiel „Domov“, ale v našich srdciach a spomienkach zostáva stále.
Určite naň nezabudneme.
Ivana Prelichová

Štatistika roku 2021
Pokrstených: 5 detí
Meno a priezvisko

Dátum
narodenia

Dátum
krstu

Bydlisko

1. Lukáš Onderko

30. 11. 2020 21. 02. 2021 Kežmarok

2. Natalie Sosková

16. 02. 2021 24. 06. 2021 Kežmarok

3. Matej Uhlár

12. 09. 2020 04. 07. 2021 Poprad

4. Karolína Uhlárová

29. 09. 2020 04. 07. 2021 Veľká Lomnica

5. Mária Vnenčáková

01. 07. 2021 09. 05. 2021 Svit

Požehnanie manželstva: 1 pár
Dátum
Dátum
Meno sobášených
sobáša
požehnania
1. 13. 11. 2020 27. 08. 2021 Mgr. Martin
Kubej
Dagmar Kubej
Petrášková
Sobášených:
5 párov
		

Kežmarok:
Ľubica:

Dátum sobáša Meno sobášených
1. 14. 05. 2021

Milan Petrisko
Dana Kriššáková

2. 24. 07. 2021

Pavol Otčenáš
Daniela Brijová
Ing. Roman Ivor
Mgr. Silvia
Kratochwillová
Ing. Marek Kravec
Ing. Andrea
Štefaňáková
Pavol Špitko
Bc. Martina Sisková

3. 09. 08. 2021

4. 11. 09. 2021

5. 01. 10. 2021

Dátum
Bydlisko
narodenia
08. 07. 1984 Chyžné
23. 10. 1993 Kežmarok

1; z toho 1 žena
1; z toho 1 muž

Dátum
narodenia
09. 01. 1989
24. 06. 1989

Bydlisko

08. 08. 1993
02. 12. 1994

Huncovce
Kežmarok
Štrba
Spišská Teplica
Poprad
Kežmarok

23. 05. 1991
06. 04. 1993

Lipany
Kežmarok

11. 07. 1987
29. 02. 1988

Poprad
Poprad

29. 09. 1978
14. 09. 1978
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Pochovaných:
Dátum
smrti
1. 08. 01. 2021
2. 19. 01. 2021
3. 01. 02. 2021
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11. 02. 2021
27. 03. 2021
09. 04. 2021
16. 04. 2021
01. 05. 2021
18. 06. 2021
09. 01. 2021

11. 06. 07. 2021
12.
13.
14.
15.

01. 08. 2021
09. 10. 2021
18. 10. 2021
12. 11. 2021

16.
17.
18.
19.
20.

15. 11. 2021
27. 11. 2021
01. 12. 2021
02. 12. 2021
05. 12. 2021

20 ľudí Kežmarok: 13; z toho 8 mužov a 5 žien
Meno zomrelého
Blažena Dravecká
František Debre
Ľubomír
Bobovský
Milan Bogoľ
Ema Jadušová
Mikuláš Oláh
Alžbeta Koritárová
Samuel Kirschner
Juraj Juhás
Božena
Vystavilová
Ľudmila
Fabinyiová
Ján Gally
Ilse Vojtásová
MUDr. Emil Raffaj
Vladimír
Dubinský
Matúš Hohol
Zuzana Debreová
Lujza Kobzová
Júlia Mišaniková
Ján Schmal

Dátum
narodenia
18. 04. 1961
17. 10. 1951
23. 12. 1948

Bydlisko

Vek
r-m-d
M. Slavkov 59-08-21
Piešťany
69-03-03
Huncovce 72-01-09

17. 05. 1939
03. 01. 1939
25. 01. 1947
07. 11. 1939
08. 03. 1961
08. 03. 196
13. 05. 1933

Kežmarok
Kežmarok
Kežmarok
Kežmarok
Kežmarok
Kežmarok
Kalinovo

81-08-25
82-02-15
73-05-15
81-05-08
70-08-02
60-03-10
87-07-27

14. 09. 1932 Poprad

88-09-22

22. 09. 1941
20. 04. 1933
26. 01. 1941
01. 01. 1956

Kežmarok
Kežmarok
Kežmarok
Kežmarok

79-09-09
88-05-19
80-08-22
65-11-11

07. 08. 1991
19. 09. 1936
19. 04. 1940
09. 02. 1931
30. 06. 1937

Kežmarok
Kežmarok
Kežmarok
V. Lomnica
V. Lomnica

30-03-19
85-02-08
80-07-12
90-09-23
84-05-05

Prestup:
0
Prihlásený do zboru: 0
Odhlásených zo zboru: 0
Konfirmovaných:
10
Bartková Alexandra, Božeková Martina, Drozdová Lenka, Drozdová Veronika, Handzušová Kamilka, Ferencová Timea, Fassingerová Karolína, Kaprál
Roland, Kubošiová Sára, Tropová Laura
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Konfirmandi:
1. ročník:
Norbert Fassinger, Oliver Hazucha, Vladimíra Hurajtová, Lenka Ondo-Eštoková, Daniela Relovská
2. ročník:
Frisík Rajmund, Konopeusová Sára, Kovalčík Samuel, Magerová Lívia,
Zgraja Ján

Vyučovanie náboženstva v školskom roku 2020/2021 navštevuje
Kežmarok Ľubica
Vrbov
1. ročník
4
1
–
2. ročník
6
1
–
3. ročník
10
1
–
4. ročník
9
1
–
5. ročník
9
–
–
6. ročník
6
1
–
7. ročník
6
1
–
8. ročník
5
–
1
9. ročník
3
–
–
Spolu:
58
6
1
Hotelová akadémia: 1 žiak
Gymnázium: 0 žiakov

Rozpis vyučovania náboženstva v Kežmarku
1. ročník:

štvrtok o 1415 h.

2. – 4. ročník:

štvrtok o 1500 h.

5. a 6. ročník:

streda o 1430 h.

7. – 9. ročník:

streda o 1515 h.

Rozpis vyučovania náboženstva v Ľubici
I. stupeň:

utorok o 1235 h.

II. stupeň:

utorok o 1235 h.
Štatistiku roku 2021 zostavil Roman Porubän
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Deti píšu Ježiškovi
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--- Slovom i obrazom --20., 22., 25. januára 2021 sa
uskutočnil v meste Kežmarok Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Prostredníctvom kežmarskej televízie sme mohli sledovať ekumenický
aliančný modlitebný týždeň, ktorý
prebiehal počas troch večerov (pondelok, streda a piatok) v Bazilike sv.
Kríža, v ktorej má Kežmarská televízia pripravené technické zariadenie
na uskutočnenie priamych prenosov. Tohto modlitebného týždňa sa
zúčastnili tri kresťanské cirkvi pôsobiace na území mesta Kežmarok:
Evanjelická cirkev augsburského
vyznania, Rímskokatolícka cirkev
a Gréckokatolícka cirkev. Každý večer jeden z predstaviteľov cirkví (Roman Porubän, František Trstenský

a Marián Sterančák) predsedal ekumenickej bohoslužbe a mal pripravené biblické zamyslenie k danej téme.
Tohtoročným hlavným biblickým
textom bol text z Jánovho evanjelia
15,1-17, ktorý hovorí o Ježišovi ako
pravom viniči, do ktorého sme Krstom Svätým zaštepení, a tak ako ratolesti prijímame z neho potrebné
živiny pre svoj život, tak prinášame
veľa ovocia.
Prvý večer ekumenickej bohoslužbe predsedal brat farár Roman
Porubän, ktorý sa veriacim kresťanom prihovoril na tému: Zostaňte
v mojej láske a budete prinášať veľa
ovocia. Brat farár vo svojom príhovore povedal, že napriek pandemickej situácii s koronavírusom, kto-

Predstavitelia troch kresťanských cirkví
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rá nám nedovolí stretnúť sa osobne
na bohoslužbách, sme vďační Pánu
Bohu, že aj prostredníctvom on-line priestoru a vďaka modernej digitálnej technike môžeme k vám prichádzať s Božím slovom, modlitbou,
a piesňou i v tomto týždni modlitieb
za jednotu kresťanov.
Témou tohtoročného aliančného
týždňa sú Ježišove slová z Jánovho
evanjelia: „Zostaňte v mojej láske
a budete prinášať veľa ovocia.“ No
skôr, ako Pán Ježiš hovorí: „Zostaňte v mojej láske!“ hovorí aj: „Ja som
vinič a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa
ovocia, pretože bezo mňa nemôžete
nič urobiť.“
Mohli by sme povedať, že táto veta charakterizuje podstatu kresťanstva, podstatu kresťanského života.

Kresťanom je ten, kto zostáva v Ježišovi Kristovi, kto Mu patrí, kto Mu
zveril svoj život do rúk a necháva sa
Ním v tomto svete viesť. Bez Krista
človek nemôže byť kresťanom, a preto už malé deti prinášame ku Kristovi, a to skrze sviatosť Krstu Svätého,
prostredníctvom ktorého sú zaštepené do Neho ako do vínneho kmeňa. Ale to nie je všetko! O túto ratolesť je potrebné sa ďalej starať, pretože zaštepená ratolesť na vínnom
kmeni sa nemusí prijať, a tak nebude
schopná ani prijímať živiny. Stane sa
suchou ratolesťou, bez ovocia. Takú odrežú a hodia na oheň. A preto
nám Pán Ježiš hovorí: „Kto zostáva
vo mne a ja v ňom.“ Ježiš teda dáva
dôraz na to slovo zostávať, čo znamená byť v Ňom ukotvený, zakorenený, byť s Ním jednej mysle.

Marián Sterančák - gréckokatolícky farár
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Mohli by sme povedať, že v tejto jednej vete je akoby zadefinovaná koncepcia kresťanského života od narodenia až po smrť. Ja a Ty
máme zostávať v Kristovi ako vínnom kmeni. Krst Svätý však ešte nie
je všetko. To nie je konečná výhra.
Veď koľko detí bolo pokrstených
a stali sa suchými ratolesťami. Úplne
sa vytratili z cirkvi, pretože dnešný
svet prehlušil to, čo im ponúka Ježiš
vo Svojej láske. Prečo? Pretože nezostávali v Ježišovi Kristovi, nezostávali v Jeho slove, neboli k nej vedení. Nie nadarmo Pán Ježiš hovorí, že
Jeho slová majú zostávať v nás. A oni
zostávajú v nás tým, keď ich budeme
nielen poznať, ale keď ich budeme aj
v tom praktickom dennodennom živote realizovať. Vtedy Kristus zostáva v nás a Jeho láska v nás je doko-

nalá. Tí, ktorí nepoznajú Kristovo
slovo, tak nemôžu poznať ani Krista
ako svojho osobného Spasiteľa, ktorý šiel i za nich na drevo golgotského kríža, aby nezahynuli, ale mali
večný život. Takíto ľudia sa stávajú
suchou ratolesťou na strome cirkvi.
O takejto ratolesti sme si prečítali, že
k nej prichádza vinohradník, odreže
ju a hodí do ohňa.
Pán Ježiš slovami: „Kto zostáva vo mne a ja v ňom.“ vyjadruje
to najtesnejšie spoločenstvo medzi
Ním a človekom. Ak budeme v tomto spoločenstve zotrvávať, tak budeme prinášať požehnané ovocie svojej viery. A to sa musí jasne prejaviť na našom živote, na našom konaní, správaní, či zaujímaní postojov k rôznym spoločenským otázkam a témam. Človek, ktorý zostá-

František Trstenský - rímskokatolícky dekan
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va v Kristovi, ten nesplýva s davom
tohto sveta, ale jasne spomedzi neho
vytŕča a ovocie jeho viery o tom vydáva krásne svedectvo tomuto svetu.
Spoločenstvo s Ježišom Kristom je niečo, čo je nám ponúknuté.
To nie je niečo, čo by sa nám natískalo nasilu do života. Boh nám dal
i v tomto smere slobodu. Napriek tomu, že nás rodičia pokrstili, my máme slobodu rozhodnúť sa pre Krista,
pre život s Ním. Rovnako aj Ježišovi
učeníci mali slobodu rozhodnúť sa.
Nikto ich do spoločenstva s Kristom
netlačil a nestál nad nimi s bičom, že
musí. Z Ježišových úst počuli presne
tie isté slová, ktoré počujeme aj my
dnes: „Poď za mnou!“ (L 9,59) alebo
„Nasleduj ma!“ (Mt 8,22). Rozhodnutie však zostávalo a zostáva vždy
na jednotlivcovi.

Ale ako dnes môžeme hovoriť
o spoločenstve s Ježišom Kristom,
keď vstúpil na nebesá a sedí po pravici Boha Otca všemohúceho? Veď už
aj učeníci sa s Ním rozlúčili na Olivovej hore? Pán Ježiš je s nami skrze Ducha Svätého a v Matúšovom
evanjeliu čítame krásne zasľúbenie: „Ajhľa, ja som s vami po všetky
dni až do konca sveta“ (Mt 28,20).
Okrem toho nám Ježiš zanechal Svoje slovo, na čo poukazuje aj náš prečítaný text: „ak moje slová zostávajú vo vás,“ Ja som s vami. A na inom
mieste čítame: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú“ (Mt 24,35). To živé slovo – samotného Krista môžeme prijímať aj
v eucharistii, vo sviatosti Večere Pánovej. Práve tu môžeme prežívať to
tesné spoločenstvo s Ním, práve tu

Bazilika sv. Kríža v čase online prenosu
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môžeme naplno zažívať, čo znamená zostávať v Kristovi.
Pri Večeri Pánovej tajomným
spôsobom prežívame Jeho prítomnosť a pripomíname si Jeho utrpenie, ktoré podstúpil kvôli hriešnemu
ľudstvu, aby nám pomohol vyrovnať
sa s bremenom hriešnej minulosti.
Pri Večeri Pánovej sa môžeme tešiť
z Jeho odpustenia hriechov, ktorým
nám pomáha zdvihnúť sa z našich
pokleskov a pádov. Pri Večeri Pánovej môžeme prežiť niečo z čistoty
a pokoja Jeho bytosti. Vtedy prúdia
do nás živiny vínneho kmeňa a my
ako ratolesť na tomto kmeni môžeme tak prinášať požehnané ovocie
svojej viery.
Spoločenstvo s Pánom Ježišom
Kristom pri Večeri Pánovej a pri
meditácii o Jeho slove nemá byť iba

sviatočnou, či zriedkavou udalosťou, ale ustavičnou. Práve vtedy napĺňame Kristovu koncepciu „zostávať v Ňom“ a zároveň môžeme zvolať
spolu s apoštolom Pavlom: „My myseľ Kristovu máme“ (1K 2,16). Kresťanská osobnosť, ktorá takto rastie,
sa stáva novým stvorením a prináša
požehnané ovocie v tomto svete.
Žijeme v čase, ktorý je dosť znepokojujúci, a to nielen kvôli epidémii koronavírusu, ale aj kvôli iným
epidémiám hriechu, ktoré zasahujú naše telo, nášho ducha i dušu.
Kto iný, ak nie my - kresťania, máme ukázať tomuto svetu, že sa dá žiť
aj inak. My, ktorí poznáme hodnotu duchovného života, my, ktorí sme
prijali Slovo, ktoré sa stalo telom,
práve my sme zodpovední za to, aby
tento svet videl, že sa dá žiť aj inak,

Oslávenec Peter Jendrušák
83

ako len v honbe za vecami tohto sveta. V tomto je potrebné zjednotiť sa
a pomáhať si navzájom. Preto zostaňme v Kristovi, zostaňme v Jeho
láske, aby svet videl a zatúžil po ovocí Ducha Svätého. Amen.
V druhý večer ekumenickej bohoslužbe predsedal brat farár
z Gréckokatolíckej cirkvi a ten vo
svojej homílii sa zamýšľal nad témou: Viditeľná jednota kresťanov.
V poslednú ekumenickú pobožnosť
viedol brat dekan František Trstenský, ktorý sa domácim viery v našom meste prihovoril na tému: Jednota všetkých ľudí a všetkého stvorenstva. Jednotlivé ekumenické bohoslužby sa dajú vidieť na YuoTube
Kežmarskej televízie v ich archíve.
9. júna 2021 bola jedna obyčajná streda. Ako každú stredu, po-

Zástup gratulantov spevokolu
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kiaľ nám to v tejto dobe dovolila
pandemická situácia s vírusom COVID-19, sme sa večer o 1800 h. stretli
na pravidelnom nácviku zborového
spevokolu v auditóriu lýcea. Po rozcvičke a precvičení si niektorých
piesní sme sa presunuli do zborovej miestnosti. Odrazu z obyčajnej
stredy sa stala tak trochu slávnostná, pretože jeden člen spevokolu sa
dožíval presne v tento deň krásnych
45. narodenín. Brat Peter Jendrušák
nie je len členom zborového spevokolu. V cirkevnom zbore pracuje aj
ako kostolník vo filiálke Ľubica, je
členom zborového presbyterstva
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok a členom Hospodárskeho výboru. Sestra Ivana Prelichová nášmu bratovi pogratulovala v mene celého kolektívu zboro-

vého spevokolu. I touto cestou mu
prajeme veľa Božieho požehnania
a múdrosti od Toho, kto dáva múdrosť, ako to čítame aj v knihe Prísloví: „Lebo Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne, keď chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných“
(Pr 2,6-8). Po gratulácii sme sa pustili do chutnej večere, ktorú pre nás
oslávenec pripravil. I týmto spôsobom sme mohli prežiť jeden krásny večer a spoločne sa tešiť s naším
oslávencom z Božieho požehnania,
ktoré pre svoj život prijíma.
25. júna 2021 s odkazom: „Nemlčal o veciach, na ktorých záleží“, bola
odhalená na budove Evanjelického
lýcea v Kežmarku pamätná tabuľa

Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej. O umiestnenie pamätnej tabule popri iných významných osobnostiach sa postarali miestni aktivisti v spolupráci s Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok.
Pôvodný zámer umiestniť túto
tabuľu bol na budove Reduty, ktorá patrí pod správu mesta Kežmarok, vzhľadom na to, že pred touto budovou na Hlavnom námestí sa odohrávali protestné zhromaždenia v novembri 1989 a zároveň sa
tu Kežmarčania stretávali z iniciatívy občianskych aktivistov Za slušné Slovensko tesne po vražde Jána
Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Toto miesto sa akosi automaticky stalo pietnym miestom boja za slobodu
a spravodlivosť. Z toho dôvodu pô-

Roman Porubän pred odhalením pamätnej tabule
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vodný zámer uvažoval o osadení pamätnej tabule práve na tejto budove. Žiaľ, zámer sa nepodarilo uskutočniť, a to z rôznych dôvodov, ktoré
neboli prajné tejto aktivite, a tak iniciátori tohto podujatia hľadali vhodné miesto pre umiestnenie pamätnej
tabule investigatívnemu novinárovi
európskeho formátu, ktorý sa snažil v našej spoločnosti a rovnako aj
v okrese Kežmarok odhaľovať rôzne
korupčné škandály.
Podľa aktivistu Pavla Ištoka, stojaceho za myšlienkou osadenia tabule, novinár Kuciak v roku 2016
niekoľkokrát pracovne navštívil
okres Kežmarok a výsledky jeho
práce výrazne prispeli k očiste demokratických procesov na Slovensku. V tom čase navštívil obec Rakúsy a jej rómsku osadu, kde sa venoval

reportáži o volebnej korupcii v parlamentných voľbách v marci 2016.
Práve tu boli zaznamenané podozrivé výsledky volieb spojené s možným kupovaním hlasov. Podobná
skutočnosť sa udiala aj v obci Lomnička. Aktivista Pavol Ištok v úvodnom príhovore podotkol i tú skutočnosť, že pamätná tabuľa pre novinára európskeho formátu bude nakoniec odhalená na budove európskeho významu, čo ocenili aj prítomní
rodičia zavraždeného Jána Kuciaka
a Martiny Kušnírovej.
Ako prvý sa prítomným prihovoril bývalý starosta obce Rakúsy Bystrík Václav, ktorý sa osobne
stretol s Jánom Kuciakom v marci 2016, keď vznikala reportáž o volebnej korupcii v parlamentných
voľbách. Médiami vtedy prebehla

Účastníci odhalenia pamätnej tabule
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informácia, „že v obci Rakúsy boli zaznamenané podozrivé výsledky volieb a že s najväčšou pravdepodobnosťou išlo v prípade dvoch
kandidátov na poslancov do NR SR
o kupovanie hlasov. Ján Kuciak, ktorého športovo povedané, akousi parketou bolo hľadanie pravdy, odhaľovanie korupcie a podobných nekalých aktivít, sa ujal tejto témy, a tak
prišiel k nám do Rakús, možno povedať – na miesto činu, preskúmať osobne túto informáciu,“ povedal bývalý starosta obce, ktorý ho
označil za mimoriadne zodpovedného a dôsledného novinára i dobrého človeka.
Po tomto vystúpení zaznela dojímavá pieseň: Život sa nám skončil v podaní Lukáša Leščišina, speváka rusínskych a ľudových pies-

ní z Humenného. Po piesni sa rodičom Jána a Martiny, ale i ostatným
prítomným prihovoril domáci brat
farár Roman Porubän, ktorý vo
svojom príhovore povedal: „Ústava
Slovenskej republiky hovorí, že každý má právo na život a ľudský život
je hodný ochrany. Týmto dnešným
zhromaždením a odhalením pamätnej tabule Jánovi a Martine chceme
deklarovať toto ústavné právo, aby
v budúcnosti nemusela slovenská
spoločnosť riešiť podobné prípady
krutého zločinu, ktorý k dosiahnutiu svojho cieľa nemá problém siahnuť na ľudský život.
Žiaľ, niekto si v spoločnosti aj takýmto krutým spôsobom vysvetľuje slobodu, za ktorú sme pred 32 rokmi bojovali na námestiach a štrngali kľúčmi. No však sloboda, za ktorú

Lukáš Leščišin, Zlatica Kušnírová, Jozef a Jana Kuciakovci
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sme vychádzali do ulíc a ktorú chceme chrániť v tejto spoločnosti, nie je
o ničení ľudského života, ale o jeho
budovaní. Dnes však vnímame, ako
mnohí si slobodu vysvetľujú po svojom. Peniaze sa stali synonymom
pojmu sloboda, a niektorí mocipáni
si myslia, že sa dá kúpiť. Sloboda je
však jednou zo základných spoločenských hodnôt, ku ktorej sa hlásia vyspelé demokracie a my chceme veriť,
že medzi takéto krajiny patrí aj naše
malé Slovensko.“
Po príhovore brata farára zaznela
známa pieseň v podaní Lukáša Leščišina: Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj, prostredníctvom ktorej zaznel apel, o aké hodnoty by sa mal snažiť slovenský národ, aby do budúcnosti sa nemuseli
odhaľovať podobné pamätné tabule

obetiam boja za pravdu, spravodlivosť a slobodu.
V závere podujatia odhalil brat
farár Roman Porubän a občiansky
aktivista Pavol Ištok pamätnú tabuľu Jánovi a Martine. Zlatica Kušnírová spolu s Kuciakovcami sa organizátorom a prítomným poďakovali za to, že nezabúdajú a stoja pri
nich. „Už som zaregistrovala, že niekoľko pietnych miest, alebo ich fotografií bolo znehodnotených alebo vymenených, preto ďakujem za týchto podporovateľov,“ uviedla následne pre médiá.
Dnes sme svedkami toho, ako pre
mnohých ľudí je sloboda neznesiteľným bremenom, pretože je s ňou
spojená veľká zodpovednosť. Sloboda však buduje človeka, no svojvôľa
ho ničí a robí z neho otroka. Preto sa

Reportáž TV JOJ so Zlaticou Kušnírovou
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nedajme zapriahnuť do jarma otroctva, ale žime ako slobodné bytosti
v programe Kristovej slobody, ktorú
nám priniesol.
26. júna 2021 sa v našom cirkevnom zbore dopoludnia uskutočnila brigáda pri upratovaní Dreveného artikulárneho kostola. Túto
brigádu organizujeme každý rok,
keď prechádzame z Nového evanjelického kostola na bohoslužby
do Dreveného artikulárneho kostola a spolu s nimi sa začína v našich kostoloch aj letná turistická sezóna. Vedenie cirkevného zboru sa
chce i touto cestou poďakovať všetkým ochotným bratom a sestrám,
ktorí sa zúčastňujú podobných aktivít – veľmi potrebných v cirkevnom zbore, pretože tak hlavne širokej turistickej verejnosti dokazuje-

me, že sa vieme postarať o pamiatky Svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO a zachovávame ich nielen
v dobrom technickom stave, ale aj
v patričnej čistote. I po tejto brigáde
brat farár pripravil pre všetkých zúčastnených drobný obed v podobe
krúpkovej polievky s údeným mäsom a pečených buchiet. Samozrejme, že pred obedom nechýbal ani
drobný aperitív, aby obed brigádnikom lepšie chutil.
30. júna 2021 sa v areáli kežmarského hradu uskutočnil záver školského roka 2020/2021, na ktorý bol
pozvaný aj náš brat zborový farár
Roman Porubän, a to aj ako učiteľ
náboženskej výchovy. Pre deti, prítomných rodičov a pozvaných hostí bol pripravený bohatý program,
na ktorom sa podieľali svojimi talen-

Po dobrej práci je potrebné posilniť aj telo
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tami aj naše deti navštevujúce hodiny náboženskej výchovy na Základnej školy Grundschuhle na Hradnom námestí. Prítomných privítal
riaditeľ školy Mgr. Miroslav Benko a vyzval prítomných predstaviteľov cirkví brata dekana Františka Trstenského a brata farára Roman Porubäna o krátky príhovor. Potešujúcou skutočnosťou bolo, že tí najmenší (Sárka Slodičáková a Ema Trajčíková) sa k bratovi farárovi okamžite priznali, a to hneď, ako ho zbadali v areáli kežmarského hradu, s pokrikom:
„pán farár ide!“ V závere rozlúčky so
školským rokom vystúpil Tomáš Raffaj so svojom piesňovou tvorbou.
2. júla 2021 sa na farskej záhrade
uskutočnila malá grilovačka. Keďže covidová doba nám nedovoľovala
stretávať sa ani na konfirmačnej prí-

prave a ani na každoročných konfivíkendovkách, či iných podujatiach
pre konfirmandov, ktoré organizoval Tatranský seniorát, tak sme si
urobili aspoň takúto malú gril-párty
na farskej záhrade. Domáci brat farár pripravil pre konfirmandov pečené zemiaky, udusil ryžu a naložil dva druhy mäsa do pácu - marinády, ktoré potom griloval hlavný
gril-majster Roland Kaprál. Dievčatá nakrájali ku tomu všetku potrebnú zeleninu, a tak sa gril-párty mohla začať. Trošku nás postrašilo počasie, ktoré si rozmyslelo, že zošle
na nás pár kvapiek dažďa, a tak sme
sa so všetkým presťahovali do garáže, kde na nás nepršalo. No skôr, ako
sme sa pustili do dobrôt, tak medzi
nami bol oslávenec Lenka Drozdová, ktorá v tom čase mala narodeni-

Ema Trajčíková a Sárka Slodičáková
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ny. Pogratulovali sme jej a ako darček odovzdali ovocnú tortu, ktorú
po grilovaných dobrotách oslávenkyňa slávnostne rozkrájala a my sme
sa pustili nielen do grilovaných dobrôt, ale aj do sladkých dobrôt, ktoré
nám dodali novej energie ku konfirmačnej slávnosti. Tá sa konala o dva
týždne v chráme Božom v Ľubici.
Milou návštevou nás poctil aj sused Ladislav Špalek, ktorý priniesol
konfirmandom sušené jablká.
16. júla 2021 sa v areáli lyceálneho parku uskutočnilo podujatie Roma Spirit. Aký je to projekt? Predovšetkým zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov.
Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu

na prezentáciu pozitívnych reálnych
prínosov, a tak priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie.
Všetci veľmi dobre vieme, že rómska problematika má širokospektrálnu dimenziu a zasahuje sociálnu oblasť, oblasť vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti. Zámerom projektu je verejné ocenenie, zviditeľnenie a prezentácia
aktivít a ľudí, ktorí podporujú integráciu Rómov a prinášajú efektívne a fungujúce riešenia problémov
rómskej komunity. Ocenenie a prezentácia pozitívnych príkladov sú
motiváciou aj pre iné subjekty, aby
sa angažovali v rámci projektov, kto-

Gril-párty na farskej záhrade
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ré prinášajú komplexné a dlhodobé
riešenie otázok týkajúcich sa rómskej komunity a sú inšpiráciou pre
všetkých, ktorí sa rozhodnú aktívne
podieľať na riešení rómskej problematiky a výrazne ovplyvňujú verejnú mienku.
Pôvodne sa toto podujatie malo
uskutočniť na nádvorí kežmarského hradu, no vzhľadom na predpoveď zhoršujúceho počasia, sa toto
pod-ujatie uskutočnilo v areáli lyceálneho parku a v Drevenom artikulárnom kostole.
V piatok 16. júla sa osobne stret
li finalisti Roma Spirit 2020. Počas slávnostného programu v Drevenom artikulárnom kostole vystúpil saxofonista Vincent Jaš a umelecké zoskupenie Terňi voďi, či skupina Bravo. Zlatý klinec programu

Organizačný tím Roma Spirit
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bol koncert multižánrovej umelkyne Teri Čikoš, ktorú sprevádzal Richard Csino (bass), Zsolt Varady (gitara) a Igor Ajdži Sabo (bicie).
Pokiaľ počasie tomuto programu
prialo, veselo bolo aj v lyceálnom
parku, a to po celý deň! Už od 10.00
hod. žiaci Súkromnej spojenej školy,
Biela voda 2, Kežmarok pripravovali
sprievodný program. Skákacie hrady, maľovanie na tvár, tvorivé dielne sú len niektoré z prekvapení, ktoré potešili malých i veľkých návštevníkov.
I tohto roku projekt Roma Spirit ocenil aktivity, organizácií a ľudí, ktorí sa aktívne podieľali na riešení výziev, ktorým naša spoločnosť
čelí. Každoročne, vďaka nomináciám z celého Slovenska, máme možnosť zoznámiť sa s 21 výnimočnými

finalistami, ktorých rešpekt, poctivá
práca a snaha o porozumenie a dialóg, ich robia výnimočnými a hodnými verejného ocenenia.
Tento rok projekt Roma Spirit vstúpil už do 13. ročníka. Svojich favoritov bolo možné nominovať do 31. augusta 2020. Zo všetkých prijatých nominácií prípravný výbor Roma Spirit vybral 21 finalistov. Kto si nakoniec odniesol ocenenie Roma Spirit 2021? O tom rozhodla medzinárodná odborná porota. Slávnostné odovzdávanie ocenení bolo vysielané pri príležitosť Medzinárodného dňa ľudských práv 9.
decembra RTVS.
Vyhlasovateľom Roma Spirit 2021
bola Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) a Rozhlas a televízia Slovenska. Záštitu

nad podujatím prevzala prezidentka
Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Podujatie v Kežmarku sa mohlo uskutočniť vďaka aktívnej spolupráci Súkromnej spojenej
školy, Biela Voda v Kežmarku, laureáta Roma Spirit z roku 2013, Mesta
Kežmarok a nášho Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok.
18. júla 2021 sa uskutočnila sa
v našom cirkevnom zbore na 7. nedeľu po Sv. Trojici v evanjelickom
chráme Božom v Ľubici uskutočnila slávnosť konfirmácie, ktorej predchádzala dvojročná konfirmačná
príprava. Tá však bola do značnej
miery poznačená pandémiou koronavírusu COVID-19, čo sa odzrkadlilo aj na vedomostiach pri skúške
konfirmandov. Naše pravidelné
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pondelkové stretávania a rôzne iné
aktivity spojené s konfirmačnou prípravou boli do značnej miery obmedzené, a tak ku skúške konfirmandov
bolo potrebné viacej sebadisciplíny a individuálnej prípravy doma,
ako na samotných hodinách konfirmačnej prípravy, ktoré boli do značnej miery redukované pandemickou
situáciou. Niektorí sa k tejto skutočnosti postavili zodpovedne a niektorí veľmi benevolentne. Po prvýkrát
k stolu pánovmu pristúpili títo konfirmandi, ktorí pod spôsobom chleba a vína prijali pravé telo a krv Pána Ježiša Krista: Bartková Alexandra,
Božeková Martina, Drozdová Lenka, Drozdová Veronika, Fassingerová Karolína, Ferencová Timea, Handzušová Kamila, Kaprál Roland, Kubošiová Sára, Tropová Laura.

Ľubica - konfirmačná slávnosť
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Konfirmandov pri tejto slávnosti
pozdravil zborový dozorca Ing. Jozef Horváth a spevokol túto slávnosť
obohatil zaspievaním dvoch piesní.
Brat farár Roman Porubän sa konfirmandom prihovoril na text z knihy Prísloví 3,1-8: „Syn môj, nezabudni na moju náuku a tvoje srdce nech dodržiava moje príkazy, lebo ti predĺžia dni a roky života a pridajú ti pokoj. Milosrdenstvo
a vernosť nech ťa neopustia. Priviaž si ich na krk, napíš si ich na tabuľu srdca a získaš si tak priazeň
a dobrú povesť v očiach Boha a ľudí. Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho
poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Nerob sa múdrym vo svojich
očiach, ale maj bázeň pred Hospo-

dinom a odvráť sa od zla. Uzdraví sa tvoje telo a vzpružia sa tvoje kosti.
Brat farár vo svojom príhovore poukázal na to, ako jeden mladý brat po určitom sklamaní, ktoré zažil v cirkvi, sa obrátil na neho
cez sociálne siete. V jeho živote ho
v tom čase duchovne sprevádzal asi
druhý mesiac a v jednej SMS správe
mu napísal: „Roman, ďakujem ti, že
mi posielaš každé ráno biblické citáty s tvojím krátkym dvojvetovým komentárom. Veľmi ma to povzbudzuje v duchovnom živote.“ Každé ráno
mu poďakoval za milé a povzbudivé
slová a poprial požehnaný deň. Aké
nádherné svedectvo mladého človeka, ktorého život pred dvoma mesiacmi bol prázdny, zatrpknutý, plný vulgarizmov, nenávisti a rôz-

nych iných bolestí. Brat farár zdôraznil, že to, čo sa s ním udialo, to
vôbec nie je jeho zásluha. To je zásluha Ducha Svätého, pre ktorého si
On otvoril srdce a teraz môže prežívať Boží pokoj.
Takýto pokoj môžete zažiť aj vy,
milí konfirmandi a prial by som si,
aby ste ho skutočne aj zažili. Ak ho
máte zažiť, tak potrebujete, aby ste
otvorili svoje srdce pre pôsobenie
Ducha Svätého. O tom pokoji hovorí aj náš prečítaný text. Keď budeme
nosiť vo svojom srdci Božie slovo, samého Krista, tak to Slovo, ktoré sa
stalo telom, ono má moc dať vám pokoj. Potom nájdeme milosť a uznanie
v očiach Božích i ľudských.
No nemyslime si, že viera je recept na dlhovekosť, bohatstvo
a 100% zdravie. To, čo je však isté,
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je, že veriaci človek bude ochránený
pred mnohými trápeniami, a to sa
prejavuje aj na jeho telesnom zdraví. Ale to zásadné, čo je tu napísané,
je, že Pán Boh bude s vami a On vám
bude narovnávať chodníky.
Z toho pre vás vyplýva: Milujte Ježiša Krista, milujte Jeho slovo
a žite jedine pre Neho, a to nie preto, že ako prvé Mu položíte otázku: Čo budem mať z toho?, ale preto, že On je toho hoden. A keď aj táto otázka zaznie: Čo za to? Božia odpoveď je jasná – spasenie a večný život. Boh stvoril tento svet a rovnako i vás a tento všemohúci Boh vás
chce skrze Ježiša Krista zachrániť
pre večnosť, aby ste nezahynuli, ale
mohli mať večný život. Urobte z Ježiša Krista centrum svojho života
a nikdy to nebudete ľutovať.

Na záver svojho príhovoru brat
farár povedal ešte jeden príbeh.
V USA žil veľmi bohatý človek. Mal
domy, pozemky, starožitnosti, obrovské stáda dobytka. Jeho majetok
sa počítal na stovky miliónov dolárov. Žil šťastne, ale jedna vec ho trápila. S manželkou nemohli mať deti.
Ako zázrakom sa im nakoniec narodil syn, ale s ťažkým postihnutím.
No napriek tomu ho veľmi milovali.
Keď mal chlapec 5 rokov, tak zomrela jeho matka. Otec po smrti svojej
manželky sa ešte viacej staral o svojho syna. No nakoniec i jeho syn v 13
rokoch života zomrel a krátko na to
od žiaľu zomrel aj otec.
O niekoľko mesiacov sa konala
dražba ich majetku, podľa vôle majiteľa. Na aukciu prišli stovky záujemcov. Prvým predmetom, ktorý
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bol na aukcii dražený, bol obraz postihnutého syna. Nikto o tento obraz
nemal záujem, všetci čakali na hodnotné veci. V poslednej chvíli sa prihlásila žena, ktorá ten obraz kúpila
za 5 dolárov. Bola to pani, ktorá rodičom pomáhala starať sa o ich syna. K prekvapeniu všetkých bol odrazu oznámený koniec aukcie, pretože podľa poslednej vôle majiteľa
ten, kto kúpi obraz ich syna, stáva sa
dedičom všetkého.
Božie slovo nám hovorí, že kto
má Syna Božieho – Ježiša Krista má
všetko a apoštol Ján napísal: „A to
je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život, kto nemá Božieho Syna, nemá život. Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že

máte večný život“ (1J 5,11-13). Pokiaľ sa Ježiš Kristus stane centrom
vášho života, tak máte všetko. Ale
pokiaľ vám nestojí ani za tých päť
dolárov, tak nemáte nič, nech by ste
boli akokoľvek bohatí.
Milí konfirmandi! Dnes budete
po prvýkrát pristupovať k spovedi
a Večeri Pánovej. Dnes môžete i vyznať pred Bohom svoje hriechy a začať skutočne nový život. Dnes môžete mu povedať: Pane Bože, dávam
Ti svoje srdce, aj keď som v mnohom
lajdák a lajdáčka. Dnes je ten čas začať nový život. Práve dnes sa to môže stať. Mnohí sa tomu môžete smiať
a mnohí si povedia: Však nech si farár ešte trochu porozpráva. Ale iba
ten, kto má Syna, iba ten jedného
dňa prejde zo smrti do života. A to
je to dôležité – tá najväčšia odmena

Záverečná fotografia
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– výplata. Preto je potrebné si položiť otázky: Mám Božieho Syna, odovzdal som Mu svoje srdce? Ak nie,
tak urobte s tým niečo, aby nebolo
jedného dňa neskoro. I na dnešnej
slávnosti konfirmácie máte k tomu
jedinečnú príležitosť.
23. júla 2021 sa uskutočnilo
v Drevenom artikulárnom kostole podujatie s názvom: „Tajomstvo
dreveného kostola“. O čo vôbec šlo?
Samozrejme o tajomstvo, ktoré odhalili traja aktéri: Peter Olekšák,
Roman Porubän a Jaroslav Šleboda pri tvorbe knihy Drevený artikulárny kostol. Toto tajomstvo sa
ukrývalo na učňovskom chóre, kde
sa nachádza doposiaľ neobjavený
priestor, ktorý vznikol pravdepodobne pri prestavbe artikulárneho
kostola.

No podujatie „Tajomstvo dreveného kostola“ bolo predovšetkým
o prezentácii novej knihy, ktorú napísal domáci brat farár Roman Porubän o Drevenom artikulárnom
kostole. Týmto nádherným večerom
nás moderátorsky sprevádzal herec
Peter Cibula, ktorý si k sebe pozýval
vzácnych hostí, a to vydavateľa knihy Jaroslava Šlebodu (JADRO), fotografa Petra Olekšáka a hudobného skladateľa Víťazoslava Kubičku,
ktorý v priestore dreveného kostola
odohral sedem svojich opier. Pri tejto príležitosti napísal skladbu: Fantázia Roman Porubän na námet adventnej piesne: Príď spasenie pohanov. Premiérovo na barokovom organe dreveného kostola ju zahral
Marek Matava z Podolínca, ktorý
študuje hru na organ u vynikajúce-
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ho organistu z USA v Ružomberku
Davida di Fiore.
Pozvanie medzi nás prijali aj dvaja biskupi, a to dôstojný brat biskup Východného dištriktu Mgr. Peter Mihoč a pomocný biskup, administrátor Spišskej diecézy Rímskokatolíckej cirkvi ThDr. Ján Kuboš,
PhD. Prečo práve títo dvaja biskupi? Pri slávnostnom uvedení knihy
o Novom evanjelickom kostole 17.
decembra 2019 v Hoteli Hviezdoslav boli obaja prítomní. V tom čase brat Peter Mihoč bol už síce zvolený za biskupa, ale do úradu ešte nebol inštalovaný. Ján Kuboš v tom čase pôsobil v Kežmarku ako dekan
a vzápätí na to bol menovaný za pomocného biskupa Spišskej diecézy. Obaja prítomní bratia na prvej
prezentácii knihy sa stali biskupmi.

A to bol dôvod, prečo boli opäť pozvaní i na toto uvedenie knihy. V závere programu obaja biskupi vyslovili požehnanie, ktorým vyprevadili
knihu k čitateľovi.
Do programu sa zapojil aj miestny spevokol Cirkevného zboru
ECAV na Slovensku Kežmarok zaspievaním spirituálu: Spievaj duša moja a na záver modlitbou: Otče
náš. Svojím spevom biblických piesní od Antonína Dvořáka podujatie
spríjemnil a zároveň obohatil operný spevák Marián Lukáč v sprievode
korepetítorky Júlie Grejtákovej.
Pozvanie na podujatie prijali aj
predstavitelia kresťanských cirkví
pôsobiacich v meste Kežmarok, a to
brat dekan prof. ThDr. František
Trstenský, PhD., gréckokatolícky farár Mgr. Marián Sterančák a pravo-
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slávny duchovný Mgr. Peter Dobrík.
Svojou účasťou nás poctil aj prednosta Okresného úradu Ing. Vladimír Škára.
Táto publikácia vyšla vďaka podpore Ministerstva investícií, regio
nálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky. Veríme, že poslúži predovšetkým turistom, ktorí
budú prichádzať do dreveného chrámu a prostredníctvom nej sa zoznamovať s jeho bohatým a zároveň
mohutným interiérom, ktorý svojou
rezbárskou a freskovou výzdobou
prináša nielen turistovi, ale i hľadajúcemu človeku odpovede na mnohé dôležité otázky bytia a záchrany
hriešneho človeka.
Jednou z otázok, ktorú položil
moderátor Peter Cibula autorovi knihy, bola: „Čo vás viedlo k tomu, že táto

publikácia je venovaná výlučne Drevenému artikulárnemu kostolu v Kežmarku?“ „Na konci roka 2019, pri príležitosti 125. výročia pamiatky posvätenia Nového evanjelického kostola, vyšla publikácia, ktorá bola venovaná výlučne tomuto kostolu. Bolo
mi tak trochu ľúto, že drevený artikulárny kostol, ktorý sa v tom čase dožíval už 302 rokov, takúto samostatnú
a zároveň reprezentačnú publikáciu
nemá. A tak som sa pohrával s myšlienkou napísať v podobnom štýle knihu o Drevenom artikulárnom kostole, ktorá by čitateľa oboznámila nielen s dobou, v ktorej sa stavali artikulárne kostoly, ale aj s duchovno-umeleckým odkazom jednotlivých malieb
a rezbárskej výzdoby, čomu sa dodnes
nikto v publikáciách o Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku ne-
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venoval. Vnímať to z tohto pohľadu
je veľmi zaujímavé a pre mňa osobne
v mnohom prekvapujúce, ako rôznymi biblickými výjavmi a prepojením
Starej a Novej zmluvy bolo návštevníkovi a predovšetkým účastníkovi bohoslužieb odovzdávané veľké tajomstvo Božieho diela záchrany s hriešnym človekom.“
V závere podujatia predstavitelia cirkevného zboru poďakovali domácemu bratovi farárovi Romanovi
Porubänovi za vynaloženú námahu
pri tvorbe tejto knihy. Odborné recenzie boli publikované historikom
a archivárom Mariánom Babirátom
na webovej stránke: Fórum archivárov (www.archivari.sk).
8. augusta 2021 na túto nedeľu
10. po Sv. Trojici pripadla takzvaná kajúca nedeľa, v rámci ktorej si

pripomíname zničenie mesta Jeruzalem, nad ktorým Pán Ježiš zaplakal a predpovedal nekajúcemu mestu túto skazu, odohrávajúcu sa v 70.
roku. Dopoludnia sa uskutočnili v Drevenom artikulárnom kostole služby Božie s prislúžením Večere
Pánovej, na ktorých spevom počas
prisluhovania darov tela a krvi Pána Ježiša Krista nám poslúžil Lukáš
Leščišin. Popoludní cirkevný zbor
zorganizoval koncert hudby a spevu, v rámci ktorého bola prečítaná
história skazy mesta Jeruzalem.
Domáci brat farár srdečne privítal účastníkov koncertu a predovšetkým interpretov, ktorí poslúžili
hudbou a spevom na tomto koncerte. Na organe a klavíri sa nám predstavila Marta Gáborová, na flaute
Jarmila Grichová a spevom duchov-
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ných rusínskych piesní nám poslúžil
Lukáš Leščišin.
Pán Boh obdaril židovský národ zvláštnou milosťou, keď ho urobil Svojím vyvoleným ľudom Starej
zmluvy. Od vyvoleného národa sa
čakalo, že sa bude snažiť byť hodným
tohto vyznačenia, a že bude žiť podľa Božej vôle, plniť Božie prikázania
a svedčiť celému svetu, že Pán Boh je
Otcom všetkých ľudí. Ale vyvolený
národ sa prestal pridržiavať Božích
prikázaní. Navonok bol zbožný a zachovával príkazy o obetiach a o sviatočných dňoch, ale jeho srdce bolo
ďaleko od Boha. Začal žiť ľahkovážnym životom a dopúšťal sa mnohých
hriechov. Preto Pán Boh prostredníctvom prorokov oznamoval tresty,
ktoré mali prísť a nakoniec aj prišli
na národ. Boli to zajatia, do ktorých
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sa národ dostal pre svoju nevernosť,
a napokon to bolo aj podrobenie národa do otroctva Rímskej ríše, keď sa
dovŕšila miera hnevu Božieho tak, že
mala byť zničená pýcha národa - Jeruzalem a jeho nádherný chrám.
Už niekoľko sto rokov predtým
predpovedal pád Jeruzalema a jeho chrámu prorok Daniel. Niekoľko
desaťročí pred zničením mesta Jeruzalema sám Pán Ježiš Kristus, ktorého židovský národ neprijal ako Mesiáša, plakal nad mestom Jeruzalemom, keď ohlasoval jeho strašný
koniec ako Boží trest za nevernosť
a neposlušnosť: „Prídu na teba dni,
že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obkľúčiac zovrú zo všetkých
strán a zrovnajú ťa so zemou, i tvoje dietky, a nenechajú v tebe kameňa na kameni, pretože si nepozna-

lo čas svojho navštívenia“ (L 19, 4344). Veľká vina neverného národa sa
stala najzrejmejšou tým, že ukrižovali Pána Ježiša Krista. Preto sa aj
naplnili proroctvá o zničení mesta
Jeruzalema a jeho chrámu.
A tak v živote človeka je dôležité počúvať Božiu vôľu a zachovávať
ju vo svojom živote. Túto skutočnosť
krásne zakomponoval J. S. Bach vo
svojom choráli Liebster Jesu- Najmilejší Ježiš, ktorú v slovenskom preklade poznáme: Prišli sme ó Ježiši, počuť tvoje slovo zase. Nielen počúvane,
ale aj zachovávanie tohto slova je nesmierne dôležité pre život človeka.
Židia, hrdí na svoju minulosť a náboženstvo, niesli panstvo Ríma ako
neznesiteľné jarmo. Toto jarmo zväčšovala lakomosť, vydieranie a ukrutnosť tých, ktorí v mene Ríma spravo-

vali krajinu, kde Židia bývali. V zneužívaní moci všetkých svojich predchodcov predstihol vladár, správca krajiny Gessius Florus. Tým zadal príčinu na posledný odboj Židov,
ktorý sa skončil úplným zničením
mesta Jeruzalema. Hrdí Židia sa nepokorili a nepomohlo im ani trojité
opevnenie mesta Jeruzalem s veľkými baštami, ktoré Titus nakoniec zničil. To, čo mohlo Jeruzalemu pomôcť,
a to, čo môže aj nám v každej biede
pomôcť, je pokánie. Bach na túto tému napísal opäť krásny chorál: „O,
Mensch, bewein dein´Sünde gross“ –
Ó, človeče, zaplač nad svojimi veľkými hriechmi. Ak člověk činí pokánie,
tak jeho srdce je otvorené pre prijatie
Božej vôle, pre prijatie Krista do svojho života. Na túto skutočnosť poukázala aj pieseň Lukáša Leščišina: Prijdi
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do mene milyj Isuse. Iba keď je Kristus v nás, tak nemôžeme zblúdiť ako
Izraelský národ.
Po zničení chrámu a vyplienení
dolného mesta začal Titus útočiť aj
na horné mesto. Rímski vojaci plienili a pálili, vraždili obyvateľstvo.
Postupne lámali odpor Židov, ktorí v strachu opúšťali bašty a pevnosti a dávali sa na bezhlavý útek. Rimania sa zmocnili aj horného mesta
a zapálili ho. Keď zborili až do základov chrám, tak zrovnali so zemou
aj ostatné mesto. Stalo sa tak 8. septembra r. 70. Nechali stáť len tri silné
bašty, aby tieto ako pamätníky zvestovali potomstvu zašlú slávu Jeruzalema. Titus pritom povedal: „Vojnu sme viedli s pomocou Božou; Boh
sám vyhnal Židov z týchto hradieb.

Lebo čo by zmohli ľudské ruky a stroje proti takýmto hradbám?“
Hneď po dobytí mesta pochytali vodcov povstania, čo ešte zostali nažive, a popravili ich. Urastených
a zdatných mladíkov určili do Titovho triumfálneho pochodu, starších
chlapcov poslali do egyptských baní alebo odviedli do rímskych cirkusov a divadiel, kde ich pohádzali divej
zveri. Najmladších, mladších ako sedemnásťročných, predali za otrokov.
Počet všetkých zajatcov bol veľký.
Počet všetkých, čo padli pri obliehaní
mesta, alebo inak prišli o život v židovskej vojne, bol niekoľko stotisíc.
Jeruzalem bol zrovnaný so zemou.
Takto to opísal Jozefus Flavius. Jeho svedectvo je dokladom pravdy
Kristovho evanjelia i svedectva, ktoré vydal Pán Ježiš o židovskom náro-
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de, keď predpovedal pád Jeruzalema.
Nám zostáva z toho poučenie, aby sme
nebrali naľahko Božie evanjelium, aby
sme nemuseli byť vydaní trestom ako
Židia, ale aby sme z milosti Božej pre
Ježiša Krista boli zachovaní pre večný život. Preto čiňme pokánie zo svojich hriechov a žime tak, ako sa svedčí na dietky kráľovstva Božieho. História skazy mesta Jeruzalema nás k tomu naliehavo vyzýva a zasľúbenia
Pána Ježiša Krista nám dávajú moc
s hriech
mi sa rozchádzať a chodiť
v novote života. K tomu nás pozývala
i pieseň: Raduj sa, Srdce Boha živého,
ktorú zaspieval Lukáš Leščišin.
18. augusta 2021 sa uskutočnilo na fare stretnutie spevokolu. Už
sa stalo akousi tradíciou, že každý
rok počas prázdnin sa zborový spevokol neformálne stretáva na farskej

záhrade. Zakaždým brat farár niečo chutného pripraví a nebolo tomu
inak ani tohto roku. Domáca knedľa, domáca kyslá kapusta a pečená
krkovička určite nič nepokazili, pretože toto jedlo patrí nielen k tradícii
českého národa, ale určite aj k tradícii nás Slovákov. Ku tomu domáce
dobre nadýchané pečené buchty, plnené slivkovým lekvárom pohladili
nielen chuťové poháriky, ale prispeli
aj k pestrosti stola. Ako aperitív nám
poslúžila jablkovica – tzv. calvados,
o ktorý sa nám tohto roku postaral
brat Ondrej Bartko – bývalý kurátor
a dozorca cirkevného zboru.
Tohtoročné stretnutie spevokolu
bolo tak trochu spomienkové. V čase pandemických opatrení nie všetci sme sa mohli zúčastniť pohrebu
nášho člena spevokolu Milana Bo-
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goľa, ktorý sa uskutočnil 15. februára 2021 na novom cintoríne. A tak
toto stretnutie bolo spomienkou
na nášho „basistu“, člena spevokolu, ktorý dlhé roky bol v spevokole
oporou pre mužský basový hlas. So
spomienkami začal brat farár, ktorý s bratom Bogoľom viac ako 20 rokov tvorili tandem na pohreboch,
a tak vyprevadili na hrobový odpočinok stovky členov cirkevného zboru. Na týchto pohreboch častokrát
zaznievala pieseň: Blízko kríža zdržuj ma, Jezu, moja spása, ktorú sme
aj bratovi Bogoľovi na pohrebe zaspievali. Na tomto stretnutí sme si ju
vypočuli v prevedení ruského speváka Simona Khorolskiyeho. K občerstveniu našich spomienok nechal brat farár vyhotoviť fotoalbum
z viac ako 100 fotografiami z rôz-
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nych stretnutí, podujatí a vystúpení,
ktorých neoddeliteľnou súčasťou bol
Milan Bogoľ. Ku spomienkam sa tak
pridali aj mnohí iní, ktorí si s láskou
na Milana a jeho humor spomínajú.
K tomuto peknému večeru pridal
svoju spomienku aj brat Ján Bachleda, ktorý povedal: Som veľmi rád, že
sme sa dnes stretli kvôli Milanovi Bogoľovi, aby sme tak preukázali lásku
k človeku, ktorý patril medzi nás a už
tu nie je. Láska je fenomén, o ktorom
sa strašne veľa hovorí, ale strašne je
jej málo. Ak dovolíte, pridám k tomu
zopár veršov Milana Rúfusa.
Láska sa na nič nepýta.
Láska buď je, buď nie je.
A času zvonia kopytá.
A ona sa im smeje.
A plynie. Plynie potichu
ako tá voda riečna.

A niet v nej miesta pre pýchu,
lebo je dcérou Večna.
Láska sa noci nebojí.
Svietia jej hviezdne roje.
A v nepokojnom pokoji
verne si koná svoje.
29. augusta 2021 sa uskutočnil konvent Tatranského seniorátu
v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Poprad-Veľká v evanjelickom chráme, aby boli dodržané pandemické opatrenia. Z dôvodu pandémie COVID-19 sa konal v takomto neskorom termíne. Brat senior Jaroslav Matys vo svojej správe zdôraznil: „je to Božia milosť, že sa môže cirkev Pána Ježiša Krista na tomto svete zhromažďovať okolo Božieho Slova a sviatosti. Nie všetci kresťania majú na tejto milosti podiel.
Väzni, chorí, ľudia vzdialení od svo-

jich zborových spoločenstiev, zvestovatelia evanjelia v pohanských krajinách, tí všetci sú osamotení. To, že sa
cirkev môže zhromažďovať, sme brali
ako úplnú samozrejmosť až do času,
keď sa svet dostal do ohrozenia pandémie vírusom COVID-19, ktorý sa
šíril z čínskeho Wu-chanu. A tak odrazu od 15. marca 2020 na 3. nedeľu pôstnu boli naše kostoly zatvorené.
Pri prvej vlne sme boli mnohí v panickom strachu, hoci denne pribúdalo len 30 – 40 nakazených na celé Slovensko. Cirkev prešla do online priestoru a svoju činnosť zamerala na vysielanie cez médiá. Mnohí farári začali využívať sociálne siete a slúžili kázaním a nejakým krátkym programom, ktorý potom vysielali cez svoj mobil. Bolo to úctyhodné, hoci mi to kvalitou pripomína-
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lo staré časy, keď sme za socializmu
počúvali zakázanú rozhlasovú stanicu „Slobodná Európa“. Všetko to trvalo viac ako 8 týždňov, keď sme sa
v obmedzenom režime mohli stretnúť
vo svojich chrámoch až v 4. nedeľu
po Veľkej noci a potom v ďalšie nedele a sviatky v obmedzenom režime.
Návštevnosť na službách Božích bola
len v malých počtoch.
Leto bolo pre nás na to, aby sme
dobehli zasadnutia rôznych orgánov.
Prechod z jesene do zimy bol pre naše
zbory plný strachu: ísť či neísť do kostola, pretože počty nakazených boli oproti prvej vlne už veľmi vysoké.
Posledná nedeľa adventná nám naznačovala, že vianočné sviatky budú pre mnohých veľkým zdravotným
rizikom pri akomkoľvek stretávaní.
Vzhľadom na metodické usmerne-

nia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a opatrenia k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 sme
s bratom dozorcom TAS napísali odporúčanie, aby sa služby Božie počas
Vianoc zrušili a nevykonávali. V našom TAS šesť cirkevných zborov ešte vykonalo služby počas vianočných
sviatkov, no potom boli všetky kostoly pre služby Božie zavreté.“
V závere svojej správy sa poďakoval všetkým, ktorí boli ochotní
sa zapojiť do online priestoru, v ktorom sa prostredníctvom Kežmarskej
televízie vysielali bohoslužby nielen
pre Tatranský seniorát. Rovnako sa
poďakoval aj CZ v Kežmarku a predovšetkým ich domácemu zborovému farárovi Romanovi Porubänovi
za jeho angažovanosť a starostlivosť,
ktorej sa slúžiacim dostalo v priesto-
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roch Evanjelického farského úradu vo forme občerstvenia a pohostenia. Poďakoval aj bratovi kantorovi CZ Kežmarok Romanovi Uhlárovi, ktorý nám počas všetkých služieb Božích kantoroval. Táto služba pokračovala aj v roku 2021. Seniorálne presbyterstvo TAS schválilo, že náklady spojené s týmto prenosom sa uhradia z finančných prostriedkov TAS.
5. septembra 2021 na 14. nedeľu
po Sv. Trojici sme začali nový školský rok 2021-2022 slávnostnými
službami Božími v Drevenom artikulárnom kostole. Do rámca bohoslužieb sa aktívne zapojili deti i konfirmandi prečítaním modlitieb, biblických textov a svojím programom
v podobe rôznych básničiek na začiatok školského roka a zaspievaním

dvoch piesní. Jednu sme si požičali od speváka Mira Jaroša: Do školy
sa teším, hurá. Deti si ju už pri samotnom nácviku veľmi obľúbili. Sólovým partom nám poslúžila Dominika Ondo-Eštoková a deti spoločne
zaspievali refrén tejto piesne. Druhá
pieseň, ktorá zaznela na bohoslužbách, bola známa detská „hitovka“:
Či si veľký a či malý. Rodičia a účastníci služieb Božích spev svojich ratolestí ocenili spontánnym potleskom.
Brat farár sa deťom prihovoril
na text z Markovho evanjelia 10,4652 o slepcovi Bartimajovi, ktorému
Ježiš vrátil zrak. Vo svojom príhovore podotkol, že keď začíname nový školský rok, teda aj práce na hodinách náboženstva a konfirmačnej
prípravy, chceme prosiť Pána Boha, aby nás to, čo sa učíme, iba ne-
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obmývalo ako horská rieka obmýva kameň. Chceme prosiť Boha, aby
naše srdcia neboli a nezostali tvrdé
ako kameň, do ktorého nemôže nič
preniknúť. Veď pri vyučovaní náboženstva nejde len o vedomosti o Pánu Bohu. Čítať o Ňom, učiť sa o Ňom
je iste dôležité a potrebné. No to najdôležitejšie je: prísť k Nemu, pustiť
Ho do svojho srdca, žiť s Ním. A tak
je potrebné, aby sa deti, ale i my dospelí modlievali: „Pane Ježiši Kriste,
nechcem, aby ma to, čo sa o Tebe dozvedám, iba obmývalo, ako voda obmýva kameň v rieke. Prosím Ťa, príď
do môjho srdca, ži vo mne. Nech sa
o Tebe nielen mnoho naučím, ale
nech s Tebou žijem, dôverujem Ti,
nech Ťa mám rád a poslúcham Ťa.
Veď Ty si zomrel aj pre moju neposlušnosť, pre moje hriechy.“ Veče-

ra Pánova, ku ktorej budeme i dnes
pristupovať, nám to chce nanovo
pripomenúť.
Ako sa však môže stať, aby Pán Ježiš žil v nás, žil v našom srdci? Kedy
spoznáme Ježiša Krista nie iba ako
postavu z dávnej minulosti, ale ako
nášho Priateľa a Záchrancu z hriechov? Pri hľadaní odpovede na túto
otázku, určite mi v tom vy, milé deti, pomôžete. Zahráme sa teraz krátku hru na slová opačného významu.
Ja poviem slovo a vy k nemu doložíte
výraz opačného významu. Kto bude
vedieť, tak sa slušne prihlási: Noc –
(deň). Tma – (svetlo). Smrť – (život).
Slepý – (vidiaci).
Protikladom všetkých tých negatív boli svetlé – pozitívne veci. Aj
táto hra nám naznačuje, že Ježiša
Krista spoznávame ako Pána a Zá-
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chrancu vtedy, keď On sám nám
otvorí oči, keď On sám nám daruje
duchovný zrak. Ježiš Kristus je Ten,
kto vnáša do nášho života to dobré, pozitívne, svetlé. Telesným zrakom vidíme len to, čo je smrteľné tmavé. Nesmrteľného Boha nemôžeme vidieť telesnými očami – smrteľným zrakom. Keď nám Ježiš Kristus otvorí oči, budeme Ho poznať
nie iba ako historickú osobnosť, ale
ako blízkeho Priateľa, Pomocníka,
Pána – ktorý dobre vedie náš život.
Človek môže byť vzdelaný, všeličo
môže poznať, no kým nemá duchovný zrak, kým nám Pán Ježiš neotvorí
oči, kým On nebude v nás a pre nás
živý, dovtedy sme ako tvrdý kameň,
ktorý obmýva rieka. Z evanjelia sme
počuli o slepom mužovi. Ako sa volal? – Už neviete? Bartimaios. Ten-

to muž síce nevidel, ale počul. Počul
aj o Ježišovi, ktorý má moc slepým
otvoriť oči. Predstavte si, že uveril tomu, čo o Ňom počul a spoliehal sa na Jeho moc. Uverili by sme
aj my niečomu, o čom sme iba počuli? Možno niektorí áno a iní zase nie.
Ježiš Kristus môže v nás žiť a stať
sa pre nás živým iba vtedy, keď budeme dôverovať Jeho slovu, keď budeme veriť tomu, čo On hovorí. Viera
– duchovné videnie, pochádza z počúvania Kristovho slova (R 10,17),
ktorému sa otvárame a na ktoré sa
úplne spoľahneme. Všimnime si:
Bartimaios na Ježišovu otázku: „Čo
chceš, aby som ti urobil?“ neodpovedá neisto: Ak chceš a vedel by si
mi pomôcť, tak to urob. Ani Ježišovi nehovorí: Nehnevaj sa, že Ťa zdržujem a otravujem, ale mohol by si
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ma uzdraviť? On hovorí Ježišovi veľmi otvorene a jasne: „Majstre môj
(=Učiteľ môj), nech vidím!“
V týchto slovách bola obsiahnutá
hlboká viera a spoľahnutie sa na Pána Ježiša Krista, ktorú by sme mohli
opísať slovami: Pane Ježiši, ja viem,
že môžem k Tebe prísť so svojou biedou a Ty ma uzdravíš. Ty si môj Boh
a Pán, môj Pomocník! A tak sa aj stalo. Ježiš dáva Bartimaiovi zrak. A čo
robí Bartimaios potom? Ten slepý
Bartimaios, keď sa mu otvorili oči
a začal vidieť a vnímať svet úplne
inak, nasledoval Ježiša Krista. Ježiš
sa stal pre neho najjasnejším svetlom.
Tento Kristus sa stáva aj pre nás,
pre toho, kto verí Jeho slovám a vo
viere Ho nasleduje, jasným svetlom, najväčšou pomocou v živote –
i v škole. Prosme o toto svetlo pri za-

čiatku prác v novom školskom roku.
Prosme o odvahu prichádzať za Ježišom s našimi biedami. Prosme, aby
nám On sám otvoril oči a aby to, čo
sa učíme, či na službách Božích počúvame, nás nielen obmývalo, ako
horská bystrina kameň, ale aj napĺňalo. Prosme preto o to, aby naše
srdcia neboli – nezostali tvrdé, ale
dôverujúc Ježišovmu slovu sa otvorili pre Neho a boli tak naplnené
všetkým bohatstvom, ktoré sa nám
ponúka. A takéto bohatstvo je pre
nás pripravené i dnes v daroch tela
a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Veríme tým slovám, ktoré povedal: Toto je moje telo, toto je moja krv. Ak
áno, tak aj nám sa otvoria nielen oči,
ale aj naše srdce pre Krista, ktorý
potom nepretečie okolo nás ako horská bystrina popri kameni, ale bude
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žiť v nás skrze viditeľné slovo, ktoré je pre nás pripravené v daroch tela a krvi Pána Ježiša Krista.
9. septembra 2021 v peknom
prostredí Mestského kultúrneho
strediska na Starom trhu sme si pripomenuli našich židovských susedov, ktorí doplatili na nenávistnú fašistickú diktatúru. Takmer 70 miest
na Slovensku sa zapojilo do tejto
spoločnej akcie, ktorej iniciátorom
je Jozef Klement zo Zvolena.
Prvý hodinový blok patril študentom kežmarských škôl, ktorých svojím rozprávaním plne zaujala milá
pani PhDr. Jana Teššerová. Pochádza
z Kežmarku, jej otec bol dlhé roky
správcom tunajšieho židovského cintorína. Je pedagógom na dôchodku,
žije v Košiciach, kde s nadšením sprevádza záujemcov v tamojšej synagóge

na Puškinovej ulici. Hrdo predstavila
aj jej srdcovú záležitosť: vedľa stojacu novú galériu mimoriadne talentovaného židovského košického umelca Ľudovíta Felda, ktorý prežil koncentračný tábor v Osvienčime aj vďaka tomu, že tam kreslil – nútene dokonca aj neľudské pokusy zvráteného
doktora Mengeleho.
Pani Teššerová mladým účastníkom veľmi príjemným spôsobom
opísala aj hrozné vojnové osudy svojich rodičov v Kežmarku: Jej mamička mala v čase deportácií (r. 1942)
krásnych 23 rokov, bola najmladšia
z 13 detí, čo bolo vtedy v ortodoxných rodinách pomerne obvyklé.
Mala teda širokú rodinu a veľa blízkych príbuzných. To drastické prenasledovanie židov však žiaľ prežilo len zopár z nich. Pred prvým
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transportom dievčat v marci 1942 sa
mamička ukryla v jednom tatranskom sanatóriu. Po pol roku (v októbri), keď už zo Slovenska stihli
do koncentračných táborov v Poľsku
vyviezť okolo 58 000 židov, prvá vlna transportov skončila. V máji roku 1943 ju ako poslednú z vyše 150
židov (na jej vlastnú žiadosť) krstom
zachránil kežmarský evanjelický farár Ondrej Spišák (v ten istý deň pokrstil aj neskoršieho režiséra Juraja
Herza, ktorý mal vtedy 8 rokov).
Rodičia pani Teššerovej druhú vlnu deportácií (ktoré trvali od SNP
do oslobodenia) prežili len vďaka
obetavosti skutočných hrdinov: najprv ich krátko ukrývala nemecká
rodina Loischová, keď ich tam ale
gardisti vypátrali, tak ich s nasadením svojich životov až do konca voj-

ny ukryla rodina Žihalová, ktorá bývala za nemeckými kasárňami. (Potomkom tejto rodiny by sa pani Teššerová veľmi rada poďakovala, len sa
jej zatiaľ nepodarilo zistiť, či a kde žijú. Ak by jej v tom niekto z čitateľov
vedel pomôcť, bola by veľmi vďačná.
Redakcia jej iste rada odovzdá každú
prípadnú informáciu.)
Posledné mesiace vojny strávené v neustálom strachu – v tmavom „bunkri“ v krutej zime – zanechali na jej rodičoch trvalé následky. Hlavne jej mamička trpela až
do smrti ťažkými depresiami. Ich
vojnové utrpenie bolo častou témou
rodinných rozhovorov. Napriek tomu hodnotí pani Teššerová svoje
detstvo ako príjemné.
Potom nasledovala krátka plodná
diskusia so študentami a prestávka.
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Presne o 10:00 zazneli (ako v mnohých ďalších mestách) zvony so sirénou a všetci prítomní sme si minútou
ticha pripomenuli obete holokaustu.
Milá pani Teššerová nám objasnila dôvod nášho stretnutia: Aj po 80
rokoch, ktoré (presne na deň) uplynuli od vydania Židovského kódexu, si musíme pripomínať jeho obete, lebo aj dnes sa ešte šíri nenávistná ideológia, ktorá pohŕda ľudskými
životmi. Rasizmus a antisemitizmus
vtedy spôsobil tragickú smrť vyše 1000 Kežmarčanov – len pre ich
židovský pôvod. Prinieslo to ostatným uspokojenie a radosť? Či skôr
len ich majetok? Môže utrpenie ľudí
priniesť niekomu šťastie? Čo otrávilo mysle týchto ľudí?
Už po pol roku od vydania nariadenia č. 198 nasledovali deportá-

cie do Osvienčimu, odkiaľ už väčšinou nebolo návratu. Pritom bol Kežmarok predtým typický svojou toleranciou a znášanlivosťou. Vďaka
patrí každému, kto sa odvážil postaviť proti fašizmu a komu sa podarilo zachrániť životy nevinných. Boli to
hrdinovia, o ktorých platí židovská
múdrosť: „Kto zachránil jeden ľudský
život – akoby zachránil celý svet.“
Potom sme si pozreli dva vzácne pozdravy cez videozáznam.
Prvým bolo autentické svedectvo
prof. MUDr. Pavla Traubnera (ročník 1941). Bol prednostom I. neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a predsedom štátneho fondu Pro Slovakia.
Je čestným predsedom Ústredné-

Účastníci podujatia Nezabudnutí susedia
115

ho zväzu židovských náboženských
obcí v SR. Ako 8-dňové dieťa ťažko
ochorel, keď ho o teplý fusak obral
veliteľ Hlinkovej gardy. (Tento po 28
rokoch prišiel do jeho ambulancie ako pacient a pán Traubner mu
aj napriek tomu pomohol.) Najprv
sa museli presťahovať do biedneho pivničného bytu, neskôr po povstaní sa jeho 6-členná rodina pred
deportáciou do Osvienčimu ukryla
v tesnom bunkri v horách. Prežívali
tam počas vyše pol roka krutú zimu,
hlad a hlavne strach o život. Po oslobodení a návrate do svojho domova
tam už nenašli nič zo svojho majetku. Tieto útrapy ho však naučili prekonávať aj veľké prekážky, čo mu
v živote veľmi pomohlo.
Ako druhý nás cez video pozdravil Ivan Eľko, generálny bis-

Žiaci stredných škôl
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kup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Aj v jeho
rodnej obci po čase zabudli na svojich židovských susedov – po ich násilnom odchode. Preto je vďačný
za túto pripomienku. Okrem iného
povedal: „Vcíťme sa do tragiky toho,
ako nemilosrdne a brutálne dokázali
ľudia naložiť s ľuďmi. Zhrozme sa toho, ako tie najhoršie ľudské vlastnosti
kedysi dostali voľný priechod. Akým
neľudským ponížením prešli odvlečení. Ako trpeli. Ako zomierali – ako
stádo vedené na porážku. Smúťme
nad tým, aké nezvratné škody boli
napáchané. Stojme v úprimnom pokání zoči – voči tomu zlému, čo sa
medzi nami odohralo. ... Vyslovme
vnútorný sľub, že sami nebudeme nikým pohŕdať, nikoho preklínať, nikomu fyzicky ubližovať. Povzbuďme sa

do skutkov lásky. Áno, a tiež do skutkov obetavosti, ak to bude treba.“
Po ňom sa nám prihovoril už naživo náš primátor PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA a pripomenul, že Druhá svetová vojna pre nás ostáva vážnym mementom. Hrdo pripomenul
slovenské prvenstvo v pomerne veľkom počte hrdinov, ktorí riskovali svoje životy, aby zachránili židovských obyvateľov. Spomenul aj pôsobivé svedectvá o týchto záchranných
akciách v Slovenskom rozhlase (Encyklopédia spravodlivých). „Nech je
nám minulosť mementom aj poučením aj do budúcnosti.“
Po svojom príhovore s hlbokou
vážnosťou prečítal prvých 10 mien
obetí, ktoré sa premietali aj na plátno
za ním. Pripravený biely kameň položil ku sedemramennému svietniku –

menore a zapálil prvú z jej 7 sviečok.
Po ňom sa takto do čítania (spolu 70)
mien postupne zapojili: Mgr. Marta
Neupauerová – za modlitebníkov, pán
dekan František Trstenský – za RKC,
pani Melánia Gulášiová – ako zástupkyňa záchrancov Židov, brat farár Roman Porubän – za ECAV, študentka Klaudia Mirgová za Rómov a otec
Marián Sterančák – za GKC. Takto
aspoň verejne zazneli mená tých zavraždených, ktorých pamiatku chceli
fašisti úplne vymazať.
Manžel pani Teššerovej –
MUDr. Tomáš Teššer – predniesol v hebrejskom origináli vhodnú
modlitbu kadiš, ktorej obsah nám
jeho manželka preložila.
Obaja potom podobne prečítali
2x10 mien záchrancov, ktorí od štátu Izrael (prostredníctvom ich mú-

Záver podujatia pred pamätníkom synagógy
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zea holokaustu Yad Vashem) dostali
ocenenie Spravodliví medzi národmi. Medzi nimi sú aj dva kežmarské manželské páry: Štefánia a Václav Bartošekovci, a Anna a Ondrej
Modlovci. (Aj viacerí členovia rodiny Lebdovičovej z Mlynčekov: Ján,
Anna, Emília, Margita a Žofia.)
Niektorí obetaví záchrancovia,
či ich potomkovia, (často zo skromnosti) zatiaľ ani nežiadali toto ocenenie. Michal Paľko (vedúci trojčlennej
skupiny Mojše band) prečítal mená
10 z nich. Medzi nimi je aj päť mien
z Kežmarku: Martin Šilon, Ján Bartko, už spomínaný farár Ondrej Spišák
a rodiny Žihalová a Loischová.
Najsilnejším zážitkom bola pre
mnohých práve spoločná modlitba
našich troch duchovných predstaviteľov (p. dekan František Trstenský

– RKC, br. farár Roman Porubän –
ECAV, o. Marián Sterančák – GKC).
Zo Starej Zmluvy (ktorú máme spoločnú so židmi) vybrali vhodné texty
o našom hriechu smerujúce ku pokániu a doplnili ich hlbokými a úprimnými kajúcnymi modlitbami. Prosili
všemohúceho Boha o pomoc pri šírení pokoja, úcty a rešpektu. Aby sa také hrôzy už nemohli zopakovať.
Krásnymi kyticami sme na záver
obdarovali tri vzácne dámy – Janu
Teššerovú (za jej významný vklad
do tohto podujatia), Margitu Lebdovičovú a Melániu Gulášiovú –
za obetavú pomoc ich rodín Židom
v ťažkých vojnových časoch.
Celé podujatie v Kultúrnom stredisku citlivo sprevádzala dvojica moderátorov: Barbora Kaprálová a Miki Lipták. Veľkým prínosom

Pamätník synagógy a židovského obyvateľstva
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bola aj skupina Mojše band, ktorá
jemným spôsobom v pozadí zahrala a zaspievala pestrý výber židovských skladieb. Vďační sme aj za výbornú službu pána Eduarda Fertáľa,
ktorý nám priestor príjemne osvetlil
aj ozvučil, a tiež šikovným fotografkám zo Školy umeleckého priemyslu, ktoré nám podujatie pekne zdokumentovali.
Potom sme sa vo veľkom sprievode (na čele s našimi duchovnými
predstaviteľmi) vybrali ku pamätníku synagógy a židovských obyvateľov Kežmarku, kam predstavitelia mesta položili veniec a ostatní
účastníci priniesli biely kamienok.
Vďaka Bohu za toto podujatie!
12. septembra 2021 sa uskutočnilo v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Súľov stretnutie artikulár-

nych zborov. V súčasnosti v cirkevnom zbore už nestojí pôvodný artikulárny kostol, ale v čase Šopronských artikúl bol Súľov jedným z určených miest na výstavbu takéhoto
chrámu, ktoré sa stavali na základe
25. a 26. zákonného článku – artikuly
za presne vymedzených podmienok.
V súčasnosti tento cirkevný zbor
patrí do Turčianskeho seniorátu
a zborovým farárom je tu Mgr. Marek Hrivňák, ktorý nás srdečne privítal na pôde cirkevného zboru a zároveň so svojimi spolupracovníkmi
zabezpečil pre všetkých účastníkov
drobné pohostenie pred kostolom
pod stanmi, aby sme sa všetci cítili na tomto mieste ako doma a zároveň zabezpečil aj spoločný obed
po bohoslužbách. Tohto roku sme sa
zúčastnili už desiateho jubilejného

Spoločná fotografia v súľovskom kostole
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stretnutia artikulárnych zborov, ale
bez Cirkevného zboru ECAV na Slovensko Svätý Kríž, vzhľadom na to,
že v túto nedeľu prebehla inštalácia
zborového farára Miloslava Gdovina, ktorú vykonal senior Liptovsko-Oravského seniorátu Mgr. Stanislav Grega.
Do slávnostného programu bohoslužieb sa zapojili cirkevné zbory z Kežmarku zaspievaním štyroch
piesní, Hronseka, ktorý nám pripravil dramatické pásmo o palatínovi
Jurajovi Thurzovi a Žilinskej synode, ktorú zvolal v roku 1610 do Žiliny. Do programu sa zapojil aj cirkevný
zbor Istebné, ktorý nám opäť poslúžil
mládežníckou hudobnou skupinou.
Popoludní sme navštívili Bytču, kde sa nachádza Thurzov sobášny palác, ktorý patrí medzi naj-

významnejšie renesančné stavby na našom území. Je architektonickým unikátom, ktorého charakter a využitie je aj dokladom vysokej kultúrnej úrovne, ako aj súčasne odzrkadlením vysokého spoločenského postavenia rodiny Thurzovcov, predovšetkým Juraja Thurzu, ktorý ho nechal postaviť v roku
1601 pre svoje dcéry. Dnes je palác
po rekonštrukcii a opätovne je možné vidieť prácu renesančných majstrov. Stála expozícia je reprezentatívnou pripomienkou jedinečnej
historickej osobnosti palatína Juraja
Thurzu. Pripomína jeho renesančnú
osobnosť, ktorá sa významným spôsobom zapísala do politického, kultúrneho a náboženského života vtedajšieho Uhorska.

Po bohoslužbách na spoločnom obede
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Palác pravdepodobne stavali talianski majstri, ktorí pracovali aj
na bytčianskom zámku. Dokončený bol v roku 1601, ako o tom vypovedá nápis nad hlavným portálom. Palác, jednoposchodová budova obdĺžnikového pôdorysu, je svojím spôsobom unikátna stavba, pretože podobne veľký priestor sa v danej dobe na území Slovenska nevyskytoval. Fasády sú bohato zdobené sgrafitovou ornamentikou s figurálnymi a rastlinnými motívmi okolo kamenných okien a portálu. Nad
hlavným portálom je nápis, ktorý vo
voľnom preklade hovorí: Juraj Thurzo dal tento palác postaviť z otcovskej lásky pre svadobnú slávnosť svojich milých dcér roku 1601. Nad nápisovou doskou vstupného portálu sú erby Juraja Thurzu (dvojhlavý

čierny orol s rozprestretými krídlami) a jeho druhej manželky Alžbety Czoborovej.
V kaštieli sa od roku 1708 zdržiaval ako člen cisárskej posádky aj Juraj Jánošík. Keď v roku 1710 zajali a uväznili na Bytčianskom zámku
zbojníckeho kapitána Tomáša Uhorčíka, zoznámili sa a časom sa spriatelili. V októbri 1710 Jánošík pomohol Uhorčíkovi pri úteku zo zámockého väzenia. Juraja Jánošíka na žiadosť otca v novembri 1710 prepustili
z cisárskych služieb. Uhorčík ho potom nahovoril, aby sa dal k zbojníkom. Koncom zimy 1712 legendárneho zbojníka Juraja Jánošíka zajali a v marci 1713 v Liptovskom Mikuláši popravili. Mal vtedy 25 rokov.
Naplnení mnohými zážitkami
a novým poznaním sme sa podvečer

V svadobnom paláci Juraja Thurzu
121

vrátili domov, ďakujúc Bohu za pekne prežitý deň 10. ročníka stretnutia
artikulárnych zborov.
15. – 20. septembra 2021 zúčastnil som sa služobnej cesty do nášho partnerského cirkevného zboru v Českobratskej církvi evangelické na Mělníku. Vo štvrtok ma čakalo veľmi milé prekvapenie, ktoré sa
odohrávalo v metropole Českej republiky – v Prahe a jej slávnej pražskej Lucerne. Brat farár Miroslav Erdinger ma pozval na posledný koncert skupiny Spirituál kvintet, ktorá
na českej a slovenskej scéne sa dožívala svojich 60. narodenín.
Skupina bola založená na jeseň
roku 1960 štyrmi členmi Univerzitného umeleckého súboru. Išlo
o mužské kvarteto, ktorého pôvodný názov bol „Duchovné kvarteto“.

Prvý koncert sa uskutočnil v roku
1962 na Medzinárodnom jazzovom
festivale v Karlových Varoch. Zostava spevákov sa počas 60-ročnej
existencie ustavične menila, ale stabilnými súčasťami Spirituál kvintetu, ako si ich pamätáme z najväčších
čias ich slávy, bol kapelník Jiří Tichota, jeho manželka Zdenka, Dušan Vančura, Oldřich Ortinský, Karel Zich, Irena Budweiserová, Jan
a František Nedvědovci, Jiří Cerha
a mnohí iní. I v ťažkej dobe socializmu duchovnými spirituálmi povzbudzovali ľudí k nádeji na zmenu režimu. Keď nastal november
1989, kapela vystúpila na Melantrichovom balkóne počas revolučných
udalostí v Prahe.
Prvá polovica koncertu sa niesla
akýmsi prierezom ich tvorby a rôz-

M. Erdinger a R. Porubän v pražskej Lucerne
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nych žánrov, ktorými oslovovali svojich poslucháčov. Druhú polovicu
koncertu po prestávke sme si mohli
nielen vypočuť, ale predovšetkým
zaspievať všetky piesne, ktoré sa stali počas ich 60-ročného pôsobenia
na hudobnej scéne hitovkami. Bol to
nesmierny zážitok - prežiť jeden večer s kapelou, ktorá sa lúčila so svojím publikom v pražskej Lucerne.
Nasledujúci deň v piatok sa začali slávnosti Mělnického vinobrania.
Musím sa priznať, že to bolo moje prvé vinobranie, ktorého som sa
osobne zúčastnil. Vinári z celej Českej republiky ponúkali návštevníkom vinobrania skutočne to najlepšie, čo sa im podarilo vo svojich vinohradoch dopestovať a zároveň vyrobiť. Naša ochutnávka vína začala na Mělnickom zámku u domáce-

ho pána Jiřího Lobkowicza, ktorý je
známy výrobou vína s názvom Ľudmila. Veľkým prekvapením pre mňa
bolo, že víno na vinobraní sa nepilo z plastových pohárov. Česi v tomto smere zachovávajú kultúru. Krásne sklenené čaše s erbami alebo logami jednotlivých vinárstiev zdobili poháre, z ktorých sa degustovalo
víno. V sobotu ulicami starobylého
mesta Mělník sa uskutočnil historický svätoľudmilský sprievod. Someliéri v radničnom dvore ponúkali
to najkvalitnejšie z mělnických vín.
V historickom meste bolo vytvorených päť scén, na ktorých sústavne
prebiehal nejaký program. Človek si
tak mohol vychutnať Mělnické vinobranie všetkými zmyslami.
V nedeľu sme sa stretli na bohoslužbách, na ktorých som poslú-

Spolu s Erdingerovcami na Mělníckom vinobraní
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žil zvesťou slova Božieho na starozmluvný text z 1. knihy Mojžišovej 17,15-21 a 18,1-15, ktorý poukazuje na to, ako je v živote dôležité
dôverovať Božím zasľúbeniam, ktorým Boh zostáva verný. Túto skutočnosť môžeme vnímať najviac počas vianočných sviatkov. Veď aj samotný príchod Ježiša Krista do tohto sveta bol dávno zasľúbený ústami prorokov a Boh, keď sa naplnil
čas, poslal svojho Syna, ktorý sa narodil Márii a Jozefovi v Betleheme.
V rámci služieb Božích prebehol aj
krst dieťaťa, ktorého rodičia pochádzali zo Slovenska.
22. septembra 2021 Aj tohto roku sme sa zapojili do medzinárodného projektu s názvom: Noc literatúry. Je to verejné čítanie európskej
literatúry v preklade do jazyka da-

nej krajiny, ale i domácej literatúry
na rôznych atraktívnych miestach
v Kežmarku. Tohto roku takýchto
miest v Kežmarku bolo päť:
1)		 Múzeum bytovej kultúry v Kežmarku Valter Hugo Mãe – Syn
tisícich otcov (PT) Preklad: Lenka Cinková Čítala: Lenka CINKOVÁ
2)		 Lyceálna knižnica / Evanjelické
lýceum Alena Sabuchová – Šeptuchy (SVK) Čítala: Alena SABUCHOVÁ
3)		 Kníhkupectvo ALTER EGO Kjersti A. Skomsvold – Čím rýchlejšie
kráčam, tým som menšia (NOR)
Preklad: Miroslav Zumrík Čítal:
Miroslav ZUMRÍK
4) 		 Hotel Hviezdoslav Lenka Elbe
– Uranova (CZE) Čítala: Lenka
ELBE

Noc literatúry v lyceálnej knižnici
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5) 		 Grundschule Kežmarok Olga
Grjasnowa – Právna nejasnosť
jedného manželstva (DEU) Preklad: Paulína Čuhová Čítala:
Paulína ČUHOVÁ
Počas jedného večera bolo prostredníctvom zaujímavých osobností predstavených niekoľko úryvkov.
Čitateľské publikum si samo mohlo
vybrať, kde a čo si pôjde vypočuť.
Na všetkých piatich miestach sa začalo čítať o 1630 h. Na záver o 1915 h.
sa účastníci stretli so všetkými účinkujúcimi na besede spojenej s hudobným vystúpením Michaely Regecovej pod moderátorskou taktovkou Mariána GALAJDU v hoteli
Hviezdoslav.
Noc literatúry pripravuje České
centrum v spolupráci so združením
zahraničných kultúrnych inštitútov

siete EUNIC (European Union National Institutes for Culture), kultúrnymi oddeleniami veľvyslanectiev a zastúpením Európskej komisie. Noc literatúry sa koná zároveň
aj v iných európskych mestách ako
Praha, Viedeň, Budapešť, Lisabon
atď.
26. septembra 2021 sa v jednom
opustenom kostole na Spiši v Huncovciach uskutočnili bohoslužby,
na ktorých zvesťou slova Božieho
poslúžil dôstojný brat biskup Peter
Mihoč. Ešte v piatok pred 17. nedeľou po Sv. Trojici, keď sa mala uskutočniť slávnostná posviacka obnoveného interiéru, stálo okolo kostola lešenie. Stavebná firma do poslednej chvíle doťahovala práce na obnove čelnej fasády a časová tieseň
dvíhala predsedníctvu cirkevné-

Osadenie pamätnej tabule na kostole v Huncovciach
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ho zboru adrenalín, či to do nedele
stihneme. Stihli sme to aj so sobotnou brigádou, keď sme kostol pripravili na slávnostnú posviacku. Popoludní v sobotu majstri kamenári
namontovali pamätnú tabuľu po ľavej strane vstupu do kostola, ktorá
bude ďalším generáciám pripomínať
neslávne udalosti odsunu nemeckého obyvateľstva z tejto obce.
Iniciátorom a hnacím motorom
rekonštrukcie 170-ročného kostola bol rodák z Huncoviec Otto Fassinger, ktorý po svojom otcovi Ľudovítovi Fassingerovi akoby prevzal pomyselnú štafetu kurátora tejto filiálky. Hoci jeho otec (ako karpatský Nemec) nebol odsunutý, prešiel si svojimi zápasmi v ruských gulagoch, ktoré ho ešte viac upevnili
a posilnili vo viere v Boha.

V roku 2019 sme postavili v kostole lešenie a začali sa uskutočňovať
maliarske práce, ktoré sme dokončili v roku 2020. Rekonštrukcia obsahovala nielen vymaľovanie interiéru kostola, ale aj vyspravenie oltára
a namaľovanie nového oltárneho obrazu, ktorý si nemeckí obyvatelia pri
vysídlení zobrali so sebou. Nepodarilo sa nám zistiť, kde by sa pôvodný huncovský oltárny obraz dnes nachádzal. Z toho dôvodu domáci brat
farár Roman Porubän oslovil Magistra umenia Michala Frica, aby sa
podujal namaľovať pre tento kostol
nový oltárny obraz, znázorňujúci Ježiša Krista v šarlátovom rúchu, ako
kráča po ceste, ktorá nie je rovná, ale
nachádzajú sa na nej i kamene, o ktoré neraz v živote človek zakopne. Tá
cesta znázorňuje náš život, naše pu-

Slávnostné bohoslužby v Huncovciach
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tovanie za Kristom, ktoré bez Ducha
Svätého, čo je znázornené oblačným
vírom okolo samotného Ježiša, by
nemalo zmysel a nedošli by sme tak
do cieľa. To znamená, že je veľmi dôležité, aby sa kresťan v živote dostal
do víru Ducha Svätého. Ježiš Kristus
bol Ním vedený, a preto mohol kráčať poslušne k cieľu – ku krížu. Šarlátové rúcho, do ktorého ho obliekli
rímski vojaci tesne pred ukrižovaním, nám na túto skutočnosť poukazuje. Kristus svoj cieľ dosiahol a rovnako i my máme putovať vedení Duchom Svätým k cieľu – ku Kristovi,
aby sme dosiahli večnosť. K tomuto cieľu máme pozývať ľudí okolo seba, ktorí žijú v našom prostredí – aj
tu pod Tatrami. Čo nám symbolizuje pozadie obrazu. Žiť život s Kristom, to prináša človeku pokoj, ktorý

je znázornený Ježišovou rukou položenou na srdce, ktorá prstami vytvára hebrejské písmeno Š – šálom. To
je ten Boží pokoj, ktorý nám nemôže
tento svet dať, ako to čítame aj v Jánovom evanjeliu: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie
ako svet dáva, vám ja dávam. Nech
sa vám nermúti srdce a nestrachuje!“ (J 14,27).
V rámci rekonštrukčných prác
prebehla kompletná oprava organu,
ktorý bol napojený na nové elektrické dúchadlo. Túto opravu vykonal
organár Ján Zummer z Vrbova. Poslednou rekonštrukciou bola oprava
čelnej fasády, ktorú uskutočnila firma STEMP.
I touto cestou sa vedenie cirkevného zboru chce poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôso-

Roman Porubän a biskup VD Peter Mihoč
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bom podieľali na oprave tohto kostola, predovšetkým bratovi Ottovi
Fassingerovi - ako bývalému rodákovi, ktorému najviac záležalo na tejto
oprave. Z príležitosti opráv Huncovského kostola sme prijali milodary vo
výške 3.750,- €. Výdavky na opravu
kostola boli vo výške 53.243,94 €.
Všetky výkopové práce okolo
kostola boli realizované v spolupráci s obcou a pracovníkmi aktivačnej činnosti, za čo im srdečne ďakujeme. Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom augustovom zasadnutí
príspevok na opravu fasády kostola
vo výške 5.000,- €., ktorý poukázalo na účet cirkevného zboru. Srdečne ďakujeme aj obci Huncovce a ich
predstaviteľom.
Zrekonštruovaný kostol posvätil
biskup Východného dištriktu Peter

Mihoč za účasti rodákov, ktorí museli ako nemeckí obyvatelia opustiť obec Huncovce. I keď žijú roztrúsení po celom Nemecku, sú s nami v kontakte a opakovane sa vracajú do svojho rodiska. Dojatie pri
tejto príležitosti neskrýval ani brat
Emil Schneck, ktorý mal sedem rokov, keď ho deportovali. Pri tejto
príležitosti povedal: „Som premožený tým, čo som dnes zažil. Kostol vyzerá úžasne.“ Napriek všetkému čo
sa stalo, na Slovensko a ani na svoju rodnú obec nezanevrel.
Pri tejto príležitosti na bohoslužbách zaznelo aj niekoľko piesní z nemeckého evanjelického spevníka,
a pod taktovkou zborového farára
Roman Porubäna v sprievode kantora Romana Uhlára vystúpil zborový spevokol. Brat dozorca Ing, Jo-

Brat biskup pri posvätení obnoveného interiéru kostola
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zef Horváth podotkol pri tejto príležitosti na slávnostnom obede: „Teší
ma, že sa podarilo obnoviť tento Boží
stánok. No oveľa podstatnejšie je, že
sa obnovilo chrámové spoločenstvo
a duchovný život v tejto filiálke. Iba
súdržné a prajné spoločenstvo je základom evanjelickej komunity v Kežmarku a jeho okolí.“
Po skončení bohoslužieb sa ich
účastníci premiestnili pred kostol,
kde bola odhalená pamätná tabuľa.
Pri tejto príležitosti domáci brat farár povedal: „Pamätná tabuľa, ktorú o chvíľu odhalíme, má pripomínať
nielen domácim obyvateľom tejto obce tragickú udalosť, ktorá sa odohrala pred 77. rokmi, ale má byť pre nás
všetkých akýmsi mementom a varovaním, aby sme si uvedomili, že každý človek má svoju dôstojnosť a my

ako ľudia nemáme právo po nej šliapať. Človek bol stvorený na Boží obraz a podľa toho sa máme aj my správať ku každému človeku nech by bol
akejkoľvek rasy, národnosti či pohlavia. Veď ako kresťania v Božom slove jasne čítame: Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho
stvoril (1M 1,27). To znamená, že
každý človek má pred Bohom svoju
dôstojnosť a hodnotu a rasa či príslušnosť k nejakému národu nesmú
zohrávať v spoločnosti úlohu, pro
stredníctvom ktorej budeme škatuľkovať ľudí.
Miesto, na ktorom stojíme, spolu
so susedným parkom sa v minulosti stalo miestom, kde najprv sústreďovali Židov – židovské obyvateľstvo.
O tom svedčí aj priľahlý pamätník,
aby ich postupným krokmi vyradili

Bohoslužby za účasti nemeckých rodákov
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zo spoločenského, kultúrneho i politického života. O niekoľko rokov sa
toto miesto stáva osudným pre nemecké obyvateľstvo, ktoré v dôsledku nariadenia vlády je násilne vysídľované zo svojho domova. To znamenalo opustiť všetko a odísť zo svojho rodného kraja niekde preč, niekde
do neznáma. V dnešnej dobe si to nevieme ani celkom dobre predstaviť.
No však to, čo vieme s určitosťou povedať, je, že táto tragédia sa nemala stať. A preto i dnes chceme vyznať
spolu so žalmistom: „Bože, zmiluj
sa nado mnou podľa svojej milosti!
Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri
moje ťažké priestupky! Dôkladne
zo mňa zmy moju vinu, očisti ma
od môjho hriechu!“ (Ž 51,3.4).
Neraz sa pýtame po príčine: Prečo
sa to vôbec stalo? A na takto položenú

Odhalenie pamätnej tabule
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otázku hľadáme uspokojivú odpoveď.
Častokrát sa snažíme pred druhými
ospravedlniť, že my za to nemôžeme,
ale za to môže režim, politické zriadenie, vládna moc či akási organizácia. Čo na to povedať? Hlúposť a výhovorka. Nemo sa prizerať na krivdy, ktoré sa dejú okolo nás, je schvaľovať hriech, ktorý plodí v spoločnosti zlo. Boh na všetky podobné tragédie
nám dáva veľmi jasnú odpoveď: „Boh
z nebies hľadí na ľudí, aby videl, či
sa nájde niekto rozumný, čo hľadá
Boha. Odpadli všetci, do jedného sú
skazení, nikto nekoná dobro, ani len
jediný. Nevedia to azda páchatelia
neprávosti, ktorí zožierajú môj ľud,
akoby jedli chlieb, ale Boha nevzývajú?“ (Ž 53,3-5). Jednoducho povedané – človek prestal rešpektovať Boha, a to je dôsledok a príčina podob-

ných tragédií, ktorá nás i dnes upozorňuje na to, ako je veľmi dôležité byť
dennodenne v kontakte s Bohom, pretože iba tento kontakt nám zaručuje,
že v živote nebudeme siahať po ľudskej dôstojnosti. Preto očakávajme
na Hospodina a prijímajme Jeho svätú vôľu, ktorá buduje nielen nás, ale
ktorá cez nás má budovať svojho blížneho, aby sa podobné tragédia v dejinách ľudstva viac neopakovali.
Práve včera uplynulo 77 rokov, ako
boli násilne evakuované nemecké deti zo škôl. Dnes tu stojí jedno z nich,
brat Emil Schneck, ktorý v tom čase mal 7 rokov. Hoci prišiel do novej krajiny, ktorá sa mu stala domovom, nezabudol na svoj rodný domov, na miesto, kde sa narodil, kde
žili jeho rodičia. Juraj Špitzer vo svojej knihe: Nechcel som byť Žid, si kla-

die otázku: Nestačí, že sa človek narodí z ľudského otca a ľudskej matky?
Musí patriť do rasy, národa, medzi
vyvolených a menejcenných? Z pohľadu Božieho stvorenia môžeme povedať: Stačí. Nepotrebujeme sa narodiť do nejakej vyvolenej skupiny, pretože pre Boha sme všetci vzácni.
Buďme jeden druhému človekom,
ktorý bol stvorený k obrazu Božiemu, aby do budúcnosti sa nemuseli
diať podobné tragédie, ako sa udiali
pred 77-mi rokmi v našej spoločnosti
na nemeckom obyvateľstve žijúcom
v Huncovciach.“
Pamätnú tabuľu odhalili brat biskup Peter Mihoč, za rodákov Otto
Fassinger a za obec Huncovce miestny aktivista Ján Gurník.
29. septembra – 1. októbra
2021 Podujatie Literárny Kežma-

Otvorenie Literárneho Kežmarku pred lýceom
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rok vzniklo v roku 1966 za účelom
pripomenúť si životné výročia niek
dajších slovenských literátov, ktorí
v priebehu 18. – 20. storočia študovali alebo pôsobili na kežmarskom evanjelickomn lýceu, neskôr
gymnáziu. Považujeme za zázrak,
že všetky Literárne Kežmarky (LK)
prebehli pravidelne rok za rokom
aj v neľahkých časoch roku 2020
a 2021, kým niektoré známe kežmarské podujatia (napr. EĽRO) sa
museli kvôli pandémii odložiť. LK
sa však (zatiaľ) stihol uskutočniť
tesne pred vyhlásením protipandemických opatrení. LK má tiež medzinárodný charakter – zúčastňovali sa ho pravidelne slovenské deti zo Srbska, Rumunska, Maďarska, avšak posledné dva roky už nemohli prísť.

56. Literárny Kežmarok bol venovaný dvom veľkým – ak nie najväčším osobnostiam slovenskej literatúry. V tomto roku sme si pripomenuli 100 rokov od smrti najväčšieho slovenského básnika Pavla
Országha Hviezdoslava, ktorý študoval v Kežmarku v rokoch 1865
– 1870, bol najlepším študentom
školy a práve v Kežmarku začal písať po slovensky. Dve výročia 230.
výročie narodenia a 150. výročie
úmrtia mal aj zakladateľ slovenskej
drámy Ján Chalupka (1791 – 1871).
Chalupka bol profesorom a dvakrát aj rektorom kežmarského lýcea
v rokoch 1818 – 1824. V Kežmarku
zanechal aj svoju životnú lásku barónku Babettu von Wieland – ich
príbeh sa dostal aj do slovenskej literatúry.

Rozhovor s Marcelom Hanáčkom
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Jadrom Literárnych Kežmarkov však predstavuje literárna súťaž v písaní poézie a prózy od najmenších školákov až po stredoškolákov – nejeden víťaz LK sa stal neskôr renomovaným básnikom alebo prozaikom. Z úspešných niekdajších súťažiacich sa skladali aj
tohtoročné poroty – prítomná bola
známa prozaička Monika Kompaníková, kvôli covidu sa ospravedl
nili básnik Daniel Hevier a prozaik Silvester Lavrík. Do súťaže 56.
ročníka LK prišlo celkove 508 prác
od 230 autorov.
56. LK sa uskutočnil pod záštitou kežmarského primátora. Predtým mali záštitu minister kultúry
alebo minister školstva, ale posledné roky si nenašli čas pre Kežmarok.
Organizátorom LK bolo mesto Kež-

marok, Múzeum v Kežmarku a náš
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Kežmarok, pretože keby nebolo nášho brata farára a jeho súhlasu, nemal by sa program kde uskutočniť.
Drevený kostol svojím mohutným
priestorom vyhovoval všetkým protipandemickým podmienkam.
Otvorenie LK sa uskutočnilo už
tradične pred budovou lýcea, prítomných pozdravil primátor J. Ferenčák a zástupca Slovenskej národnej knižnice v Martine Pavol Máťuš. V hudobnom programe vystúpili študenti miestneho Gymnázia
P. O. Hviezdoslava. Spred lýcea prešli prítomní do Dreveného ev. a. v.
kostola, kde sa konalo vyhlásenie víťazov literárnej súťaže a členovia Literárno-dramatického odboru ZUŠ
A. Cígera pripravili pásmo z víťaz-

Ochotníci v akcii
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ných prác. Medzi vystupujúcimi boli aj deti z nášho cirkevného zboru.
Po skončení programu prešli účastníci LK a hostia do lýcea,
kde bola zo zbierok lyceálnej knižnice pripravená výstavka o pobyte Hviezdoslava a Chalupku v Kežmarku. Medzi exponátmi boli aj
originály – matriky študentov, zápisnice maďarského samovzdelávacieho krúžku, kde bol členom aj Pavol Országh (keby si v Kežmarku
nebol uvedomil, že je Slovák, mohol byť tak isto vynikajúcim maďarským alebo nemeckým básnikom), latinský debut Jána Chalupku Dvanásť školských rečí, prednesených v Kežmarku, rukopisná kniha najlepších latinských prác študentov lýcea, ktorých viedol J. Chalupka atď.

Pri odhalenej pamätnej tabuli
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Prvý deň LK sa skončil zase v Drevenom kostole programom Literárny
večer s hosťami – Tamarou Šimončíkovou – Heribanovou a jej otcom
a Monikou Kompaníkovou, scénickými úryvkami z dramatickej tvorby J. Chalupku a prítomných zaujali aj zhudobnené básne Hviezdoslava.
V druhý deň doobeda sa uskutočnil v priestoroch kina taktiež tradičný seminár pre žiakov gymnázia, ale aj pre iných záujemcov o živote Hviezdoslava (docent Maťovčík a Mgr. Máťuš) a o pobyte Chalupku v Kežmarku s premietaním
foto z 19. storočia (N. Baráthová).
Na konci seminára sa prítomní presunuli pred dom na Hlavnom námestí 46 (ľudovo zvaný Barónka),
dom patril rodine Badányi, kde sa
schádzal Chalupka s Babettou von

Wieland. Na dome bola odhalená
pamätná tabuľa. Prítomná bola aj
Anna Wielandová z Popradu, vyše
90-ročná čiperná dáma, jedna z posledných žijúcich členov rodu Wieland. Večer sa opäť v Drevenom kostole uskutočnil koncert Doroty Nvotovej, ktorá tiež kedysi patrila medzi
víťazov LK.
Po obede v druhý deň začal
program pre víťazov LK tzv. Tvorivé dielne, kde sa prezentovali spomínaní prítomní spisovatelia a pokračovanie bolo v tretí deň dopoludnia.
Spestrením pre deti a mládež bola
prehliadka historicko – umeleckých
pamiatok Kežmarok.
5. októbra 2021 v rámci festivalu
Musica Nobilis sa uskutočnil v Drevenom artikulárnom kostole koncert Slovenského komorného or-

chestra pod vedením Ewalda Danela. Koncert sa začal dielami Antonína Dvořáka, ktorý bol v priebehu
19. storočia najplodnejším autorom
pre sláčikové kvarteto. Preto aj ako
prvá skladba zaznelo dielo Sláčikové kvarteto č. 12 F dur Americké op.
96. V roku 1891 ponúkla podnikavá
prezidentka Národného konzervatória v New Yorku Jeanette Thurberová Dvořákovi post riaditeľa tejto inštitúcie. Dvořák ponuku samozrejme prijal a tým sa posunul na ďalší,
ešte vyšší level. Dnes môžeme skonštatovať okrem iného aj to, že práve
vďaka Dvořákovi a jeho empatii sa
v zaoceánskej federácii veľmi rýchlo
sformovali viaceré skladateľské školy, a tak sa USA stala jednou z hudobných veľmocí. Dvořák vystupoval v pozícii riaditeľa Newyorského

Slovenský komorný orchester
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konzervatória suverénne a koncepčne. V tomto čase vzniklo aj Sláčikové
kvarteto F dur Americké.
Ďalšieho autora, ktorého nám
predstavil Slovenský komorný orchester bol Leoš Janáček, ktorý pochádzal z malebného Valašska, teda z regiónu, kde to priam kypí etnickými inšpiráciami; svojská architektúra, bohaté remeselnícke tradície a sugestívna hudba si podmania aj súčasného človeka. V Janáčkovom čase však neboli ešte atakované kalom dnešných dní, v ktorých
trium
fuje ignorantstvo a dešpekt
voči týmto hodnotám ducha. Je preto pochopiteľné, že Janáček sa v čase, keď Európu sužovala všeobecná kríza, spoľahol práve na odveké
a večné zdroje tvorivosti. Jeho postoj
k folklóru a hovorovej reči vidieča-

nov bol doslova vášnivý a maximálne zainteresovaný. Janáček hovoril,
že ľudový prvok nezohráva rozhodujúcu úlohu výlučne vo folkloristicky zameraných dielach, ale že aj
vo vysoko sofistikovaných cieľoch
uvoľňuje hudobníkom ducha, myseľ aj ruky. Túto skutočnosť sme si
mohli vypočuť v jeho Suite pre sláčikový orchester.
Večné reflexie „modernosti“
a „spiatočníctva“ krúžili vôkol obdivuhodnej skladateľskej osobnosti Ladislava Kupkoviča. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia šokoval svoje okolie neviazaným experimentom zachádzajúcim občas za hranice stráviteľnosti. Vlna dobového
nadšenia pre „škandál“ po čase pochopiteľne opadla a Ladislav Kupkovič šokoval druhýkrát. Od zvukovo

Festival Musica nobilis v drevenom kostole
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a koncepčne drastických projektov
presedlal do tých najklasickejších.
Opájal sa tradičnou harmóniou, písal salónne delikatesy, ktoré hraničili so šibalským gýčom. Jedným z jeho husárskych kúskov je jeho etnicky orientovaná Cantica slovaca, ktorú napísal v roku 2012 a my sme si
ju mohli vypočuť na tomto koncerte.
Posledný velikán, ktorý zaznel
na koncerte, bol Béla Bartók, ktorý v roku 1914 v Nemecku zverejnil svoju štúdiu o rumunskej ľudovej hudbe na území Sedmohradska. Bartók sa od roku 1905 intenzívne zaoberal dôsledným štúdiom
ľudovej hudby. V roku 1920 výsledky svojich výskumov zverejnil v niekoľkých štúdiách. Štúdium ľudovej
hudby Bartókovi nielen učarovalo,
ale spontánne ovplyvnilo jeho kom-

pozičnú logiku. A tak v závere koncertu sme si mohli vypočuť Rumunské ľudové tance.
10. októbra 2021 na 19. nedeľu po Sv. Trojici sme na službách
Božích poďakovali Pánu Bohu
za tohtoročné úrody zeme. Do rámca bohoslužieb sa zapojili deti z nedeľnej besiedky zarecitovaním básničky od Milana Rúfusa a zaspievaním piesne, ale rovnako i zborový spevokol. Z úst Janka Bachledu
nám tiež zazneli slová Milana Rúfusa. Osobne si z roka na rok uvedomujem dôležitosť tohto sviatku, ktorý sa akosi vytráca z povedomia aj
nás kresťanov. Nie je samozrejmosťou to, čo sa nám urodí na našich
poliach a záhradách. To všetko záleží od Božieho požehnania. No neraz svoj každodenný chlieb, ktorý

Vystúpenie detí na poďakovaní za úrody zeme
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máme na stole nielen v podobe pokrmu, ale aj rôznych iných vecí, ktoré nám Pán Boh požehnáva k životu,
berieme ako samozrejmosť.
Brat farár pri tejto príležitosti kázal na príbeh z 1. knihy Mojžišovej
4,1-8 o Kainovi a Ábelovi. Väčšinou
tento príbeh vnímame ako príbeh
o bratovražde. Málokedy si uvedomujeme, že na pozadí tohto príbehu sa vlastne odohráva poďakovanie
za úrody zeme. Obaja bratia aj Kain
aj Ábel prinášajú Bohu obeť. Jeden
z plodín zeme a druhý z plodín stád.
Na jednu obeť Pán Boh nevzhliadne
a na druhú áno. Obaja bratia, Kain
aj Ábel, sa dobrovoľne vzdávajú prvotín, teda toho najlepšieho zo svojho poľa či stáda a odovzdávajú to
Hospodinovi. Ábel si uvedomuje, že
pôda, polia, lúky i to, čo sa na nich

pasie, nie je jeho, ale že „Hospodinova je zem i čo ju napĺňa“ (Ž 24,1).
Ábel vie, že on – a podnes aj my –
sme iba správcami zeme. Nevieme
povedať, po akú mieru si túto skutočnosť uvedomoval aj jeho brat Kain.
Je dobré nezabúdať, že zem patrí
Pánu Bohu, to znamená i žatva i stádo. Kain a Ábel si to uvedomujú,
no Kain s tým rozdielom, že Bohu
patrí len tá konkrétna obeť prinesená na oltár, a do zvyšku nech mu
Pán Boh viacej nehovorí: Musíš byť
Bože spokojný s tým, čo Ti prinášam
– toto je Tvoje, ale o tom, čo zostalo mne, o tom si rozhodnem ja sám
– veď sú to moje mozole. Postoj Ábela je však úplne iný: Pane, všetko, čo
mám, je od Teba a je Tvoje i to, čo Ti
prinášam na oltár, ale i to, čo zostane
pre mňa, aj o tom rozhoduj. To všet-

Ján Bachleda pri prednese básne M. Rúfusa
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ko Bože som prijal z Tvojej žehnajúcej ruky. Touto obeťou Ťa uznávam
ako Darcu života.
Nestratil sa nám v živote práve
tento rozmer? Nestráca sa nám presvedčenie, že úroda, živobytie, život
sám sú darmi od Pána Boha? Je toto
vedomie ešte živé v našich rodinách?
Vštepujeme ho našim deťom, vnúčatám? – Ako? Napríklad tým, že sa
modlíme pred jedením, alebo že aj
deťom nachystáme peniaz na oferu,

čím ich celkom jednoducho a prakticky vedieme k vďačnosti za to, čo
sme z Božích rúk prijali.
Na záver bohoslužieb ochotní
bratia a sestry pripravili pre každého návštevníka bohoslužieb malú
pozornosť: Domáce lečo. Veríme, že
tento malý darček potešil a zároveň
i dobre poslúžil v každej kuchyni.
R. Porubän, N. Baráthová,
M. Lipták

Poďakovanie za úrody zeme obohatil aj spevokol
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