
„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

24. december 2021
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Milí bratia a milé sestry !

Určité udalosti ľudských dejín 
sú tak hlboko zapísané, že sa 

nedajú obísť a nie je možné na ne 
zabudnúť. Hoci aj s odstupom ča-
su, stále sa k  nim vraciame. Ta-
kouto každoročne sa opakujúcou 
udalosťou, ktorá je zapísaná v ľud-
ských srdciach a  poznačila živo-
ty 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 živo-
te je čohosi stály nedostatok. Naše 
myslenie, správanie a  konanie, tú 
vianočnú zmenu potrebuje častej-
šie, než len raz do  roka. Všetci ju 
potrebujeme a  stále. Pre veriacich 
kresťanov sú Vianoce dôkazom to-
ho, že Hospodin Boh, ktorý z  ne-
konečnej moci a v dokonalej láske 
stvoril nebo i zem, všetko stvoren-
stvo a  človeka, na  nás nezabudol, 
„Ale keď prišla plnosť času, po-
slal Boh Syna svojho, narodené-
ho zo ženy, narodeného pod záko-
nom, aby vykúpil tých, čo sú pod 
zákonom, aby sme prijali synov-
stvo. A  keďže ste synovia, poslal 
nám Boh do  sŕdc Ducha svojho 
Syna, volajúceho: Abba! Otče! Ta-
kže už nie si sluha, ale syn. A  ak 
syn, tak skrze Boha aj dedič.“ Ga-
latským 4, 4 – 7. 

Toto radostné posolstvo si pri-
chádzame 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 vykú-
penie a prijať spásu od Boha – vie-
rou v Ježiša Krista. Boh bol k hrieš-
nym ľuďom veľmi milostivý. Poslal 
Vykupiteľa, čoho následkom je až 
nepochopiteľný vzťah – naše synov-
stvo. Od  Boha mal poverenie, aby 
dosvedčil, že v Synovi Božom, naro-
denom zo ženy, narodenom pod zá-
konom, sa spojilo to Božie a ľudské. 
Pre ľudí nastal nový čas. Boh tak po-
mohol a pomáha vytvárať v priesto-
re našich ľudských vzťahov prejavy 
lásky, pokoja, radosti. 
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Syn Boží v Ježišovi Kristovi pre-
mohol moc hriechu. Ježiš sa sám 
v  poslušnosti poddal pod kliatbu 
zo zákona, aby mohol vykúpiť všet-
kých spod zákona. Boh týmto svo-
jím jedinečným a veľkým skutkom 
milosrdenstva, keď poslal Svojho 
Syna, vykúpil všetkých ľudí z  ot-
roctva hriechu. Vrátená im bola 
ľudská dôstojnosť, ale aj spravod-
livosť pred Bohom, stali sa slobod-
nými (bez hriechu) Božími deťmi. 
Tento Boží dar vykúpenia je plat-
ný aj dnes. 

Mnohé kresťanské generácie 
o  Božom Synovi Ježišovi Kristo-
vi ako o svojom Spasiteľovi a Vyku-
piteľovi dobre vedeli, a  preto v  po-
slušnosti viery k Nemu pristupova-
li a približovali sa v slove a sviatos-
tiach. Mnohým sa však Vianoce stá-
vajú len kultúrnou tradíciou, či ľu-
dovým zvykom o  Ježiškovi v  Bet-
leheme. Božie deti strácajú záujem 
o živého Boha, o Ježiša Krista. 

Boh poslal Svojho Syna nie-
len preto, aby sme mohli byť Boží-
mi deťmi, ale nezabúdajme na to, čo 
nám pripomína apoštol Pavel: „Po-
slal nám Boh do  sŕdc Ducha Svoj-
ho Syna, volajúceho: Abba! Otče!“

Tak ako prvým kresťanom, Ži-
dom i  pohanom (prijatím Ježiša 
Krista vo viere) aj nám bolo umož-
nené na  modlitbách oslovovať Bo-
ha Otcom. A tak môžeme mať mod-
litby osobné a náš vzťah viery môže 
byť veľmi blízky. 

Dajme si pozor, aby nám tento 
prameň nevyschol, aby sme Krista 

nestratili a nevymazali zo svojho ži-
vota. Veď z toho Kristovho diela vy-
kúpenia stále prichádza ten aktív-
ny zdroj v moci Božieho Ducha, sila 
a pomoc v živote Božích detí. 

Poslušnosť nám Duch nech-
ce vnucovať. To je naša úloha. Ne-
zarmucujme Ducha neverou, le-
nivosťou, ale naopak, prejavujme 
poslušnosť vo viere v  Ježiša Kris-
ta a  nechajme Ho pôsobiť v  plnej 
miere, aby mohlo prísť to nádher-
né ovocie: láska, radosť, pokoj, dob-
rota, ktoré dozrievajú v  našom ži-
vote 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 ve-
rí v  Neho, mal večný život. Zostaň 
pri nás, aby sme v úprimnej radosti 
mohli prežiť dar Vianoc. Darom lás-
ky posilni klesajúcich, opustených 
a  novou nádejou naplň skľúčených, 
zúfalých i tých, ktorí nevidia výcho-
disko k  lepšiemu životu. Moc Tvo-
jej pravdy a milosrdenstva nech pre-
nikne 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 vie-
ry v narodeného nám Spasiteľa a Vy-
kupiteľa volali: Sláva na výsostiach 
Bohu a na zemi pokoj ľudom dobrej 
vôle. Amen.

Mgr. Zuzana Durcová, 
námestná farárka CZ EVAV Levoča
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Dom áce služ by Bož ie 
pr i šted rovečer nom stole

- vedené sú hlavou rodiny pred štedrovečernou večerou

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

Jedno z  pútnických miest, kto-
ré súvisí s  narodením Pána Ježi-
ša Krista, nachádzajúce sa na  pred-
mestí mesta Betlehem sa nazýva Po-
le pastierov. Na tomto mieste je v ska-
lách vytesaná jaskyňa, kam Boh po-
slal anjelov, aby zvestovali tú prekrás-
nu radostnú zvesť o narodení sa Spa-
siteľa sveta – dlho očakávaného Me-
siáša, ktorého narodenie už dávno 
predpovedali starozmluvní proro-
ci. Nad touto jaskyňou je dnes posta-
vená 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 via-
nočné piesne a  koledy, ktoré pripo-
mínajú udalosti odohrávajúce sa po-
čas vianočných sviatkov. Tieto uda-
losti napĺňajú radosťou život človeka.

Anjeli ako nebeské bytosti, ako 
Boží poslovia, prichádzajú do  Dá-
vidovho mesta na  pole, kde pásli 
pastieri svoje stáda. V ľudských de-
jinách je to vždy mimoriadna uda-
losť, keď anjel prichádza za  člove-
kom, postaví sa vedľa neho – na je-
ho úroveň a prináša mu zvesť od Bo-
ha. Túto udalosť nám krásne opisu-
je evanjelista Lukáš, ktorý prostred-
níctvom anjelského posolstva priná-
ša hriešnemu ľudskému pokoleniu 
radostnú správu – narodil sa vám 
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dnes v meste Dávidovom Spasiteľ – 
Záchranca. 

8A boli v  tom kraji pastieri, kto-
rí nocovali na poli a strážili si v noci 
stádo. 9A hľa, anjel Pánov postavil sa 
vedľa nich a sláva Pánova ich osvie-
tila. I  báli sa bázňou veľkou. 10Ale 
anjel im povedal: Nebojte sa, veď 
zvestujem vám veľkú radosť, kto-
rá bude všetkému ľudu, 11lebo naro-
dil sa vám dnes v meste Dávidovom 
Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. 12A to-
to vám bude znamením: nájdete ne-
mluvniatko, obvinuté plienkami, le-
žať v jasliach. 13A hneď s anjelom sa 
zjavilo množstvo rytierstva nebeské-
ho, ktorí chválili Boha a volali: 14Slá-
va na výsostiach Bohu a na zemi po-
koj ľuďom dobrej vôle! 15Keď anje-
li 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 nemluvniat-
ko uložené v jasliach. 17Keď to videli, 
vyrozprávali, čo im bolo povedané 
o dieťatku. 18A všetci, ktorí to poču-
li, divili sa tomu, čo im pastieri ho-
vorili. 19Ale Mária zachovala si to-
to všetko a premýšľala o tom v srd-
ci. 20Potom sa pastieri vrátili, osla-
vujúc a chváliac Boha za všetko, čo 
počuli a videli, ako im bolo poveda-
né (Lukáš 2,8-19).

Anjelské posolstvo na  prvom 
mieste hovorí o  veľkej radosti: „veď 
zvestujem vám veľkú radosť.“ Člo-
vek pri každom narodení dieťaťa pre-
žíva radosť, pretože do tohto sveta sa 
rodí nový život. Narodením Ježiša 

Krista nevstupuje do nášho sveta iba 
nový život. Narodením Ježiša Krista 
vstupuje do tohto sveta sám Boh, kto-
rý človeku prináša záchranu od smr-
ti večnej a moci diabolskej. O to väč-
šia by mala byť naša radosť, keď si tú-
to skutočnosť uvedomíme, pretože 
sme zachránení pred najväčším ne-
priateľom človeka a tým je smrť. 

Táto radosť, ktorá priam pre-
kypuje z  anjelského posolstva, je 
určená pre všetkých ľudí – pre ce-
lý svet. To znamená, že spása – zá-
chrana od smrti večnej sa netýka iba 
vyvoleného Božieho ľudu, ale celého 
sveta. Všetci tí, ktorí uveria v Ježiša 
Krista, prešli zo smrti do života več-
ného. Anjelská vianočná radosť bo-
la zjavne chytľavá. Kto s ňou prišiel 
do  kontaktu, tak jej neodolal. Ne-
odolali jej ani pastieri, ktorí sa po-
brali na  miesto narodenia Spasiteľa 
sveta. Veď od anjelov k tomu dostali 
všetky potrebné inštrukcie: „nájde-
te nemluvniatko, obvinuté plienka-
mi, ležať v jasliach.“ 

Čo je prekvapujúce na tejto sprá-
ve nabitej radosťou, je poznámka, že 
s anjelom sa zjavilo aj množstvo ry-
tierstva nebeského. Tí prichádzajú 
z jedného prostého dôvodu, aby na-
rodený Mesiáš bol skutočne osláve-
ný. A my v správe z Lukášovho evan-
jelia ďalej čítame, že to množstvo 
rytierstva nebeského chváli Boha 
a  prevolávali Mu na  slávu slovami: 
„Sláva na výsostiach Bohu a na ze-
mi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Mož-
no si to ani nevieme predstaviť, aká 
radosť a aká sláva naplnili Betlehem 
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pri narodení Spasiteľa sveta. Bolo to 
niečo úprimné a nefalšované.

Takáto radosť zo spasenia – zo 
záchrany nášho života, má napĺ-
ňať aj nás – úprimná a nefalšovaná, 
a  to nielen počas vianočných sviat-
kov. 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 ži-
vota. Radosť, ktorú nemáme skrý-
vať, ale radosť, ktorá má byť na nás 
kresťanoch jasne viditeľná, pretože 

aj pre nás sa narodil v meste Dávi-
dom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. 
Naplno prežívajme aj my túto radosť 
– to nielen z toho, že v našich príbyt-
koch 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 ne-
zahynuli, 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! Ďa-

kujeme Ti, že od  betlehemských 
strání, na  ktorých pásli pastieri 
svoje stáda, mohla zaznieť do celé-
ho sveta radostná anjelská zvesť: 

„Nebojte sa, veď zvestujem vám 
veľkú radosť, ktorá bude všet-
kému 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 da-
re spásy a záchrany spočíva pre kaž-
dého 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. Posil-
ňuj nás v osobnom svedectve viery. 
Ono nech je jasným dôkazom ne-
falšovanej radosti, ktorú nám pri-

náša Tvoj Syn Ježiš Kristus. Nech 
Betlehem s  jeho radostným posol-
stvom zažiari i  v  našej domácnos-
ti a  presvieti temnotu našich sŕdc, 
aby moc Kristovej lásky, radosti 
a pokoja nás napĺňala v celom živo-
te. Z tohto daru sa tešíme a túto ra-
dosť chceme prinášať do celého sve-
ta, mysliac i na tých, ktorí sú opus-
tení a  osamelí, v  chorobe i  v  zár-
mutku. Napĺňaj aj ich vianočnou 
radosťou zo spasenia a otvor im oči, 
aby v  Tvojom Synovi nachádzali 
posilnenie do  každodenných zápa-
sov a nakoniec videli svoje spasenie 
v sláve, ktorú si i pre nich pripravil 
v nebesiach. Vypočuj nás, keď k Te-
be spoločne voláme:

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

ľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako 
v  nebi, tak i  na  zemi! Chlieb náš 
každodenný daj nám dnes! A  od-
pusť nám viny naše, ako aj my od-
púšťame vinníkom svojim! I  ne-
uvoď 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 te-
raz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Prijmite Božie požehnanie:
„Nech vás Boh nádeje napl-

ní všetkou radosťou a  pokojom vo 
viere, aby sa vaša nádej rozhojni-
la mocou Ducha Svätého“ (R 15,13). 
Amen. 
Pripravil: Roman Porubän, zborový 

farár CZ ECAV na Slovensku 
Kežmarok



9

Tradícia vianočných betlehemov

Neodmysliteľnou súčasťou Via-
noc je už niekoľko storočí bet-

lehem – 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  jaslič-
kách, pri ktorom stoja či sedia Je-
ho 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 sú-
časťou stali aj zobrazenia regionál-
nych špecifík ako zvyky, tradície, 
oblečenie či remeslá.

Tradícia vianočných betlehe-
mov sa rozšírila vďaka sv. Františko-
vi z Assisi, ktorý na Štedrý deň ro-
ku 1223 slúžil omšu za  prítomnos-
ti svojich priateľov a  miestnych ľu-
dí v  lesnej jaskyni neďaleko dedin-
ky Greccio v Umbrii. Namiesto oltá-
ra v nej postavil jednoduché jasličky 
vystlané senom, vedľa nich umiest-
nil živého osla a  vola. Napodobne-
ním situácie opísanej v  Biblii chcel 
František upozorniť prítomných 
na chudobu, v ktorej Boží syn prišiel 
na svet. Františkovi sa podarilo vy-
tvoriť takú atmosféru, že aj po jeho 
smrti spolubratia slávnosť pri betle-
heme opakovali. Obyvatelia Greccia 
si aj sami vytvárali živé či vyrezáva-

né betlehemy a podľa Františkovho 
príkladu si dávali darčeky, aby na-
podobnili lásku Boha, ktorý sa nám 
sám dal ako dar. Jasličky so socha-
mi malého Ježiška, Márie a  Jozefa 
sa rýchlo rozšírili po celom Talian-
sku. Najhonosnejšie jasličky sa sta-
vali vo františkánskych a  kapucín-
skych kostoloch a na ich výzdobe sa 
podieľali poprední umelci.

K  historicky a  umelecky najcen-
nejším nepochybne patrí betlehem 
v  Bazilike Santa Maria Maggio-
re v Ríme. Vznikol koncom 13. sto-
ročia na  želanie pápeža Mikuláša 
IV. Jeden z  najznámejších novodo-
bých betlehemov sa nachádza v Rí-
me na námestí sv. Petra. Je obklope-
ný Berniniho kolonádou, na pozadí 
Vatikánskej baziliky. Architektonic-
kým spracovaním pripomína ako 
celok palestínsku krajinu a  mies-
ta typické pre Svätú zem. Stredobo-
dom scény je samozrejme figurálne 
zobrazenie svätej rodiny. Na  reali-
zácii 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 mysté-
rií v  stredovekých mestách na  úze-
mí dnešného Slovenska sa začalo ší-
riť v  15. storočí. Na  námestiach sa 
objavovali jasličky so živými her-
cami alebo sochami svätej rodiny. 
V  18. storočí v  Rakúsko-Uhorsku 
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zvyk zľudovel a  stal sa súčasťou ľu-
dového výtvarného umenia. Na Slo-
vensku prevládali drevené betlehe-
my. K  najkrajším patria stredoslo-
venské, pretože rezbárski majstri 
bývali najmä v okolí bohatých ban-
ských miest. Vyznačovali sa veľkým 
množstvom vyrezávaných postáv 
a bohatými dekoráciami.

Okrem stálych betlehemov sa 
na  Slovensku rozšírila aj tradícia 
prenosných jasličiek. Mali podo-
bu jednoduchej skrinky, vyrezáva-
né figúrky často nahrádzali papie-
rové, lebo boli ľahšie a  viac sa ich 
dovnútra zmestilo. Najväčší betle-
hem na  Slovensku je umiestnený 
v Rajeckej Lesnej. Vytvoril ho v ro-
koch 1980 – 1995 ľudový rezbár Jo-

zef Pekara. Jeho betlehem už pred-
stavuje okrem základného výjavu aj 
slovenské regióny, najvýznamnej-
šie pamiatky, ale aj každodenný ži-
vot. Pravdepodobne druhý najväčší 
betlehem sa nachádza v rímskokato-
líckom kostole sv. Cyrila a sv. Meto-
da v Terchovej. Jeho autorom je ľu-
dový rezbár Štefan Hanuliak, ktorý 
ho spolu s priateľmi Jánom Holube-
kom a Štefanom Krištofíkom vytvo-
rili v roku 1967.

Údajne najväčší betlehem na sve-
te je v Santiagu v Čile. Tvorí ho 130 
postáv vrátane dvojmetrových anje-
lov. Jeho autorom je sochár Juan Va-
ras, ktorý svoje monumentálne die-
lo dokončil v roku 2001.

Oľga Kormanová
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Betlehem – 
mesto, kde sa začal písať 

vianočný príbeh

V  dnešnej dobe mnohé mestá 
bojujú o titul vianočného mes-

ta. Jedno pred druhým sa predbie-
ha vo vianočnej svetelnej výzdo-
be, ktorá pozýva svojich obyvate-
ľov na prechádzky nádherne vyzdo-
benými námestiami a ulicami počas 
vianočných sviatkov. Neďaleká Vie-
deň v tomto smere pôsobí na člove-
ka priam rozprávkovo, no rovnako 
za ňou nezaostávajú ani ďalšie mestá 
Európy, ktoré by radi nosili titul via-
nočného mesta. Severské štáty by 
si ho radi prisvojili kvôli domovu 
Santa Clausa a Amerika zase nemá 
konkurenciu vo svojej  bohatej, nie-
kedy až gýčovej výzdobe. Nemecké 
mestá by ho radi získali vďaka svo-
jím 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 tisíc-
ročia spájajú práve s týmto mestom, 
ležiacim na  západnom brehu rie-
ky Jordán,  8 km južne od  Jeruza-
lema. Práve v  tomto meste sa odo-
hral svojím obsahom vianočný prí-
beh, na  jednej strane drsný svojou 
realitou, ako nám ho zaznamena-
li evanjelisti o narodení Ježiša Kris-
ta a  na  druhej strane láskou Boha 
k  hriešnemu človeku, ktorého pri-
chádza zachrániť - spasiť. Neviem, 

kto z  nás bol v  Betleheme počas 
Vianoc a  mohol zažiť túto sviatoč-
nú atmosféru, ktorú prežívali nieke-
dy dávno pastieri na betlehemských 
poliach, mudrci od východu, či Jozef 
a  Mária, ktorí sa stali pozemskými 
rodičmi Božieho Syna. So všetkou 
pravdepodobnosťou mesto Betle-
hem nedosahuje vianočnú výzdobu 
ani len takú, ako ju dosahuje mesto 
Kežmarok a ani nemusí, pretože ho 
zdobí niečo oveľa vzácnejšie – prí-
beh, ktorý sa stal živým príbehom 
miliónov ľudí, poznávajúcich a  pri-
jímajúcich pre svoj život narodené 
betlehemské dieťa ako svojho osob-
ného Spasiteľa. 

V  dnešnom modernom Betlehe-
me, ktorý sa rozprestiera v 722 met-
rovej výške nad morom, žije okolo 
28 tisíc obyvateľov na  rozlohe 29,8 
km2. Čím ďalej tým viac tu prevažu-
jú moslimovia. Kedysi tomu tak ne-
bolo 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 pod-
mienky pre získavanie vzdelania, 
a  tak kresťania z  tohto mesta po-
stupne odchádzali a odchádzajú. 

Názov Betlehem je odvodený 
od  hebrejských slov Beit Lechem, 
čo znamená Dom chleba, lebo práve 



12

do miestnych mlynov a pekární pri-
chádzali ľudia smerujúci do  púšte, 
aby si doplnili zásoby chleba na ces-
tu. Toto (v  súčasnosti rušné) mesto 
plné turistov, má obrovský význam 
nielen pre kresťanov, ale aj pre Ži-
dov – okrem Ježiša sa tu narodil Dá-
vid, najmilovanejší kráľ Izraela, otec 
Šalamúna a  tiež ten, kto dobyl Je-
ruzalem a  ustanovil ho hlavným 
mestom krajiny. Dnes Betlehem vy-
zerá ako typická arabská konglome-
rácia, ktorú charakterizujú hranaté 
domy, zakončené zvyčajne rozosta-
vaným horným poschodím, z  kto-
rého do  neba vytŕčajú oceľové ro-
xory. S  takto nedokončenou stav-
bou sa v  rodine čaká, kým si mla-
dý moslimský muž nenájde nevestu, 
lebo ženiť sa môže, až keď má byt. 
A  tak často aj dlhé roky zostávajú 
tieto obydlia nedostavané, kvôli čo-
mu moslimské osady, či už v Betle-

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 odi-
šiel (Jákob) z Bételu. Mali ešte kus 
cesty do Efraty, keď Ráchel porodi-
la; mala ťažký pôrod. Keď jej priš-
lo pri pôrode zle, baba jej poveda-
la: 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 Betle-
hema“ (1M 35,16-19). S  pomenova-
ním Efrata sa stretávame aj v biblic-
kom proroctve o  narodení Mesiá-
ša: „Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si 
najmenší medzi judskými čeľaďa-
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mi, z  teba mi vyjde ten, ktorý bu-
de 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 po-
tom zobral za  manželku  Boáz pri 
uplatnení práva príbuzenstva (Le-
virátne manželstvo). Rút a  Boázo-
vi sa narodil syn Óbed, ktorý bol ot-
com Izaja. Izaj bol zase otcom krá-
ľa Dávida, ktorého Samuel poma-
zal v Betleheme za kráľa nad Izrae-
lom. Z  Dávidovho rodu sa narodil 
Ježiš Kristus. Jeho rodokmeň máme 
krásne zaznamenaný v Matúšovom 
evanjeliu 1,1-17. Judský kráľ Recha-
beám, syn Šalamúna, nechal mesto 
Betlehem opevniť (2Kron 11,6). 

Počas Bar-Kochbovho povsta-
nia (132-135) bolo mesto spustoše-
né a Rimania dali na mieste Ježišov-
ho narodenia vybudovať svätyňu za-
svätenú Adónovi. O dve storočia ne-
skôr tam nechala Svätá Helena  po-
staviť vôbec prvý kresťanský kos-
tol – Baziliku narodenia Pána. V ro-
ku 529 bolo mesto vyplienené Sama-
ritánmi, no onedlho bolo obnove-
né. V roku 637 mesto dobyl arabský 
chalíf Umar ibn al-Chattáb a v roku 
1099 sa mesta zmocnili križiaci, kto-
rí ho opevnili a nahradili jeho pra-
voslávne duchovenstvo rímskokato-
líckym. To bolo vyhnané po ovlád-
nutí Betlehema sultánom Saladi-
nom. Mestské hradby boli zničené 
v roku 1250, keď mesto dobyli Ma-
mlukovia a  následne postupne ob-
novené počas nadvlády Osmanskej 
ríše. Po páde ríše počas prvej sveto-

vej vojny pripadlo mesto pod správu 
Spojeného kráľovstva  v  rámci Brit-
ského mandátu v  Palestíne. Na  zá-
klade rozhodnutia OSN  o  rozdele-
ní Palestíny z roku 1947 mal Betle-
hem pripadnúť arabskému štátu, no 
po izraelskej vojne za nezávislosť zo-
stalo mesto po  roku 1948  pod jor-
dánskou správou. To sa zmenilo až 
v  roku 1967, keď v  šesťdňovej voj-
ne  dobyl územie západného brehu 
Jordánu Izrael. Od roku 1995 je Bet-
lehem na  základe izraelsko-pales-
tínskych mierových dohôd súčasťou 
Palestínskej samosprávy.

Ježišovo rodné mesto sa dnes na-
chádza na  palestínskom území. No 
napriek tomu je to mesto, ktoré je 
veľmi bohato navštevované kres-
ťanskými pútnikmi, prichádzajúci-
mi do Betlehema, aby sa oboznámi-
li s miestami spojenými s Kristovým 
narodením. No nielen pre kresťanov 
predstavuje Betlehem jedno z  dô-
ležitých  pútnických miest. Ono má 
význam aj pre moslimov, pretože Is-
lam považuje Ježiša Krista za  jed-
ného z  veľkých prorokov. Rovnako 
aj pre Židov má toto mesto význam 
v  spojitosti s  ich najväčším kráľom 
Dávidom, ktorý sa tu narodil a  zá-
roveň bol pomazaný za kráľa. A tak 
sa Betlehem stal dôležitým pútnic-
kým miestom i  pre Židov. Na  jed-
nom mieste v  jednom meste sa te-
da stretávajú tri kultúry – židovská, 
kresťanská a moslimská.

Pravdepodobne najznámejšou 
betlehemskou stavbou, odkiaľ sa 
začína cesta každého kresťanské-
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ho pútnika je chrám Narodenia Pá-
na, ktorý je postavený nad jaskyňou. 
Ona bola pravdepodobne miestom 
narodenia sa Ježiša Krista. „V  tých 
dňoch vyšiel rozkaz od  cisára Au-
gusta popísať celý svet. Tento prvý 
popis bol vtedy, keď sýrskym vladá-
rom bol Kyrenios. Išli preto všetci, 
aby sa dali zapísať, každý do svojho 
mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Ga-
liley z  mesta Nazareta do  Judska 
do mesta Dávidovho, ktoré sa volá 
Betlehem, pretože bol z domu a z ro-
du 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 sy-
na, obvinula Ho plienkami a uloži-
la v jasliach, lebo v nocľahárni pre 
nich nebolo miesto“ (Lk 2,1-7). 

Na začiatku druhého storočia bo-
la táto jaskyňa, podľa archeologic-
kých nálezov prekrytá svätyňou po-
hanského 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 zbú-
rať kráľovná Helena, matka cisára 
Konštantína, ktorá na  tomto mies-
te po  zrovnoprávnení kresťanstva 
v  Rímskej ríši postavila v  roku 329 
chrám Narodenia Pána. Kostol bol 
zničený počas povstania Samaritá-
nov v roku 522 a obnovený cisárom 
Justiniánom v roku 527. Vďaka mo-
zaike znázorňujúcej mudrcov od vý-
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chodu, ktorí sú odetí v  perzskom 
odeve, ponechali Peržania kostol 
nedotknutý počas ťaženia krajinou. 
Križiaci kostol renovovali a  necha-
li ho umelecky vyzdobiť a  dokon-
ca ho použili ako korunovačný kos-
tol ku korunovácii Balduina I., ktorý 
tu bol korunovaný kráľom Latinské-
ho kráľovstva na 1. sviatok vianočný 
v roku 1100. 

Pod hlavným arménskym oltá-
rom kostola sa nachádza spomína-
ná Jaskyňa narodenia Pána. Je dl-
há 12 metrov, široká 3 metre a vyso-
ká 3 metre. Celá je odetá do azbes-
tového vyšívaného súkna, ktoré je 
typické pre východnú liturgiu. Pol-
kruhová apsida, očiernená od  dy-
mu sviečok a kadidiel, pokrýva Ol-
tár narodenia Pána, ktorý vlastnia 
Gréci. Pod oltárnym stolom na mra-
morovej doske sa nachádza štrnásť-
cípa strieborná hviezda s latinským 
nápisom: Hic de Virgine Maria Je-
sus Christus natus est (Tu sa z Má-
rie 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 vyjad-
ril slovami: „Na počiatku bolo Slo-
vo 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 svet-
lom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale 
tma Ho nepohltila. A to Slovo sta-
lo sa telom, prebývalo medzi nami, 
a my sme hľadeli na Jeho slávu ako 

na  slávu jednorodeného od  Otca, 
(bolo) plné milosti a pravdy“ (J 1,1-
5.14). Po stranách jaskyne sa nachá-
dzajú ešte dva malé oltáre. Je to Ol-
tár Jasličiek, ktorý stojí na  mieste, 
kde bol uložený malý Ježiš po  na-
rodení. Druhý, Oltár Mudrcov, je 
na  mieste, kde mudrci zložili hold 
narodenému Božiemu Synovi.

Bazilika Narodenia Pána je ob-
klopená tromi kláštornými budo-
vami, ktoré patria rôznym kresťan-
ským cirkvám. Vchod do  Baziliky 
z Námestia jaslí vedie veľmi nízkymi 
dverami (120 cm), ktoré sú nazýva-
né Dverami pokory. Každý návštev-
ník pred vstupom do chrámu sa mu-
sí zohnúť – pokloniť, čím dáva úctu 
tomuto posvätnému miestu, na kto-
rom sa narodil Boží Syn Ježiš Kris-
tus. Pôvodné gotické dvere boli sa-
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mozrejme väčšie, ale v 17. storočí ich 
zamurovali, aby do  vnútra kostola 
nevchádzali moslimovia na koňoch. 
Vnútrajšok baziliky návštevníka 
ohromí mohutnými hnedými ko-
rintskými stĺpmi z vápenca a štvor-
loďovým interiérom. V  hlavnej lo-
di pod niekoľkými drevenými dos-
kami sa nachádzajú pozostatky sta-
rovekej mozaikovej dlažby a  na  ste-
nách chrámovej lode sú obdivuhod-
né mozaikové výzdoby prevedené 
na  zlatom podklade, pochádzajúce 
z 12. storočia. Na mozaikovej výzdo-
be sú zachytené výjavy pred narode-
ním Ježiša Krista a sedem cirkevných 
koncilov. Bazilika Narodenia Pána 
patrí k  najstaršie zachovaným kres-
ťanským chrámom na svete.

Z  tejto baziliky sa môžeme sie-
ťou podzemných priestorov dostať 
do  kostola a  kláštora sv. Kataríny, 

ktorý pochádza z  druhej polovice 
19. storočia, bol postavený na zvyš-
koch antického kláštora sv. Hie-
ronyma. V  interiéri kostola je vý-
znamná krížová rebrová klenba. 
Kláštor pri kostole je pozoruhod-
ný vyváženou a inšpirujúcou atmo-
sférou. Je to malé a  kľudné miesto 
obklopené palmami a inými rastli-
nami Stredomoria. Sieňové oblúky 
sú podopierané dvojitými stĺpmi. 
V centre kláštora sa týči stĺp so so-
chou sv. Hieronyma. Podľa tradície 
tento cirkevný otec vynikal znalos-
ťami latinčiny, gréčtiny, hebrejči-
ny 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. 
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S  príbehom o  narodení Ježi-
ša Krista je spojená aj Mliečna jas-
kyňa, ktorá sa nachádza v  blízkos-
ti baziliky Narodenia Pána, ku kto-
rej sa viaže nasledovná legenda. 
Skôr ako Jozef s  Máriou a  malým 
Ježiškom utekali pred Herodesový-
mi vojakmi do Egypta, Mária dojči-
la malého Ježiša. Počas kŕmenia jej 
kvapka mlieka padla na skalu, kto-
rá zbelela. V Betleheme vznikla tra-
dícia, že každá žena po pôrode pri-
chádza do tejto jaskyne a modlí sa, 
lebo verí, že vďaka tomu bude mať 
pre svoje dieťa dostatok materského 
mlieka. Do jaskyne však prichádza-
jú aj manželské páry, ktorým sa eš-
te nepodarilo počať dieťatko a pro-
sia o dar nového života. Toto miesto 
sa však stalo pútnickým miestom aj 
pre moslimské ženy, ktoré sem cho-
dia s rovnakými pohnútkami. 

Dva kilometre od  Betlehema sa 
nachádza Pole pastierov, kde sa pod-
ľa svedectva z  Lukášovho evanjelia 
pastierom zjavili anjeli, ktorí im zves-
tovali narodenie Ježiša Krista: „A bo-
li v tom kraji pastieri, ktorí nocova-
li na  poli a  strážili si v  noci stádo. 
A  hľa, anjel Pánov postavil sa ved-
ľa nich a sláva Pánova ich osvietila. 
I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im 
povedal: Nebojte sa, veď zvestujem 
vám veľkú radosť, ktorá bude všet-
kému ľudu, lebo narodil sa vám dnes 
v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je 
Kristus Pán. A toto vám bude zname-
ním: nájdete nemluvniatko, obvinu-
té plienkami, ležať v jasliach. A hneď 
s anjelom sa zjavilo množstvo rytier-
stva nebeského, ktorí chválili Boha 
a  volali: Sláva na  výsostiach Bohu 
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! 
Keď anjeli odišli od nich do neba, po-



18

vedali si pastieri: Poďme až do Bet-
lehema a pozrime sa, čo sa to stalo, 
čo nám oznámil Pán. Poponáhľali sa 
teda a našli Máriu a Jozefa i nemluv-
niatko uložené v jasliach. Keď to vi-
deli, vyrozprávali, čo im bolo pove-
dané o dieťatku. A všetci, ktorí to po-
čuli, divili sa tomu, čo im pastieri ho-
vorili“ (Lk 2,8-18). 

Tieto pastviská boli svedkami ži-
vota Boáza a  Rút, kráľa Dávida, ale 
aj veľkého a  prelomového anjelské-
ho zvestovania. Na tieto miesta v mi-
nulosti chodievali pastieri so svoji-
mi stádami, ktorí žili v  skromných 
jaskyniach. Ako spomienku na  uda-
losti zvestovania narodenia Spasiteľa 
sveta betlehemským pastierom, pod-
ľa návrhu talianskeho architekta An-
tónia Barluzziho, postavili františká-
ni v päťdesiatych rokoch 20. storočia 
nad jaskyňou modernú kresťanskú 
kaplnku. Vo vnútri uprostred kapln-

ky stojí oltár ozdobený postavami an-
jelov. Na troch stranách sa nachádza-
jú fresky s výjavmi: Anjelské zvestova-
nie pastierom, Narodenie Ježiša Kris-
ta a Pastieri na ceste do Betlehema.

Betlehem ako miesto Kristovho 
narodenia malo a  má nesmierny vý-
znam vo vývoji ľudského pokolenia 
na  celej zemi. Dodnes tento príbeh, 
ktorý nám hovorí, ako sa Boh vo svo-
jej láske stal človekom, formuje zásad-
ným spôsobom životy mnohých ľudí, 
ktorí sa rozhodli prijať Ježiša Krista 
za svojho osobného Spasiteľa. Verím, 
že Betlehem so svojím vianočným prí-
behom nezostane pre nás len obyčaj-
ným 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
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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



20

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 má-
lokomu.)

Známi z  Čiech: Každé Vianoce 
ideme na  „hory“, máme prena jatú 
chatu, príde hromada priateľov, za-
bavíme sa... (len aby sa vôbec dalo 
niekam „vypadnúť“).

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, pe-
čenia, nákupov. (Najdôležitejšie sú 
zrejme tie nákupy – ako keby mal 
vypuknúť nedajbože hladomor, a to 
sú zatiaľ len tri voľné dni.)

Mladík: Dobre som zmaturo-
val, dostal sa na  vysokú a  tato mi 
za  to sľúbil na Vianoce auto. Veľmi 
sa na to teším. (Fíha, auto za samo-
zrejmosti?)

Dievčina: Teším sa na Štefanskú 
zábavu... inak je to nuda. (Bez ko-
mentára.)

Chlapec: Teším sa na  darčeky. 
Chcel by som elektrickú kolobežku 
a živého koňa. (Otec sa chytá za hla-
vu: kde by sme toho koňa umiestni-
li? Proti drahej kolobežke nenamie-
ta, zrejme na to má.)

Dievčatko: Príde Ježiško a done-
sie nám stromček a  darčeky. (Väč-
ší súrodenci sa zhovievavo usmieva-
jú, vedia, kto kupuje stromček a dar-
čeky, ale nebudú malej kaziť radosť. 
Veď o pár rokov na to sama príde.)

Stará pani: Narodil sa Kristus 
Pán, veseľme sa! (Nespieva, ale za-
recituje.)

Jedna evanjelická pieseň od Kris-
tíny Royovej začína takto:

Narodil sa nám Spasiteľ v tento 
nočný čas,

Prišiel sveta Vykupiteľ Ježiš Kristus 
náš...

Zaujímavé, že na  príchod Pá-
na Ježiša zareagovalo len malé die-
ťa a  stará pani. Vlastne je to skôr 
smutné, že zareagovali iba dve oso-
by. Tí ostatní preferujú vlastné bla-
ho. Dnes sa totiž Vianoce posudzujú 
podľa bohatstva stromčekov, nakú-
pených darčekov, pripravených je-
dál, zábav na chate... A skutočný vý-
znam Vianoc stále akoby viac a viac 
zapadal do zabudnutia.

Dovolíme to? Alebo nám je už na-
ozaj všetko jedno?

Ale betlehemské dieťa, ktoré pri-
šlo na svet, aby spasilo všetkých ľu-
dí, je tu stále. 

Kým my... 
Nora Baráthová
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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. Potrebu-
je hranice.
Ale u nás sa búrajú a voda tečie, 
kam jej napadne.
To je babylonský chaos na vrchole 
stavby veže.
Žijeme bohato navonok a chudob-
ne 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

Bola raz jedna chudobná kostol-
ná myš, ktorá žila v jednom veľ-

kom, peknom, ale studenom kos-
tole. Bohužiaľ, bolo tu len málo to-
ho, čo sa dalo zožrať, preto jedného 
adventného dňa malá myška hneď 
spozornela, keď sa po kostole zača-
la šíriť sladká medová vôňa: 

„Hm“, zaňuchala malá myš. „Od-
kiaľ sa berie táto nádherná vôňa?“ 

A  išla za  svojím nosom. Netr-
valo dlho a  už stála kostolná myš 
pred veľkou sviečkou z  včelieho 
vosku, ktorá bola vystavená 
medzi jedľovými vetvič-
kami.. 

„Och, krásne vo-
niaš!“ povedala myška.

 „A keby si tak vide-
la, ako svietim!“, odpo-
vedala sviečka. 

„To by som raz rada 
chcela uvidieť“, povedala 
myška, „ja bývam v kos-
tole len vtedy, keď už ne-
svietia žiadne svetlá.“ 

Preto sa sviečka z vče-
lieho vosku rozhodla, že 
by raz chcela svietiť len 
pre samotnú kostolnú 
myš. A tak sa aj skutoč-
ne stalo. Jedného večera, 
keď bolo po  bohosluž-
bách, si podržala svieč-
ka malú iskierku zo svo-
jej žiary vo svojom knô-

te, aby celkom nezhasla. Keď už sa 
po  nej nikto viac nepozeral, začala 
znovu horieť, zažatá pomocou prie-
vanu. Keď ju chudobná kostolná 
myš v  tom veľkom tmavom kosto-
le uvidela, nedokázala zo seba vydať 
ani hlások. Takýto kostol ešte myš-
ka nikdy nevidela. Malý plamienok 
sviečky premenil temnotu priestoru 
na zázračnú hru svetla a tieňa.

„Och, to je pekné!“, zapišťa-
la myšička a  utekala ku voskovej 

sviečke. 
V jej blízkosti bolo celkom 

jasno. A  tej úbohej kos-
tolnej myške bolo tam 
pri sviečke tak príjem-
ne teplo, ako jej bý-
va len v lete na teplom 
kameni. 

„Ďakujem ti“, za-
šepkala myška svieč-
ke. „Ďakujem, takto 
krásne ešte v  mojom 
kostole nikdy nebolo!“ 

Sviečka sa tomu za-
smiala a  skoro vzni-
kol dojem, že je pri 
tom smiechu menšia. 
Myš sedela dlho pri 
sviečke. Bolo tam tep-
lo, jasno a  pekne. Tú 
noc si úbohá kostolná 
myš vychutnávala. Bo-
lo jej tak, akoby sa kú-

pala v tom svetle a teple 
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sviečky. Nakoniec sa ale myška pre-
ľakla: „Ty si sa celkom zmenšila!“ za-
pišťala myška.

 „To si si všimla až teraz?“, odpo-
vedala sviečka tichým hlasom. „Poď 
sem, chcem ti prezradiť jedno ta-
jomstvo,“ zašepkala.

A myška zaostrila svoje uši. Svieč-
ka 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 zmen-
ším. Keby som chcela zostať veľ-
kou, peknou, voňavou svieč-
kou, nikdy by som nemoh-
la uzrieť to šťastie v  tvojich 
tmavých myšacích očiach. 
Nik dy by som spolu s tebou nepreži-
la tvoju radosť, keby som nebola po-
nechala tlieť tú malú iskierku v knô-
te 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 kos-
tolná myš. „Pretože horíš a zmenšu-
ješ 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“, odpove-
dala 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“, mrm-
lala si. 

Sviečka sa sklonila a  ešte raz jas-
nejšie zažiarila. Jej svetelný lúč padol 
na  tvár ukrižovaného Ježiša, ktorý 
visel vyrezaný z  dreva na  oltárnom 
kríži. Kostolnej myši sa skoro zazda-
lo, 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: „Da-
rujem 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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Keď si človek sadne za stôl, tak ďa-
kuje Bohu za  pokrm. Keď nám 

niekto prejaví láskavosť, tak sme mu 
vďační, že sa o nás zaujíma. Keď do-
siahneme úspech, tešia nás pozornos-
ti, ktoré prijímame v podobe gratulá-
cií. Ak sa zasadíme za pravdu a spra-
vodlivosť a vidíme, ako sa mnohým 
otvárajú oči pre jej poznanie, tak nás 
to napĺňa radosťou. Či si to uvedo-
mujeme alebo nie, v  tom všetkom 
a  v  mnohom inom, čo dennodenne 
prežívame a pre svoj život prijímame, 
ukrýva sa závan milosti, závan nie-
čoho, čo si nezaslúžime. 

Milosť je ústredný pojem kresťan-
skej teológie, no milosť je predovšet-
kým dobrovoľný prejav Božej lás-
ky 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 jed-
noduchá téma. No najlepšie mi-
losť pochopíme vtedy, keď ju ucho-
píme, keď ju prijmeme a  prežijeme 
na svojom vlastnom živote tak, ako 

Milosť, ktorá ústi 
do vďačnosti a štedrosti

„Včasráno vzal Jákob kameň, ktorý si položil pod hlavu, vztýčil ho ako po-
svätný stĺp a zvrchu ho polial olejom. To miesto pomenoval Bételom; pred-
tým meno toho mesta bolo Lúz. Vtedy Jákob urobil takýto sľub: Ak Boh bu-
de so mnou a bude ma chrániť na ceste, ktorú práve konám, ak mi dá chle-
ba na jedenie a šaty na oblečenie, a ak sa šťastne vrátim do svojho otcovské-
ho 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).

ju prežil náš reformátor Dr.  Mar-
tin Luther, ktorý hľadal milostivé-
ho Boha. Našiel Ho v Ježišovi Kris-
tovi ako vo svojom osobnom Spasi-
teľovi a Záchrancovi. Takúto milosť 
Boh ponúka každému z nás. 

Na  Jákobovej životnej ceste viery 
môžeme vnímať, ako si ho Božia mi-
losť čoraz viacej podmaňovala. Nieke-
dy sme až prekvapení z toho, či sku-
točne Boh mohol počítať s  takým 
podvodníkom a klamárom, akým bol 
Jákob. Ale práve v  tom tkvie tajom-
stvo a bohatstvo Božej milosti. Jákob 
toho veľa nevie o Božej láske a milosti, 
no i napriek tomu mu zaznieva krás-
ne zasľúbenie: „Ja som s tebou a bu-
dem ťa chrániť všade, kam pôjdeš, 
a dovediem ťa späť do tejto krajiny“ 
(1. M 28,15). Ale ako má uchopiť tú-
to milosť, ktorú mu Boh takým nád-
herným spôsobom deklaruje? K tomu 
je potrebná viera, ktorá u Jákoba krí-
va, pretože Jákob opäť začína tým ľud-
ským: „Ak bude so mnou Boh, ak ma 
bude chrániť na ceste, na ktorú som 
sa vydal, ak mi dá chlieb na jedenie 
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a šaty na oblečenie, a šťastne sa vrá-
tim do domu svojho otca, Hospodin 
bude mojím Bohom.“ 

Vidíme, ako do  hry vstupuje to 
ľudské „AK“. To znamená, že Já-
kob sa nedokáže na  Boha spoľah-
núť. Jeho skúsenosť viery je v plien-
kach. Ale sme iní ako Jákob? Koľko-
krát 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 To-
mu, kto je Pánom všetkého? Aká dr-
zosť vychádza neraz i  z  našich úst, 
ktoré bez váhania vyslovia to ľud-
ské „AK“. A Pán Boh i napriek na-
šej neohrabanosti a  drzosti prichá-
dza 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. Ostá-
va visieť na vlastnom ja, na tom, čo 
naše ruky urobia a  rozum vymyslí. 
Nie je to absurdné, že my potrebuje-
me Boha vyskúšať ako nejakého žia-
čika v škole, či naozaj si stojí za tým, 
čo aj hovorí? Ak sme len kúsok k se-
be čestní, musíme si priznať, že v Já-
kobovi vidíme samého seba, vidíme 
v  ňom svoj obraz. Aká je to škoda, 
že neraz nie sme schopní viac dôve-
rovať Bohu, a tak ako kresťania splý-
vame s týmto svetom. 

No však to ľudské „AK“, ktoré je pl-
né 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 stretáva-
me už pri Abrahámovi (1M 14,17-20). 
Dávanie desiatkov, to znamená desia-
teho dielu zo všetkého, čo človek mal. 
Desiatky sú starým náboženským 
zvykom nielen v  Izraeli. Desiatok sa 
pokladal za  akúsi odplatu Hospodi-
novi, ktorému patrí táto zem, so všet-
kým, čo na  nej rastie, desiatok však 
bol aj vyjadrením vďačnosti za prija-
tú milosť a požehnanie. Odvádzaním 
desiatkov bol zabezpečený i chod ná-
boženského 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 ci-
garety, daň za psa, či členské v rôznych 
spolkoch. No ak nás cirkev nič nesto-
jí, tak taká cirkev potom nestojí za nič. 

Ako Jákob postupne uchopoval 
Božiu milosť a prebojovával sa k vie-
re, tak mohol dať i sľub: „zo všetké-
ho, čo mi dáš, budem ti verne odvá-
dzať desiatky.“ A Pán Boh mu po-
žehnával. 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 šted-
rosti voči svojej cirkvi. 

Roman Porubän, 
zborový farár CZ ECAV Kežmarok.
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Služba

Vo dverách izby stojí lekár. Po-
sledný pohľad na deti: už všet-

ky spia. Ako v každý iný deň. Ticho 
privrel, pôjde ešte za sestrou do in-
špekčnej izby.

- U detí som už zhasol, - oznámi jej.
- Dobre, že sme všetky deti pre-

niesli do jednej izby, nie je im smut-
no, - 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 od-
razu. 

- Niekto tu musí byť, - pokrčí ple-
cami 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. Obyčaj-

ná tma neobyčajného večera. Len kde 
tu v pavilónoch vysvietené okná za-
budnutých pacientov. Na zemi riedky 
sneh s  tmavými koľajami po  pneu-
matikách. Osamelá hŕstka áut. 

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 ťa-
há ho za  ruku do  jedálne, kde sto-
jí veľký rozsvietený stromček s pra-
vými voskovými sviečkami, z rádia 
počuť taktiež pravé koledy a pri sto-
le sedia starí rodičia.

- Zaspal? - spýta sa starý otec pri-
chádzajúcich.

- 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 spo-
lu? - obracia sa dedko na babku.

- Bude tomu rovných štyridsať ro-
kov, - 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 
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k prednáške. - Ozaj, Milan, kto dnes 
slúži u vás?

- Primár Hanák.
- Aha, - povie dedko iba toľko, le-

bo nie sú tunajší. - A dobrý je na te-
ba, Milanko?

- Prijal Milana ako vlastné-
ho, - povie Jana. - Prvý deň šiel 
Milan do  roboty celý rozklepaný 
a na druhý deň už bol v primárovom 
operačnom teame. 

- Háky som držal, - prizná skrom-
ne mladý muž.

- A nemal si strach? - híka babka.
- Nemal som času na strach. Pri-

már povedal: choďte sa umyť, kolega!
- On ťa nazval kolegom? Také-

ho mladého? - híka aj dedko. - Len 
sa ho drž, chlapče. Pri ňom sa urči-
te veľa naučíš. A aký je pán primár 
obetavý, keď aj dnes slúži. Iste má 
rodinu a...

- Nemá. Vlastne má, ale... Ten-
to rok sa rozviedli. Po vyše dvadsia-
tich rokoch. Aspoň tak sestričky ho-
vorili. 

- Dvadsať rokov, - opakujú starí 
rodičia nechápavo. - Toľké roky...

• • •
Miestnosť, v  ktorej sa zdržiava-

jú lekári počas nočných služieb, bo-
la v prítmí. Ale primárovi sa nechce-
lo ľahnúť, i keď vedel, že táto noc bu-
de pokojná. 

Koľko ľudí sa v  tejto izbičke vy-
striedalo... 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 nebu-
de, práve teraz musia byť spolu! Eš-
te 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 veľkomeš-
ťan. Limonádový príbeh: lekár sa za-
miloval do zdravotnej sestry. Myslel, 
že si práve preto budú rozumieť.

Na ďalšie Vianoce už žiadna služ-
ba 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 ko-
ledy a organ. Blahorečenie rodinnej 
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pohody. Načo. Radšej nech je tento 
večer ako každý iný. 

Milan mu tu nechal nejaké kniž-
ky, aby sa do nich pozrel. Ozaj, Mi-
lan. Pripomína mu seba samého 
v začiatkoch: všade pichne nos, všet-
ko chce vedieť, ničoho sa nebojí. Rád 
by si bol tak zaučil syna, ale... Zdeno 
je s partiou niekde v horách. V po-
sledných rokoch utekal z domu. Niet 
sa mu čo diviť. Chlapec nevedel, čo 
robiť, komu držať stranu. Komu by 
nešli na nervy ustavičné hádky a po-
tom nekonečne dlhá tichá domác-
nosť a vlastne všetko pre nič za nič. 

Ba: pre prácu. Mal ju rád. Keď sa 
stal primárom, bol viac v  nemoc-
nici ako doma. Márii sa to nepo-
zdávalo, chcela, aby sa viac veno-
val synovi. Vtedy jej prvýkrát vy-
čítal, že mu nerozumie, pretože 
je len sestra. Len sestra... Nezho-
dil ju, ale seba. Ale prácu nene-
chal. Pre neho boli totiž samozrej-
mosťou, že za  pacientom, ktorého 
operoval, šiel v sobotu či v nedeľu, 
že si po ťažkých operáciách brával 
nočné služby... Preboha, veď tie-
to 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 ne-
mal. Naposledy sa stretol so synom 
pri rozvode. A potom už šlo všetko 

rýchlo. Odišiel z  domu, nemocnica 
mu vybavila byt...

Telefón. Sekundu dúfal, že mu 
hlásia prípad, ale vzápätí myšlienku 
zavrhol: dnes? 

Vrátnica mu priala šťastné sviat-
ky. Výmena vrátnikov, pochopil. Aj 
kolegovia z iných oddelení mu žela-
li. Zo zvyku. Inak by to považoval 
za  zlomyseľnosť. Napokon, možno 
ani všetci nevedeli, čo prežíval počas 
tohoto roku...

• • •
Tichá noc pripomínala čímsi Bet-

lehem. 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 – as-
poň 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 za-
ostať babka.

- Veru, koľkí nesedia pri štedro-
večernom stole ako my, - chce na-
vodiť 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 ded-

ko. - Ja som zabudol na dieťa.
- Tak pekne spinká, - povie dojato 

babka, hoci je to už jej desiate vnúča.



29

- Počúvaj, Milan, - zvážnie starý 
otec a definitívne odloží nezapálenú 
cigaretu, - tak si myslím, či by si ne-
mal toho svojho pána primára zavo-
lať 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 há-
dam 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, - zrozpači-

tel Milan.
- Ach, deti! Na  Silvestra! Ta-

ký 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... oby-
čajní ľudia z  dediny a  nemáme ani 
také školy... o čom by si sa s ním roz-
prával? Vari o politike?

- Hoci aj. 
- Dohodnuté, - podporí starkého 

Jana. - Aj ja by som s ním chcela po-
sedieť. 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 slú-
žiacemu kolegovi nebude smutno. 
A pozajtra to už bude takmer všed-
ný deň. 

Kroky..?
- Milan, - povie udivene. - Kde sa 

tu beriete?
Milan sa doširoka usmieva: ma-

lý už dávno spí, manželka je so star-
kými 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 zá-
zvorníky. Ani medvedie labky. Pri-
niesol som vám ich ochutnať, stoja 
za to.

Hanák sa musí zasmiať: to je ce-
lý 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  kuchár-

skej 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 druhý-
krát to bude lepšie.

Poteší sa Hanákovmu smiechu. 
Naisto siahne do stola, kde odpočí-
va šachovnica.

- Teraz? - prekvapí sa primár.
- Nemáte chuť?
- Ale veď... doma vás budú čakať.
- Nebudú. Vedia, kde som. Ja jed-

noducho potrebujem tento  vzduch. 
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Ako ryba, - rozostavuje Milan fi-
gúrky na  šachovnici. - Minule ma 
stretol akýsi doktor z  interny a ho-
vorí: vy ste sa na ortopédii zblázni-
li s  tými šachmi, po práci nechodí-
te 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. - Mi-
lan... naozaj by ste mali ísť domov. 

- Potom.
- To je kedy? - baví sa Hanák.
- Keď dohráme.
- Čo mám s vami robiť, - vzdych-

ne si primár a zdá sa, je rád, že nebu-
de celkom sám.

Odkladá knihu, Milan si povšim-
ne jej názov a zatvári sa spokojne. Je 
to jeho kniha.

- Dobrá kniha, - podotkne Hanák.
- To som rád, - usmeje sa Mi-

lan a  dokončí zostavu figúr. - Sko-
ro by som bol zabudol to najhlav-
nejšie. Janka by vás veľmi rada po-
znať. A  starkí tiež. Sľúbil som im... 
Našli by ste si pre nás zajtra popo-
ludní 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 ro-
dinu... A  čo je vlastne teraz primá-
rova rodina? Pacienti, sestry, kole-
govia, 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 ne-
vyrušuje... Prídete, však?

Primár pozerá uprene na mladé-
ho vyčkávajúceho kolegu. Ani je-
den neuhne pohľadom. Tak sa Ha-
nák 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, 

víchricu pohody, závej radosti, 

len malú vločku všedných starostí 

a hlavne lavínu zdravia a lásky...  

Prajeme Vám, čo Vy nám,

zdravie, úspech, nekecám,

k tomu štipku šťastíčka,

poteší sa dušička.
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Témou tohto príspevku je pri-
niesť niekoľko menej známych 

informácií o  zrejme najstarších fo-
tografických snímkach kežmarské-
ho dreveného artikulárneho kosto-
la a o ich autorke.

Na  úvod len niekoľko známych 
faktov.

Knihu o dejinách tohto výnimoč-
ného kostola napísal ako prvý ta-
mojší evanjelický kňaz Štefan Lin-
berger, vydaná bola po  nemecky aj 
po maďarsky, vytlačil ju Pavol Sau-
ter v  roku 1892 v  Kežmarku (LIN-
BERGER, Stephan. Beschreibung der 
evangel. Holzkirche und des städ-

Kežmarský drevený kostol 
a cisársko-kráľovská fotografka 

Róza Jeniková

tischen Communal=Friedhofes in 
Kesmark. Kesmark: Selbstverlag der 
evangelischen Gemeinde, 1892). Vý-
nos z predaja knihy mal byť použitý 
na stavbu nového evanjelického kos-
tola, ktorý bol už niekoľko rokov ro-
zostavaný. Táto publikácia obsahuje 
okrem histórie stavby kostola aj opis 
jej umeleckého interiéru. Autor v nej 
cituje aj všetky texty, ktoré sa v  in-
teriéri kostola pri jednotlivých maľ-
bách nachádzajú napísané švaba-
chom. V publikácii sú uverejnené aj 
dve fotografie z interiéru dreveného 
kostola (digitalizát od Mikuláša Lip-
táka) a  nákresy jeho vtedajšej von-
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kajšej podoby a nákres rozostavané-
ho nového kostola.

Ďalej sa budeme venovať len 
dvom fotografiám interiéru kostola. 
V  knihe je pod fotografiami publi-
kovaná informácia o tom, kto foto-
grafie zhotovil, t. j. meno Rosa Je-
nik, c. k. dvorná fotografka s  adre-
sou jej fotoateliéru vo Viedni a to, že 
ich do publikácie vytlačil Pavol Sau-
ter v danom roku 1892.

Cisársko-kráľovská 
fotografka Róza 

Jeniková
Nakoľko považujeme tieto foto-

grafie za najstaršie dochované foto-
grafie interiéru dreveného kostola, 
pokladáme za  prínosné pre dejiny 
kostola dozvedieť sa niečo aj o  au-
torke týchto fotografií.

V literatúre k histórii fotografova-
nia na Spiši je známych len niekoľko 
málo faktov o  Róze Jenikovej. Zau-
jímavou je však už prvá informácia, 
a to text inzerátu, ktorý Róza Jeniko-
vá 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 ame-
rických ateliérov“. Ako adresu svoj-
ho ateliéru uvádza „dom Henschov-
cov na Prollgasse 207“, t. j. na terajšej 
ulici Dr. Alexandra dom č. 44 (novú 
adresu identifikovala Nora Barátho-
vá). Fotografka ponúkla do  konca 
júla t. r. nasledovné služby: „Sním-
ky môžu byť od  najmenšej veľkos-
ti až do  životnej veľkosti, okrem to-
ho skupinové portrétne fotografie, re-
produkcie, zväčšeniny, snímky kosto-
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lov, súkromných budov, fabrík, aj ich 
interiérov, strojov, ekvipáží (kočiar 
so záprahom), ktorých vyhotovenie 
bude čo najprecíznejšie a  v  čo naj-
kratšom čase.“ Datované 29. 6. 1881. 
Redaktorom tohto týždenníka bol 
v tom čase Rudolf Schwartner. Zrej-
me z  tohto obdobia pochádza aj je-
ho portrétna fotografia, ktorú si dal 
zhotoviť touto renomovanou foto-
grafkou. Nachádza sa v zbierkovom 
fonde Múzea v  Kežmarku dostup-
nom na  internetovej stránke mú-
zea (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. Domnie-
vame sa, že by mohlo ísť aj pri dru-
hom portréte o ďalšiu členku rodiny, 
a  to Kornéliu Schickedanzovú, obi-
dve dámy boli príbuzné kežmarské-
ho profesora Dr. Grosza z matkinej 
strany, mali byť jeho tetami. Táto ro-
dina vlastnila v Kežmarku prvú fab-
riku v  Uhorsku (Baráthová, Nora) 
na  priemyselné zhotovovanie ume-
leckých výšiviek. Na  portrétnej fo-
tografii sú okrem dievčenských po-
stáv zobrazené aj artefakty s  rôz-
nymi výšivkami a vzory na vyšíva-
nie (Fotografia sa dochovala v  po-
zostalosti Alfréda Grosza - profe-
sora na evanjelickom lýceu). Toľko 
ku vzťahu fotografky Rózy Jeniko-
vej ku Kežmarku.

Nejasnou zostáva otázka, kedy 
boli vyhotovené fotografie drevené-

ho kostola, či už v roku, keď v Kež-
marku prevádzkovala R. Jeniko-
vá svoj ateliér v r. 1881. O tomto ro-
ku napísala v  inzeráte, že ju viacerí 
vyzvali prísť do Kežmarku zhotoviť 
nejaké fotografie. Mohli to byť po-
žiadavky predstaviteľov cirkevného 
aj spoločenského alebo hospodár-
skeho života, kultúrnych činiteľov, 
majiteľov fabrík a  iných. Fotografie 
kostola mohli byť použité do  kni-
hy o  kostole až neskôr, v  r. 1892. 
(Podľa jej inzerátov sa dali vyhoto-
viť u nej kópie fotografií do 3 rokov). 
Možnosťou zostáva aj to, že Jeniko-
vú o zhotovenie fotografií niekto po-
žiadal až o 10 –11 rokov neskôr prá-
ve pre túto konkrétnu publikáciu 
o drevenom kostole. Či sa R. Jeniko-
vá ešte niekedy do Kežmarku po ro-
ku 1881 vrátila, sa nám nateraz ne-
podarilo zistiť. Vek fotografií inte-
riéru 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 ta-
mojšom fotoateliéri bola v tom čase 
už uznávanou a ocenenou cisársko-
-kráľovskou dvornou fotografkou. 
Tento vysoký titul udelený jej za čias 
Rakúsko-Uhorskej monarchie, kto-
rý obdržala v r. 1871, je svedectvom 
jej vysokej profesionality a  umelec-
kého talentu. Získala ho ako 18-roč-
ná. O rodine Rózy Jenikovej je zná-
mych len málo informácií. Ako 
miesto narodenia sa uvádza Viedeň 
s  otáznikom, dokonca je zmienené 
ako možné miesto narodenia aj Kež-
marok, čo sa nám nepodarilo potvr-
diť. Narodila sa v roku 1853, jej ot-
com bol Jozef Jenik, zakladajúci člen 
viedenskej fotografickej spoločnos-
ti v  r. 1861, ktorý viedol fotografic-
ký ateliér po svojom svokrovi Ferdi-
nandovi Küssovi, starom otcovi Ró-
zy. O  matke niet žiadnych bližších 
informácií. Existuje jedna zmienka 
o  Róze Jenikovej v  židovskom mú-
zeu vo Viedni, kde o  nej píšu ako 
o úspešnej viedenskej fotografke ži-
dovského pôvodu.

Najviac informácií existuje o  jej 
starom otcovi Ferdinandovi Küs-
sovi (narodil sa vo Viedni 1800, 
zomrel v Pörtschachu v Korutánsku 
v  r. 1886). Patril k  uznávaným ma-
liarom, ktorý svoje diela, najmä zá-
tišia, vystavoval v  Hamburgu, Ber-
líne a  Paríži. Až v  neskoršom ve-
ku sa začal venovať fotografovaniu, 
v  r. 1859 založil prvý fotoateliér vo 

Viedni, ktorý neskôr v  r. 1863 pre-
vzal jeho zať Jozef Jenik a od r. 1868 
viedla ateliér Róza Jeniková. Róza 
prevádzkovala aj ateliér starého ot-
ca v  kúpeľnom meste Ischl, ktoré 
bolo letným sídlom cisárskej rodiny 
Habsburgovcov a  obľúbeným leto-
viskom príslušníkov šľachty a umel-
cov, z ktorých viacerí boli jej zákaz-
níkmi.

V r. 1876 sa Róza Jeniková dňa 2. 
mája vydala za  fotografa Michaela 
Dörflera. O jej manželstve niet žiad-
nych bližších informácií. Róza sa 
stala vyhľadávanou ateliérovou foto-
grafkou v 70. a 80. rokoch 19. storo-
čia, portrétovala mnoho prominen-
tov, najmä umelcov a  hercov, ale aj 
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spisovateľov a osoby z vyššej spolo-
čenskej vrstvy – príslušníkov cisár-
sko-kráľovských rodín. Popri tom 
fotografovala zátišia a  i. Fotogra-
fie, ktoré zhotovovala, boli lepené 
na kartóne, na ich rube uvádzala via-
cero informácií: adresy svojich fotoa-
teliérov vo Viedni a v kúpeľoch Ischl, 
informovala zákazníkov aj o svojich 
pracovných oceneniach: získala jed-
nu zlatú, dve strieborné a 6 bronzo-
vých medailí. Rub fotografií použí-
vala aj pre iné firemné oznamy, na-
pr.: Zväčšovanie fotografie je mož-
né až do životnej veľkosti. Platňa so 
snímkou je rezervovaná kvôli mož-
nému doobjednaniu počas 3 rokov. 
Rozmnožovanie je zakázané.

Na  Svetovej viedenskej výstave 
v  r. 1873 boli udeľované umelcom 
medaily za pokrok a zásluhy, za po-
krok bolo ocenených 53 osôb, z  to-
ho len jedna žena. Medaila za záslu-
hy bola udelená 146 osobám, jednu 
z  dvoch medailí, ktorými boli oce-
nené ženy, získala práve Róza Jeni-
ková.

Členka Viedenskej 
fotografickej 

spoločnosti
Spoločnosť fotografov fungovala 

aktívne, konala prednášky a  uspo-
radúvala výstavy, od  r. 1864 vydá-
vala odborný časopis Photographi-
sche Correspondenz (vychádzal až 
do  r. 1971!), boli v  ňom publikova-
né aktuálne informácie o  prácach 
významných svetových fotografov, 
o  najnovších trendoch fotografova-
nia, nechýbali ani propagačné ma-
teriály o  výrobe nových fotogra-
fických materiálov, pomôcok a  no-
vých typoch fotoaparátov. V r. 1908 
bola publikovaná v  tomto časopise 
správa o  tom, že cisársko – kráľov-
ská dvorná fotografka Róza Jeniko-
vá darovala do zbierky Viedenskej 
spoločnosti fotografov niekoľko 
predmetov. Táto informácia je do-
kladom jej sociálneho cítenia a  zá-
roveň je poukazom na to, že Róze Je-
nikovej záležalo na propagácii foto-
grafického umenia a chcela prispieť 
aj osobnými darmi ku skvalitneniu 
výučby a práce kolegov – fotografov, 
ktorí si nemohli dovoliť z  finanč-
ných dôvodov zaobstarať vlastné fo-
tografické aparáty a iné potrebné za-



36

riadenia a pomôcky. Z viacerých da-
rov spomenieme len dva: Petzvalov 
objektív pre zhotovovanie objektí-
vov od C. Dietzlera vo Viedni a Or-
toskop, ktorý navrhol Petzval a vyrá-
bal Voigtländer. Tieto dary sú dokla-
dom toho, že R. Jeniková poznala 
prácu Jozefa Maximiliána Petzva-
la (Pecvala), používala jeho vyná-
lezy a ako členka fotografickej spo-

ločnosti sa s ním iste aj osobne po-
znala. Tento spišský matematik, ro-
dák zo Spišskej Belej, priekopník 
a  vynálezca v  odbore fotografova-
nia, bol po pôsobení v Budapešti po-
zvaný od r. 1837 na miesto profeso-
ra viedenskej univerzity, kde pôsobil 
40 rokov. Zomrel v r. 1891.

• • •
Záverom citujeme správu o úmr-

tí R. Jenikovej publikovanú v časo-
pise Photographische Correspon-
denz: „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 fo-
tografický ateliér, ktorý viedla, obdr-
žala v  r. 1871 dvorný titul, ateliér sa 
tešil živému ohlasu. Pani Dörflerová – 
Jeniková bola známa v širokých kru-
hoch tým, že počas veľkých historic-
kých slávnostných sprievodov vo Vied-
ni účinkovala viackrát ako alegorická 
postava Germánie, Austrie a  Vindo-
bony (Nemecka, Rakúska a  Viedne). 
V jednej z týchto postáv bola zobraze-
ná aj v niektorom z predchádzajúcich 
zväzkov tohto časopisu.“

 Vlasta Okoličányová

Vianoce Vám prajem šťastné, 

od Ježiška dary krásne.

K tomu šťastie do balíčka, 

hodne zdravia a šťastíčka.

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.
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Vyhlásenie Zboru biskupov 
k lockdownu

Vzali sme na  vedomie, že 
od  25.  11.  2021 je vyhlásený 

v našej krajine celoštátny lockdown. 
Aj keď chá-
peme nut-
nosť obme-
dzenia po-
hybu v  kra-
jine, vyjad-
rujeme svoj 
nesúhlas so 
z r u š e n í m 
služieb Bo-
žích. Sme to-
ho názoru, 
že duchovný život patrí k  esenciál-
nym potrebám človeka a  že služby 
Božie, hoci aj v redukovanej podobe, 
mali zostať zachované. Aspoň v re-
žime OP. Zvlášť, keď nevieme, ako 
dlho bude lockdown trvať. Podpo-
rujeme kroky štátu v  snahe obme-
dzovať šírenie pandémie, ale žiada-
me aj viac ohľaduplnosti voči vlast-
ným veriacim obyvateľom. Zároveň 
konštatujeme, že podľa dostupných 
serióznych dát bohoslužobné zhro-
maždenia neboli a  nie sú hlavným 
zdrojom šírenia nákazy. Naviac vie-
me, že práve v prostredí cirkví, kto-
ré je istou časťou verejnosti a  mé-
dií ostro sledované, sa dbá na prísne 

dodržiavanie hygienických predpi-
sov účastníkmi zhromaždení. Tiež 
nás mrzí, že vláda toto rozhodnu-

tie neko-
munikovala 
ani s  našou 
cirkvou, ani 
s  Ekume-
nickou ra-
dou cirkví. 

Sklamaní 
sme aj z ne-
zodpoved-
nosti znač-
ného poč-

tu našich spoluobčanov. Nedodržia-
vanie a  odpor k  opatreniam; napá-
danie a  ohováranie tých, ktorí za-
vádzajú opatrenia, aj tých, ktorí ich 
dodržiavajú, je nepriateľským ak-
tom proti vlastnej krajine; a  útoky 
na  lekárov a  zdravotnícky personál 
sú zlým a  nebezpečným príkladom 
správania sa. Odsudzujeme ich. Vy-
volávanie a prejavy nenávisti sa sta-
li neospravedlniteľnou módou a  ži-
votným štýlom príliš veľkej skupi-
ny občanov. Ako cirkev a ako veria-
ci ľudia máme o to väčší dôvod a zá-
ujem na tom, aby sme každý v svo-
jom okolí nielen nevyvolávali napä-
tie a nenávisť, ale aby sme aj aktívne 

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
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pôsobili pokoj a správali sa zmierli-
vo a aby sme dodržiavaním opatrení 
napomáhali uzdraveniu krajiny.

Vyzývame osobitne Vás, bratia fa-
rári a sestry farárky, aby ste ani v tej-
to zložitej dobe nerezignovali na svo-
ju službu kazateľov evanjelia Pá-
na Ježiša Krista. Využívajte onli-
ne priestor, ale aj iné možné formy 
na kontakt so svojimi veriacimi. Po-
vzbudzujte k  trpezlivosti, k  osob-
nému prežívaniu viery, napomínaj-
te, vyučujte a prinášajte dobrú sprá-
vu evanjelia v mori zlých správ oko-
lo nás. Máme čo ponúknuť z Božích 
darov svojim spoluveriacim. Neza-
búdajme tiež jednoduchou diakonic-
kou službou poslúžiť tým, ktorí sú 
osamelí, starí, nevládni, v  nemocni-
ciach, ponúkajte individuálnu pas-
torálnu starostlivosť (tá je aj v  lock-
downe možná). Buďte v  tom samo-
statní a vynaliezaví! A zároveň vyzý-
vame aj Vás, bratia a sestry, členovia 
cirkevných zborov: žiadajte si od svo-
jich duchovných rozhovory, spove-
de a prislúženie sviatosti Večere Pá-
novej. Život cirkvi sa pandémiou ne-
končí, iba prechádza do inej podoby. 
Pripomíname, že je možné vykoná-
vať krsty, sobáše a tiež pohreby, aj keď 
len s obmedzeným množstvom ľudí. 

Mrzí nás ešte jedna vec: Duchov-
ný mimo režimu OTP nemôže v ča-
se lockdownu vykonávať ani tieto 
spomenuté úkony. Na  samotné oč-
kovanie môžeme mať rôzne osob-
né názory. Ale zvážte si: Sme hrdí 
na  predkov, ktorí všetko obetovali 
pre zvesť evanjelia. Niektorí z  nich 

prišli o  najbližších, o  vlasť, o  slo-
bodu, o zdravie, ba aj o  život. A  to 
preto, že evanjelium a  službu Pá-
novi Ježišovi Kristovi postavili nad 
všetko. Dnes je čas obetovať svo-
je 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 naj-
nezmyselnejší obraz dnešných dní: 
duchovný, ktorý pre svoje odmie-
tanie očkovania nebude môcť slúžiť 
tým, ktorí mu boli zverení. Evanje-
lická cirkev bude prinútená v zmys-
le zákona na takúto situáciu odpove-
dať z pozície zamestnávateľa.

Bratia a sestry, očkovanie vníma-
me ako účinný spôsob prekonania 
pandémie, a  preto povzbudzujeme 
k  očkovaniu aj členov evanjelickej 
cirkvi. V tejto mediálne neprehľad-
nej situácii vyzývame ľudí, aby sa 
pridržiavali vedecky overených in-
formácií. Túto zodpovednosť si uve-
domujeme aj v  súvislosti so stavom 
verejného zdravotníctva a  zdravia 
všetkých generácií. Ochranu živo-
ta vnímame ako základnú výzvu ve-
riacim, nakoľko život je Boží dar.

Nežijeme ľahkú dobu, ale jednu is-
totu 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
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Pandém ia covid -19 a tvoja 
osobná zodpoved nosť k resťana

Za  posledné dva roky neexistuje 
v našej spoločnosti viac diskuto-

vaná a celospoločensky vnímaná té-
ma, ako je epidémia covid-19, ktorá 
prerástla do  celosvetovej pan-
démie. Preto si možno neje-
den z vás v tejto chvíli kla-
die otázku, čo nám chce 
pisateľ v tomto sviatočnom 
čase a výročnom zborovom 
liste k tomu ešte povedať.

Možno sa vám budú zdať nasle-
dujúce riadky trochu drsné, mentor-
ské, či dokonca aj urážajúce. Ak sa 
tak stane, tak budem tomu aj úprim-
ne rád, lebo to bude znamenať, že sa 
nad tým zamyslíte, a to je napokon 
aj mojou ambíciou a cieľom.

Na úvod len veľmi telegrafický ex-
kurz do problematiky, ktorá je viac-
-menej všeobecne známa. Epidémie 
a pandémie sú trvalou súčasťou na-
šej existencie od  neolitu po  súčas-
nosť. Existujú nevyvrátiteľné ve-
decké dôkazy, že v  priebehu evolú-
cie ľudstva už prvá agrárna neolitic-
ká 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 zoo-
nóz, ako sa epidémie vo všeobecnos-
ti charakterizujú, spočíva v  tom, že 
vírusy či baktérie neškodne prítom-
né v  organizmoch iných cicavcov, 

vtákov, rýb či hmyzu nejakým spô-
sobom zmutujú a  najčastejšie prej-
dú ešte cez tzv. transmitera na člo-
veka a stávajú sa pre neho až fatálne 

nebezpečné. Ak niekoho táto 
odborná téma zaujíma viac, 
tak mu odporúčam odbor-
nú publikáciu od Ano Kar-
len z  roku 1995 s  názvom 

„Vyhubia nás epidémie?“
Na  jeho provokatívnu 

otázku z  názvu publikácie je prav-
depodobná odpoveď „nie,“ alebo as-
poň „zatiaľ nie,“ lebo ľudstvo sa s ni-
mi 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 nepo-
rovnateľne lepšej pozícii.

Už Mária Terézia pred dvomi sto-
ročiami propagovala očkovanie ve-
rejným očkovaním svojich počet-
ných detí. Ďalší vývoj len potvrdil 
správnosť takého riešenia. Každý 
z nás vie čo je tuberkulóza, cholera, 
týfus, HIV. Ak dnes nie sú aktuál-
nym nebezpečenstvom, neznamená 
to, že neexistujú, len my sme si na ne 
vytvorili protilátky priamym očko-
vaním alebo generačne sa tieto sta-
li endemickými a dokážeme ich pre-
konať bez fatálnych následkov. 

Späť však k  realite dneška. Ce-
lý rok 2020 sme všetci boli relatívne 
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bezmocní a  odkázaní na  intuitívne 
opatrenia, ako rúško, kontakty, hy-
giena. Boli sme na tom rovnako, ako 
ľudia staroveku, či stredoveku. S prí-
chodom testovaných a najprísnejším 
kritériám preverených vakcín za-
čiatkom roka 2021 došlo k zásadnej 
zmene. Zaočkovaním 94% populá-
cie by vírus covid zanikol a bolo by 
odstránené aj stále akútne nebezpe-
čenstvo jeho mutácie, čo v súčasnos-
ti znamená potenciálne stále nové 
nepoznané pandémie. Vírus by v tej-
to situácii zanikol prirodzeným spô-
sobom, pretože by nenašiel dosť hos-
titeľov. Na  jeho efektívne a  výrazné 
potlačenie postačí aj cca 85% a kaž-
dé číslo pod túto hranicu exponen-
ciálne zvyšuje riziko a negatívne dô-
sledky 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 kaž-
dý mal možnosť tieto aj zadarmo do-
stať. To, že dnes v decembri je zaoč-
kovaných 55% dospelej populácie 
má za následok, že sme v tejto neli-
chotivej situácii, ktorá mimo indi-
viduálne tragických osudov, či tr-
valých následkov ochorenia, zna-
mená aj výrazný regres ekonomiky, 
vzdelanostnej úrovne detí a mláde-
že a kvality života celej spoločnosti.

Bolo a  stále to teda je o  osob-
nej zodpovednosti. Preto je úpl-
ne na  mieste lakonické konštatova-
nie: Milý nezaočkovaný brat a sestra 
– ty si zodpovedný za tento stav, ty 

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. neza-
očkovaných Slovákov, či stovky mi-
liónov nezaočkovaných v EU. Nie je 
ani na mieste odvolávať sa na muža 
s plexisklom na  tvári, ktorý neetic-
kým a hyenickým spôsobom z toho 
všetkého vytĺka svoj politický ka-
pitál. 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-hes-
lá o slobode, individualizme a dob-
rovoľnosti. Sloboda jednotlivca vždy 
musí a končí tam, kde svojím kona-
ním začína ohrozovať druhých, a to 
je relácia medzi nami dvoma. Zrn-
ko piesku neznamená nič, ale vrece 
s pieskom vie zabrániť povodni. Pre-
to je potrebné vnímať samého seba 
nie ako individuálne zrnko, ale ako 
súčasť vreca piesku.

Na záver si dovolím parafrázovať 
britského premiéra Winstona Chur-
chila, keď na margo výsledku Mní-
chovskej dohody s  Hitlerom odká-
zal britskému ľudu „Mali ste mož-
nosť vybrať si medzi hanbou a  voj-
nou. Vybrali ste si hanbu a  budete 
mať aj vojnu.“ 

My sme mali možnosť vybrať si 
medzi očkovaním a chaosom s obe-
ťami, vybrali sme si chaos a  obe-
te a budeme mať aj očkovanie – po-
vinné. 

Ing. Horváth Jozef, zb. dozorca
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Ukradnutá a nájdená

Pán farár ma oslovil, aby som 
napísala článok o  tom, ako bo-

la v  knižnici „odcudzená“ kniha, 
o  ktorej sa hovorilo a  písalo v  mé-
diách. Je to určite lepšia forma, ako 
vysvetľovať každému, ako to vlastne 
bolo a čo sa stalo. Pre mňa je to eš-
te vždy čerstvá záležitosť a je mi ťaž-
ko, keď si na to pomyslím, ale mož-
no 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  Sloven-
skej národnej knižnice v Martine – 
Vrútkach, aby vyhotovili reštaurá-
torské zámery. Medzi týmito kniha-
mi sa mi dostala do rúk aj kniha Al-
chýmie, ktorá na prvý pohľad vyze-
rala, akoby ju už niekto reštauroval, 
resp. sa pokúsil reštaurovať napr. 
v 19. storočí (už som sa stretla s ta-
kýmito podobnými knihami). Ne-
videla som na nej teda nič nezvyčaj-
né, reštaurátori vypracovali reštau-
rátorský zámer na  základe fotodo-
kumentácie, ktorú som im nafoti-
la, napísala som projekt pre nemec-
kú nadáciu, Nemci nám prisľúbili 
dotáciu na rok 2020, všetko išlo ako 
po masle. S pánom farárom sme za-
niesli knihy reštaurátorom, pouka-
zovali sme im, v  akom stave sú, čo 
je treba urobiť atď. Po dvoch mesia-
coch 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  kniž-
nici pracujem 25. rok a  viem urči-
te, že som žiadnu kópiu robiť neda-
la, bola som na  100% presvedčená, 
že sa pán reštaurátor musel zmýliť. 
 Ihneď som to oznámila pánovi fa-
rárovi, čo je vo veci a  išli sme spo-
lu s  dozorcom do  reštaurátorských 
ateliérov. Ja som sa dôkladne „pri-
pravila“ na reštaurátorov (myslím – 
argumentami) a bola som odhodla-
ná ich presvedčiť, že sa mýlia. O to 
väčší šok to bol nielen pre mňa, keď 
nám to priamo pred očami reštaurá-
tor vysvetlil, že po odobratí prídoš-
tia od  väzby našiel úplne nový bie-
ly kus plátna, ktorý tam bol vlepe-
ný a ilustrácie boli na papieri, ktorý 
sa používa dnes v kopírkach. V prvej 
chvíli som nevedela, čo si o tom ce-
lom mám myslieť, nechápala som, 
ako sa to mohlo stať. Reštaurova-
nie sme zastavili, našťastie reštaurá-
tor ju nereštauroval, lebo by to ne-
malo zmysel. Dozorca Ing. Horváth 
hneď povedal, musíme podať trest-
né oznámenie na neznámeho pácha-
teľa, proste celú vec oznámiť polícii. 
Ja som bola úplne bezradná, nech 
som rozmýšľala akokoľvek, nevede-
la som, čo sa vlastne stalo. 

Vyše 20 rokov som robila so SNK 
– Bibliografickým ústavom na  ka-
talógu tlačí 16. storočia, takže prvé 
čo mi napadlo, že knihu museli „za-
meniť“ tam. Spolupráca spočívala 
v tom, že som im raz za 2-3 mesia-
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ce pripravila asi 100-150 kníh, kto-
ré potom spracovávali odborní pra-
covníci v Martine v SNK. Pre mňa 
to bolo v tej chvíli jediné pravdepo-
dobné vysvetlenie. Hneď ako sme 
prišli od  reštaurátorov, som spo-
lu s  pánom farárom hľadala knihu 
v  katalógu tlačí 16. storočia, preto-
že na tom faximile chýbala stará sig-
natúra (tam urobili páchatelia chy-
bu). Chceli sme si overiť, či v kataló-
gu je zaevidovaný originál alebo kó-
pia, ale knihu sme v katalógu nena-
šli. V záznamoch o výpožičke, kto-
ré stále archivujem, bol záznam, že 
knihu som do SNK odovzdala aj so 
starou signatúrou, ale vrátila sa tá 
istá? V takýchto chvíľach začne člo-
vek pochybovať absolútne o  všet-

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, kaž-
dú knihu, ktorá aj nebola zo 16. sto-
ročia, chýbal v nej trebárs rok vyda-
nia alebo omylom sme ju evidovali 
ako 16. storočia, a bola až zo 17. sto-
ročia, som si zapísala, vložila do nej 
lístok a opravila som údaje v kataló-
gu. To bola bežná prax, ale pri tej-
to som nemala žiadny záznam, žiad-
ny lístok, žiadnu opravu. Oprávnene 
som začala mať podozrenie, že zá-
mena 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 oznáme-
nie na polícii. Behom pár dní prišli 
policajti, potom vyšetrovateľ z Kež-
marku, telefonicky sa mi ozval vy-
šetrovateľ z  Prešova a  začali vyšet-
rovanie. Kto nie je zvyknutý na  to, 
aby ho niekto vypočúval (to bol aj 
môj prípad), tak vám môžem pove-
dať, že je to tlak na psychiku, aj keď 
je človek nevinný. Oni majú svoje 
postupy a  metódy, vypytujú sa stá-
le dookola to isté, ak je niekto vinný, 
určite to zistia. Bolo to ťažké, hlav-
ne ja som si veľmi vyčítala, čo som 
mohla zanedbať, že sa to vôbec sta-
lo. Toto mi išlo hlavou niekoľko me-
siacov, nehovoriac o prebdených no-
ciach, stále som sa snažila o nejaké 
logické vysvetlenie, ale na  nič som 
neprišla. Až do  momentu, kedy sa 
ma vyšetrovateľ opýtal, či z  tých 
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kníh aj niekto číta a  či si vedieme 
evidenciu o  bádateľoch. Samozrej-
me, 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 (viac-
krát) a  natrafila som na  manželov 
farárov, ktorí ako jediní túto knihu 
študovali, a  to dvakrát. Ihneď som 
vedela, že keď to neurobili oni, mu-
sia 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 ne-
fotili, boli pre mňa „podozriví“. In-
formovala som o tom pána farára, že 
títo farári sú veľmi „čudní“ a ešte aj 
klamú, ich správanie bolo naozaj ne-
primerané ich povolaniu. 

Je treba povedať, že moje podo-
zrenie 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 „fa-
rári“, riaditeľka s nimi uzavrela do-
hodu, že keď knihy vrátia, nepodá 
na  nich trestné oznámenie (pritom 
ich mala aj na  kamerovom zázna-
me). Vo Vrbove „zmizla“ počas ich 
návštevy na katolíckej fare tiež kni-
ha zo 16. storočia, ale nedá sa to pre-
ukázať a v kolégiu v Prešove takisto.

Všetky tieto fakty som oznámi-
la vyšetrovateľovi, ten to preveril, ale 

samozrejme, že preverovali aj v SNK 
v  Martine a  v  reštaurátorských ate-
liéroch vo Vrútkach, čo nebolo vô-
bec príjemné, najmä po medializácii 
v  televíznych správach na  Markíze. 
Kto to nezažil na vlastnej koži, neu-
verí. Stále som si však nevedela pred-
staviť, ako to mohli urobiť, bola som 
presvedčená, že u  nás v  študovni to 
urobiť nemohli, lebo sme boli po ce-
lý čas pri nich a dokonca dve, v tom 
čase som mala kolegynku. A  pred-
sa, knihu našli vyšetrovatelia u nich 
na fare, kde pôsobili a oni sa pod tla-
kom dôkazov priznali, ako to urobi-
li. Zapamätajte si, keď vás niekto chce 
okradnúť, tak to urobí a vy tomu ne-
zabránite, 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 ve-
nujeme hlavne sprevádzaniu turis-
tov, ja som odišla na prehliadku s ne-
meckými 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, jed-
ným slovom odpútavali našu pozor-
nosť, ale stále sme na nich dávali po-
zor! a dve! Ako presne to urobili, ve-
dia iba oni, vyšetrovateľ len potvrdil 
našu teóriu, ale keď nám knihu vrá-
tili, nebolo pochýb, že nám vrátili tú 
istú knihu, ktorú sme im dali. Máme 
pravidlo – iba jedna kniha pre jedné-
ho bádateľa, nikdy viac kníh súčas-
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ne. Takže všetko bolo OK. Až nato, 
že po 3 rokoch sa mi kniha náhodou 
dostala do ruky a dala som ju reštau-
rovať, 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 tú-
to knihu nezaujímal nikto najbliž-
ších 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 na-
šiel 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 väč-
ší! Poučili sme sa všetci, a  to aj „pá-

Signatúra: N 44162, S 0
Autor a názov diela: Andreas : Al-
chymia….recognita, emendata… 
Francofvrti, excudebat, Joannes 
Sauruus, rok 1506
Rozmer knihy: 21 x 33,4 x 6 (cm)
Rozsah poškodenia knižnej väz-
by: Celopergamenová knižná väz-
ba s  holandskými hranami. Kniha 
je značne mechanicky poškodená 
a  zatečená. Najväčší rozsah poško-
denia je zo spodnej strany knižné-

Reštaurátorský zámer

chatelia“. Celú vec oľutovali, napísa-
li nám list, poslali peniaze a teraz sa 
kajajú. Žiaľ, stalo sa a už to nevráti-
me späť. Na celej veci je najsmutnej-
šie to, že to boli farári. A mňa osobne 
mrzí, že sa snažím plniť si svoje pra-
covné povinnosti najlepšie, ako viem 
a napriek tomu sa to stalo. Je to riziko 
tejto práce, lebo prichádzate do styku 
s predmetmi vysokej kultúrnej hod-
noty, dedičstva našich predkov a má-
te veľkú zodpovednosť. Touto cestou 
sa chcem poďakovať všetkým, kto-
rí ma podporovali a  nepochybovali 
o dôveryhodnosti mojej osoby.

Dúfam, že niečo podobné už ne-
zažijem a  že ma čakajú len príjem-
né veci, ako napríklad koniec pan-
démie. To prajem všetkým vám, aby 
sme sa vrátili do normálneho živo-
ta, aký sme viedli pred pandémiou. 
Tak že hlavne veľa zdravia!

Katarína Slavičková, 
Lyceálna knižnica Kežmarok

ho bloku (pri nohách), kde došlo aj 
k  úbytku papieroviny. Na  jednotli-
vých stranách listov sú výrazné sto-
py (mapovania) po  zatečení listov. 
Na prednej predsádke je zachovaný 
rukopis a takisto na titulnom liste je 
text: Ex Libris… Titulný list je z ru-
bovej strany prilepený drevnou le-
piacou páskou. Rub titulného listu 
obsahuje aj pečiatku Lyceálnej kniž-
nice v Kežmarku a signatúru 44162. 
Na  chrbte knižnej väzby je pri no-
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17) aplikácia prídoštia a  zavesenie 
bloku

18) zakonzervovanie pergamenové-
ho poťahu konzervačnou pastou 
Korex SB

19) zhotovenie ochranného oba-
lu z  archívnej lepenky Alfacel 
0,5 mm

20) výstupné meranie pH knižného 
bloku nedeštruktívnou analý-
zou dokumentu systémom Sur-
veNIR

 21) zhotovenie výstupnej dokumen-
tácie po  reštaurovaní knižného 
dokumentu 10 farebných sním-
kou 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….re-
cognita, emendata… Francofvrti, ex-
cudebat, Joannes Sauruus, rok 1506

Na  Oddelenie reštaurovania 
a  konzervovania v  Slovenskej ná-
rodnej knižnici bola na  základe 
podpísanej Zmluvy o  dielo doru-
čená knižná jednotka: Andreas Li-
bavius - Alchymia, rok tlače 1506. 
Vlastníkom knihy je Lyceálna kniž-
nica v  Kežmarku. Vypracovali sme 
reštaurátorský zámer, kde sme určili 

hách prilepený papierový štítok so 
signatúrou M 23.
Reštaurátorský zámer:
1) dezinfekcia v parách N- butanolu
2) vstupná farebná foto dokumen-

tácia v rozsahu 10 farebných sní-
mok na CD nosiči, 10 čiernobie-
lych archívnych fotografií

3) vstupné meranie pH knižného 
bloku nedeštruktívnou analýzou 
dokumentu systémom SurveNIR

4) zdokumentovanie stavu rozsa-
hu poškodenia do protokolu

5) zhotovenie reštaurátorského zá-
meru

6) číslovanie knižného bloku pred 
jeho rozobratím

7) mechanické čistenie listov štetcom
8) oddelenie predného a zadného prí-

doštia od pergamenového poťahu
9) rozoberanie knižného bloku 

na jednotlivé listy
10) vodná neutralizácia knižných 

listov v nasýtenom hydrogénuh-
ličitane horečnatom Mg(HCO3)2

11) reštaurovanie listov japonským 
papierom a dolievanie listov pa-
pierovou suspenziou

12) úprava zreštaurovaných a  dolia-
tych listov do pôvodného formátu

13) kompletizácia knižného bloku, 
lisovanie listov

14) šitie knižného bloku podľa za-
chovanej pôvodnej technológie

15) glejenie, kašírovanie chrbta 
knižného bloku

16) zreštaurovanie pergamenového 
poťahu a  jeho následná apliká-
cia na knižný blok
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rozsah poškodenia a následný postup 
na záchranu knižného artefaktu.

Pri podrobnom skúmaní kniž-
nej jednotky sme zistili, že sa nejedná 
o  autentické dielo, pretože vykazuje 
znaky falzifikátu, prípadne expozič-
ného faksimile, (ktoré sa používa pri 
tematických výstavách). Pri takom-
to type faksimile sa v expozícii – pri 
výstave vždy prezentuje napr. titul-
ný list, ukážka vyobrazených litogra-
fií, prípadne výzdoby samotnej kniž-
nej väzby. Pôvodný reštaurátorský zá-
mer sme vypracovali na základe roz-
sahu poškodenia knižnej väzby:

Celopergamenová knižná väz-
ba s holandskými hranami. Kniha je 
značne mechanicky poškodená a za-
tečená. Najväčší rozsah poškodenia 
je zo spodnej strany knižného blo-
ku (pri nohách), kde došlo aj k úbyt-
ku papieroviny. Na jednotlivých stra-
nách listov sú výrazné stopy (mapo-
vania) po zatečení listov. Na prednej 
predsádke je zachovaný rukopis a ta-
kisto na titulnom liste je text: Ex Lib-
ris…. Titulný list je z  rubovej stra-
ny prilepený drevnou lepiacou pás-
kou. Rub titulného listu obsahuje aj 
pečiatku Lyceálnej knižnice v  Kež-
marku 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 ne-
zrovnalosti:
- Knižná celopergamenová väzba 

s holandskými hranami nie je au-
tenticky z  aplikovaného knižného 
bloku. Obsahuje originálny červe-

ný štítok so signatúrou 44162. Za-
chovaných je 5 pergamenových za-
pustených pásikov, ktoré sú prevle-
čené spolu s dvomi kapitálikovými 
pásikmi cez drážku na prídoštie.

- Knižný blok je šitý na  5 ko-
nopných 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. storo-
čí, zatiaľ čo modro zelená oriezka 
v období renesancie.

- Titulný list je vytvorený reprogra-
fickou technikou (pravdepodob-
ne ide o laserovú, alebo atramen-
tovú tlačiareň) - pri detailnejšom 
skúmaní obrazovej a textovej čas-
ti sú viditeľné stopy rastru. V žiad-
nom prípade nejde o litografiu ani 
o  medirytinu. Pečiatka na  rubo-
vej strane titulného listu je takisto 
vytvorená reprograficky. Vlastno-
ručne je napísaná signatúra 44162. 
Na rubovej strane je prilepený tla-
čený fragment. Nasledujúci list je 
takisto vytvorený reprograficky 
a  ako podkladový papier už ne-
bol použitý ručný typ papiera, ale 
strojový. Po  tomto liste nasledu-
je samotné stránkovanie knižné-
ho bloku s číslom 25 avšak číslo 5 
je mechanicky odstránené, aby sa 
navodil dojem správneho stránko-
vania, t.j. s číslom 2. 

- Chrbát knižného bloku je pre-
lepený novodobou textíliou bie-
lej farby s  novodobým lemom 
na jednom z okrajov.



47

- Všetky ďalšie obrazové prílohy 
v  počte 10 kusov sú vyhotovené 
rovnako reprograficky a na stro-
jovom papieri a posledný dvojlist 
s  indexom je vytvorený na  ruč-
nom papieri.

- Poškodenie (malý otvor) 
na  zadnej strane knižnej väz-
by pokračuje smerom do  vnútra 
knižného bloku. Je však v  kniž-
nom bloku umelo vytvorený aj 
cez novodobú textíliu, ktorá tam 
bola doplnená, aby vytváral do-
jem autentickosti.

- Poškodenie knižného bloku pri 
nohách je vytvorené umelo. Hra-
ny 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 historic-
ky mladšieho obdobia.

Záver
Celkovo by som to zhodnotil 

ako veľmi slabý falzifikát, s mnohý-
mi chybami, ktorými sa falzifiká-
tor snažil vzbudiť dojem autentické-
ho originálu. Samotné použitie re-
prografickej tlače na litografie titul-
ného listu a obrazových príloh, kde 
bol ako podklad použitý strojový 
papier, ktorý bol masovo používa-
ný až od polovice 19. storočia oproti 
dovtedy používanému ručnému pa-
pieru. Jediný pravdepodobný origi-
nál 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

Súčasťou nášho bytia sú aj mate-
matické symboly – plus, mínus, 

krát, delenie – miešajú sa v  našom 
každodennom živote, už od narode-
nia až do  skonu. Rá-
tame, násobíme, de-
líme. Spájame – roz-
deľujeme. Delíme sa 
prirodzene – tak ako 
Boh rozhodol pri tvo-
rení sveta, keď stvoril 
muža a  ženu. Vývo-
jom sa delíme na ma-
lých – veľkých, mla-
dých – starých, zdravých – chorých. 

Prirodzené delenie neubližuje ni-
komu, je to skutočnosť – je to tak. 
Rozdeľujeme sa podľa farby ple-
ti, rasy, príslušenstva k  národu – 
a  tam sme dokázali vyrobiť množ-
stvo krívd. Políme sa na pekných – 
škaredých, bohatých – chudobných, 
mocných – a  tých bez ... Vytvorili 
sme kult tela – krásu, umelú, nie pri-
rodzenú 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  reš-
pekt! Úcta voči odlišnému názoru. 
A to už sa nechcem dotýkať delenia 
podľa politického príslušenstva.

Vymyslené hry o moc! Ako sa eš-
te chceme deliť? Čo ešte vynájdeme? 
Aký vyšší princíp?! Princíp na dele-
nie! Nebolo treba dlho čakať – no-
vodobé delenie ľudí na OTP (očko-
vaní, testovaní, po prekonaní) a tých 

bez .... bez Ohľadu?! bez Tolerancie?! 
bez Porozumenia?! No je to skutoč-
ne tak? Prečo potrebujeme toľko de-
lenia? Nájdeme pravdu v historicky 

známom hesle „Divi-
de et impera“? – Roz-
deľuj a  panuj! Je od-
poveďou?

Ježiš s  roztiahnu-
tými rukami volá: 
„poď, chcem Ťa ob-
jať“ – ale koho? sta-
rého či mladého, ška-
redého či pekného, 

bohatého či chudobného, veriace-
ho 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 pria-
teľa? Mocnára či človeka?....

Spája nás ešte niečo? Je nejaká si-
la, ktorá zastaví to neprirodzené de-
lenie? JE! Určite! A tou je láska, aga-
pé – láska Boha k nám, ktorý nevá-
hal a pre našu spásu dal svojho SY-
NA pribiť na kríž, ... dal by si viac? 
Rozmýšľaj! kým vyriekneš súd... či 
budeš ďalej deliť. 

Už nedeľ, nebuď deliteľ, radšej ná-
sob – násob lásku láskou, lásku s od-
pustením, lásku so spájaním .... a vý-
sledok? Ožije Bohom stvorená člove-
čina, v ktorej je ukryté nehmatateľ-
né, neviditeľné no cítiteľné – dobro, 
neha, úcta s  vďačnosťou, spolupat-
ričnosť a láska ....

Anna Božoňová
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Milí bratia a sestry v Pánovi Je-
žišovi Kristovi!

Keď Pán Boh stvoril svet, všetko 
múdro učinil. Na  každú časť stvo-
riteľského diela môžeme čítať hod-
notenie v 1. kap. 1. knihe Mojžišo-
vej: „A  Boh videl, že to bolo dob-
ré.“ Krásny bol svit mesiaca, či žia-
ra slnka, krásne bolo i každé steb-
lo trávy, či kvet na lúke, krásne bo-
lo nebo i  morské hlbiny. Od  tých 
čias, všetko, na  čom spočinie ľud-
ské oko cez celé generácie, je úžas-
né a  vykazuje dokonalosť Božie-
ho umu. K  nádhernému stvoriteľ-
skému dielu nesporne patrí i  člo-
vek. Človek ako výnimočné Bo-
žie stvorenie dostal do  vienka ide-
álny priestor na  svoju existenciu. 
Bol s  týmto priestorom stotožnený 
až do chvíle, kým nedovolil prenik-
núť 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. Do-
siahol cieľ, ktorý mu bol diablom 
podsunutý? Nie. Vieme, čo sa stalo 
s človekom. Namiesto pocitu doko-
nalosti získal dovtedy pocit nepo-
znaný: strach. Keď prichádza Hos-

podin do  rajskej záhrady a  kladie 
základnú otázku: „Kde si, Adam?“, 
- ukrýva sa pred Hospodinom me-
dzi 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 ne-
dostavuje. Človek nedokáže obstáť 
v  konfrontácii so svätým Bohom. 
Aký bol dôvod jeho strachu? V po-
znaní vlastného zlyhania. Od  tých 
čias až do dnešných dní strach v je-
ho najrôznejších podobách sa tiah-
ne ľudským pokolením. Biblia – 
Písmo sväté má až 20 hebrejských 
výrazov, ktoré označujú stupne 
a druhy strachu, bázne a úzkostí. 

Pozrime sa bližšie aspoň v  zák-
ladných 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, po-
viem niečo, no potom utekám, skrý-
vam sa, ospravedlňujem sa. 

Inou príčinou k  strachu sú okol-
nosti, ktoré ma obklopujú. Moc, kto-
rá ohrozuje moju existenciu, nedovo-
ľuje mi byť pokojným a vyrovnaným... 

Kázeň
12. september 2021, Súľov, 

stretnutie artikulárnych zborov

„Ty si môj sluha, vyvolil som si ťa a nezavrhol, neboj sa, lebo ja som s te-
bou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa 
a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou.“ (Iz 41,9c-10)
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V  čom tkvie základný problém 
našich strachov? – Odpoveď je po-
merne jednoduchá: nedostatočná 
dôvera v Pána Boha. Ona je kľúčo-
vou príčinou veľkej plejády našich 
strachov. 

Táto skutočnosť sa odrazila ne-
jedenkrát aj v  živote vyvoleného 
Božieho ľudu. Stretávame sa tu so 
zvláštnym fenoménom: Izrael je 
Božím vyvoleným ľudom. Z  mno-
hých ľudských pospolitostí Hos-
podin 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 rozho-

dol, aby sa Izrael stal jeho vlastníc-
tvom. Niesol Jeho meno a  zvesto-
val Jeho pravdu. Práve pre toto po-
slanie je Izrael oddelený od  ostat-
ných pronárodov. Vyvolenie nie je 
nadradenosť, ale oddelenie k služ-
be. Preto je vždy spojené s posluš-
nosťou a s vedomím Božej prítom-
nosti uprostred národa. Na  to mal 
Izrael vždy pamätať. A  to aj v naj-
ťažších chvíľach svojej existencie. 
K nim patrili i chvíle babylonského 
zajatia. Z  tohto obdobia pochádza 
aj náš prečítaný kázňový text. Izra-
el v Babylone žil v neustálej úzkos-
ti, strachu. Ľudsky je to pochopiteľ-
né. Otroctvo, zajatie prináša v  se-
be priamo ohrozenie života. Člo-
vek nemá istotu, čo mu prinesie no-
vý deň. Či bude môcť prežiť. Izrael 
ťažila jeho vlastná vina a bezvýcho-
diskové postavenie. Preto mu Hos-
podin opakovane dáva odkaz: „Ne-
boj sa.“ 

„Neboj sa!“ - to je oslobodzujú-
ce slovo. Izrael nemusí mať strach 
z minulosti, pretože Hospodin mu 
odpustil. Nemusí sa ľakať prítom-
nosti ani budúcnosti, lebo Hospo-
din Boh je verný a  neopustí svoj 
ľud. Je a  bude mu pevnou oporou. 
Nad protivníkmi Izraela už je vy-
rieknutý ortieľ, aj keď sa ešte zdá, 
že sú na  vrchole svojej moci. Hos-
podin ich sám zavalí hanbou a sám 
sa postaví proti nim. Budú ako 
nič, zahynú. Ľud môže vidieť svo-
jich odporcov v celkom inom svet-
le: ako úbožiakov, ktorým nepomô-
že hnev, ani násilie. Hospodin je si-
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lou a pomocou svojmu ľudu. Je Jeho 
Vykupiteľom. 

Slovo povzbudenia nezostalo na-
prázdno vyrieknutým slovom. Hos-
podin poslal perzského kráľa Ký-
rosa, ktorý vyslobodil ľud zo zaja-
tia. Izrael sa vrátil do  svojej kraji-
ny. Opäť sa mohol presvedčiť o Bo-
žej priazni. Tak tomu bolo vždy. Boh 
Svojmu ľudu podáva prejavy Svojho 
záujmu. Vrcholom je Jeho Syn Pán 
Ježiš, ktorého poslal do  tohto sve-
ta, aby preukázal veľkosť Svojej lás-
ky človeku. Aby ho dostal z otroctva 
hriechu. Aby mohol človek žiť v spo-
ločenstve Božích vyvolených. Ne-
beský Otec dovolil vo svojej láske, 
aby Jeho Syn zomrel na kríži i z mŕt-
vych vstal, aby sme mohli žiť. On 
svojim verným prízvukuje: „Neboj-
te sa, ajhľa, ja som s vami po všetky 
veky vekov.“ Aj keď by vám chcel váš 
nepriateľ škodiť. 

Sila plynúca z  Božej prítomnos-
ti a moci dáva schopnosť prekoná-
vať prekážky. Prechádzať aj ťažší-
mi úsekmi života. O tom nám sve-
dectvo vydáva Písmo sväté. Boh bol 
s  apoštolmi. Len sa pozrime, čím 
boli naplnené udalosti apoštolov 
v ich misijnej práci: Pavel stál neje-
denkrát tvárou v tvár smrti. Musel 
znášať nepohodu vo väzení, pri pre-
nasledovaní, vypočúvaní, opovrh-
nutí. Ako by to bol zvládol, ak by 
nemal vedomie stálej Božej prítom-
nosti? Apoštoli Peter a Ján tiež bo-
li predvedení pred židovskú najvyš-
šiu radu, aby boli vypočúvaní, akou 
mocou uzdravili chromého pri 

Krásnych dverách jeruzalemského 
chrámu. Prví kresťania v  arénach 
boli upaľovaní, ukrižovaní, prena-
sledovaní. Takto by sme mohli po-
kračovať vo výpočte. Keď premostí-
me o niekoľko storočí do čias refor-
mácie: mal to hádam Luther ľahké? 
Vieme, že nie. Stál neraz sám pro-
ti všetkým a obstál! My ho za to ob-
divujeme. Ako aj všetkých, ktorí šli 
cestou viery. 

Artikulárne zbory - ich histó-
ria – sama osebe svedčí, aké to bo-
lo ťažké. Jednoduché to nemal ani 
Juraj Thurzo, v kraji ktorého sa na-
chádzame, keď chcel dať nové sme-
rovanie evanjelickej cirkvi. Svojej 
manželke Alžbete po synode v Žili-
ne v roku 1610 napísal: „Moja drahá, 
musíme sa pripraviť na hnev a keby 
len ten. Budú konať, len nevieme, čo 
podniknú.“ 

V  liste superintendentovi Izá-
kovi Abrahamidesovi čítame: „Pes 
je na  štekanie narodený, iné nevie, 
len štekať a každý vták spieva pod-
ľa svojho zobáka a  jazyka. Podľa 
nich sa aj pozná. Tak aj naši nepraj-
níci nespokojní a  znepokojení na-
priek verejným krajinským a  sne-
movným ustanoveniam, prijatým 
pred mnohými rokmi, teraz podľa 
obyčajov psov na nás štekajú a chcú 
hrýzť, a keď by mohli svojou blázni-
vou kliatbou a  veľkňazskou ukrut-
nosťou, by nás od základu vyplieni-
li a v každom prípade do pekla soti-
li. Tak ako urodzený kôň sa nesta-
rá o  štekanie psa, aj my ich kliatby 
a  vyobcovanie, s  ktorými nás v  po-
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sledných dňoch zo spoločnosti veria-
cich v  Krista chcú vyhnať, nepočú-
vajme a netrápme sa, keďže nás Boh 
doteraz proti ich pýche, rozhadzova-
niu, 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, Pa-
vol 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 či-
ne, že nám ide o evanjelickú cirkev? 
Alebo sme ustráchanými bojkami, 

ktorí nepočujú to zásadné, čo pove-
dal Hospodin Svojmu ľudu: „Neboj 
sa. Nebuď ustráchaný. Ja som s te-
bou. Nepozeraj sa ustrašene vôkol 
seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním 
ťa a podopriem ťa Svojou spásonos-
nou pravicou.“ 

Doba, v ktorej žijeme, je kompli-
kovaná. Pre kresťanov obzvlášť. Za-
tvárajú sa kostoly, znižuje sa objem 
bohoslužobných aktivít. No čo je 
najhoršie, aj sami neraz veľmi rých-
lo  opúšťame chrámy Božie. Preto 
nech nám silne rezonuje slovo Hos-
podinovo: „Neboj sa!“ Ono má svo-
ju výpovednú hodnotu aj v našej do-
be. Vštepme si ho hlboko do srdca. 
Amen.

Mgr. Anna Jakušová, 
námestná farárka v CZ ECAV 

na Slovensku Hronsek
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S  vďačnosťou voči Pánu Bohu 
myslíme po  tieto dni na  nášho 

spolubrata Milana Bogoľa, ktoré-
ho Pán života a smrti odvolal z tej-
to časnosti v nedožitých 82 rokoch. 
Naše myšlienky nie sú prázdne. Oni 
sú predovšetkým naplnené spo-
mienkami na vášho manžela a otca, 
nášho spolubrata a člena zborového 
spevokolu, kde pôsobil viac ako 30 
rokov. Pri dnešnej rozlúčke sa vra-
ciame k  spomienkam a  chvíľam, 
ktoré sme s ním prežili. Uvedomuje-
me si, čo všetko nám Pán Boh skrze 
neho daroval a čo všetko nám odra-
zu bude chýbať. Nebolo toho málo, 
a  preto i  v  tejto chvíli nás zaplavu-
je smútok, že odišiel spomedzi nás 
človek, ktorého sme mali radi a kto-
rý nás vždy privítal: Prajem vám prí-
jemný dobrý deň. 

Tých dobrých, pekných a príjem-
ných chvíľ, naplnených mnohým 
vtipom a humorom, či už na spevo-
kole alebo rôznych iných sústrede-
niach a  zájazdoch, bolo veľmi veľa. 
A tak dnes, keď sa máme s ním roz-
lúčiť, chceme predovšetkým poďa-
kovať Pánu Bohu za jeho život. K to-

Milan Bogoľ
Pohrebná rozlúčka, ktorá sa uskutočnila 

15. februára 2021 na Novom cintoríne v Kežmarku

1Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému me-
nu! 2Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dob-
rodenia! 3On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choro-
by. 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)

mu nás pozýva aj žalmista slovami: 
„Dobroreč, duša moja, Hospodino-
vi a celé moje vnútro Jeho svätému 
menu! Dobroreč, duša moja, Hos-
podinovi a nezabúdaj na žiadne Je-
ho dobrodenia!“ Áno, Bože, chce-
me 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 zo-
mieral a bojoval ten posledný boj so 
smrťou, tak som počúval jednu rus-
kú pieseň zhudobnenú práve na zá-
klade 103. Žalmu. Veľmi ma oslo-
vila, a tak som si pri nej uvedomo-
val, že ako málo človek vo svojom 
živote ďakuje za veci, ktoré dostáva 
od Boha a neraz ich berie ako úpl-
nú samozrejmosť. Rovnako je to aj 
s  ľudským životom. Až keď nieko-
ho stratíme, tak odrazu zistíme, čo 
všetko sme s ním stratili, čo všetko 
s ním odišlo. Keď som si doma po-
spevoval 103. Žalm a bol som napl-
nený jeho nádherným obsahom, tak 
práve do  toho prišla správa o smr-
ti Milana Bogoľa. Pre mňa osobne 
sa stal tento žalm v  tú chvíľu vďa-
kou za jeho život a za to všetko, čo 

som mohol ja prijať do svojho živo-
ta od prvého stretnutia s ním pred 
23 rokmi. Tento žalm mi zostane 
i do budúcnosti spojený s  jeho od-
chodom a zároveň bude vždy akou-
si vďakou Bohu za jeho život a služ-
bu, ktorú konal v našom cirkevnom 
zbore. 

Dnes po mojej pravici tu nesto-
jí nikto. Za  iných okolností by tu 
stál brat Milan Bogoľ, ktorý mi po-
máhal na  pohreboch so spevom 
ako kantor. No skôr, ako sme spo-
ločne prišli na cintorín, keď vošiel 
do  kancelárie farského úradu, tak 
mi položil dve kontrolné otázky. 
Máte kázeň? Nezabudli ste na tab-
ličky? 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.
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Všetko dobré, pekné, pozitív-
ne má svoj pôvod v Pánu Bohu, On 
a  jedine On je originálnym zdro-
jom všetkého dobrého a  pekné-
ho v  našom živote. On nám rov-
nako dáva silu na znášanie ťažkos-
tí, ktoré do nášho života prichádza-
jú. Tejto skutočnosti si bol vedo-
mý aj náš zosnulý spolubrat, preto-
že každého dňa čerpal silu od Boha 
k rôznym skúškam a zápasom, pred 
ktoré bol postavený. No tento dob-
rý 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 vychová-
val aj svojich žiakov, ktorí si na ne-
ho s  láskou spomínajú a  vám naj-
bližším mohol odovzdávať v  kru-
hu svojej rodiny dôležité hodno-
ty pre život viery. Vo všetkých nás 

tak zanechal nezmazateľné sto-
py. O  takýchto ľuďoch platí, že ich 
vplyv na svoje okolie je taký veľký, 
že mnoho z ich spôsobu života pre-
beráme aj my do toho svojho. 

S  vďakou voči Pánu Bohu dnes 
chceme myslieť na  nášho zosnulé-
ho spolubrata Milana, ktorý pros-
tredníctvom duchovných piesní po-
znal 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, po-
zitívne, veľké a cenné, čo brat Bogoľ 
mohol vytvoriť z talentov, ktoré mu 
Pán Boh zveril. On ich nezakopal, 
ale práve naopak ako rozumný ša-
fár rozmnožoval, aby prinášali úži-
tok vám ako rodine, ale i  nám ako 
rodine cirkevného zboru. 

Keď sme spoločne prichádza-
li na  toto miesto poslednej rozlúč-
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ky s  našimi zosnulými, tak neraz 
zavtipkoval: Nezabudnite mi dať 
do  truhly rádio, aby mi bolo vesel-
šie a  telefón, aby som vám zavolal. 
No vo svojom vnútri mu bolo jas-
né, že nič z toho nebude potrebovať, 
pretože jeho nádej sa upierala k Bo-
hu, ktorý ho jediný mohol vytrh-
núť z moci smrti a  tmavého hrobu. 
Na túto skutočnosť poukazuje i žal-
mista slovami: „Život ti vykupuje 
z  hrobu, venčí ťa milosťou a  milo-
srdenstvom.“ A  tak aj on si bol vo 
svojom živote vedomý toho, že nikto 
ho nemôže vytrhnúť z Božích láska-
vých rúk – ani smrť. Nikdy ju nevní-
mal a ani nechápal ako niečo straši-
delné, ale ako okamih, kedy z  tejto 
časnosti prejde na večnosť k svojmu 
Stvoriteľovi. 

Hoci smrť zakončila úsek jeho ži-
vota na tomto svete a nám spôsobi-

la bolesť a zármutok, on si už spie-
va v  inom spevokole tú dokonalú 
nebeskú pieseň baránkovu. A  pre-
čo tak môže robiť? Aj na to nám žal-
mista dáva odpoveď. Hovorí, že Boh 
nám vykupuje život z hrobu. Vďaka 
tomuto výkupnému môžeme aj my 
prechádzať cez smrť do  života več-
ného. Aké bolo toto výkupné? Dra-
hé! Veľmi drahé! Boha to stálo život 
Jeho Syna Ježiša Krista, keď Ho ne-
váhal obetovať na  dreve golgotské-
ho kríža. V stredu – tzv. popolcovú, 
vstúpime do pôstneho obdobia, kto-
ré nám bude pripomínať práve túto 
skutočnosť, ako Pán Ježiš nastúpil 
bolestnú cestu utrpenia a smrti, aby 
nás zachránil. Kristova smrť na krí-
ži, 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. 
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Častokrát sa nám javí smrť ako 
koniec života – áno, toho pozem-
ského, ale zároveň smrť je začiatok 
niečoho nového. Nie je to samozrej-
me prirodzená automatika, ale to 
nové, čo sa nám ponúka, kým žije-
me na tejto zemi, je pre človeka veľ-
kým darom Božej milosti. Tá mi-
losť spočíva v  tom, že Boh zaplatil 
za  nás výkupné obeťou svojho Sy-
na Ježiša Krista. Čo môžeme uro-
biť pre to my, aby sme patrili medzi 
vykúpených? Nič. Stačí prijať túto 
milosť, Bohom ponúkané výkup-
né. Čo to pre nás znamená? Priznať 
sa k  Bohu, vstúpiť do  spoločen-
stva s Ním, pestovať s Ním osobný 
vzťah. Ak takto budeme žiť, ak prij-
meme tento životný štýl, tak potom 
aj my spolu so žalmistom budeme 
vyznávať: „Život ti vykupuje z hro-
bu, venčí ťa milosťou a milosrden-

stvom.“ V  tejto nádeji som sa mo-
hol s ním rozlúčiť v nemocnici 22. 
januára, keď sme sa naposledy vi-
deli a zároveň spoločne modlili. Ale 
i to boli chvíle, ktoré sa dajú vyjad-
riť žalmistovými slovami: „Dobro-
reč, duša moja, Hospodinovi a ce-
lé moje vnútro Jeho svätému me-
nu! Dobroreč, duša moja, Hospo-
dinovi 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 me-
dzi zachránených ľudí, ktorí si vo 
svojom živote uvedomovali, v  čom 
spočíva ich záchrana od smrti več-
nej a moci diabolskej, a práve pre-
to dnes už môže spievať novú pie-
seň, víťaznú pieseň Baránkovu. To 
nech nás všetkých i  v  tejto chví-
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li potešuje a povzbudzuje, aby sme 
aj my tak žili, že jedného dňa, keď 
budeme prechádzať údolím tieňov 
smrti, prešli sme zo smrti do živo-
ta večného, kde sa pripojíme k Mi-
lanovmu spevu a kde budeme spo-
ločne oslavovať Boha novou pies-
ňou. Dnes Bohu ďakujme za všetku 
milosť a milosrdenstvo, ktorého sa 
nám dostalo skrze zosnulého spo-
lubrata.

Žalmista nás k tomu pozýva slo-
vami: „Dobroreč, duša moja Hos-
podinovi.“ Dobrorečiť znamená 
ustavične si pripomínať to, čo Boh 
pre nás vo Svojej láske urobil a ne-
prestajne robí. Ak si pripomíname, 
čo Boh v Kristovi pre nás urobil, tak 
potom aj my žijeme Jeho odkazom. 
Kristovo evanjelium sa zmocňu-
je nášho života a vedie nás po úzkej 
ceste do  skutočného domova, kto-

rý máme v  nebesiach a  do  ktorého 
v  tejto chvíli vyprevádzame nášho 
zosnulého spolubrata, manžela, ot-
ca a deda. 

V situáciách smútku, ako je i tá-
to, nám Pán Ježiš ponúka Svoj po-
koj, a  aj teraz nám ho chce dať. 
Kto ho prijme, ten prijíma svetlo, 
svetlo, ktoré do  nášho času preni-
ká z večnosti, aby sme zvládli myš-
lienky a pocity, ktoré sa nás zmoc-
ňujú. Tým, že budeme v hĺbke svo-
jej duše ďakovať Bohu za život zo-
snulého, tak tým si budeme uvedo-
movať, že Boh je v  našej blízkos-
ti, a  to i  uprostred tejto rozlúčky, 
uprostred smútku. Preto „Dobro-
reč, duša moja, Hospodinovi a ce-
lé moje vnútro Jeho svätému me-
nu! Dobroreč, duša moja, Hospo-
dinovi a  nezabúdaj na  žiadne Je-
ho dobrodenia! On odpúšťa ti všet-
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ky tvoje viny. On uzdravuje všet-
ky tvoje choroby. Život ti vykupu-
je z hrobu, venčí ťa milosťou a mi-
losrdenstvom. Život ti sýti dobrý-
mi vecami, mladosť tvoja sa obno-
vuje ako orol.“ Amen.

Modlitba
Otče náš nebeský, i  v  tejto chví-

li chceme Ti poďakovať za život náš-
ho zosnulého spolubrata. Chceme Ti 
poďakovať za  roky, ktoré si mu da-
roval, chceme Ti ďakovať za  to, že 
skrze neho pozostalí mohli prijímať 
mnohé požehnanie, ale rovnako sme 
ho mohli prijímať aj my v spoločen-
stve cirkvi. Ďakujeme Ti, že Ty sa 
nám dávaš poznať i v takýchto smut-
ných chvíľach ako náš milosrdný Boh 
a Pán, ktorý sa o Svojich verných stará 
a nezanechá ich ani v bolesti, smút-
ku či  trápení, ktoré na  nás prichá-
dzajú pri smrti našich blízkych. Daj, 

aby sme v celom živote mohli spozná-
vať Tvoju dobrotu a milosť, a tak ťa 
oslavovali celým svojím životom. Po-
zostalým 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. Vy-
počuj nás, keď k Tebe voláme:

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

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

Sláva Bohu: Otcu i  Synu i  Du-
chu Svätému, ako bola na  počiat-
ku, i  teraz, i vždycky i na veky ve-
kov. Amen.
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Odobierka
Vážená zarmútená rodina, bratia 

a sestry!
Stretli sme sa na  tom-

to mieste, aby sme sa 
v  nádeji vzkriese-
nia a večného živo-
ta rozlúčili s  na-
ším spolubratom 
Milanom Bogo-
ľom, ktorý sa na-
rodil 17. mája 1939 
v  Starom Smokov-
ci rodičom Jánovi 
Bogoľovi a  Alžbete, ro-
denej Szepessiovej. V  ro-
dičovskom dome vyrastal po  bo-
ku svojich súrodencov brata Cyri-
la a sestier Eleny a Boženy. Základ-
nú školu ukončil v Bardejove a po-
tom študoval na  Strednej pedago-
gickej škole v  Prešove – učiteľstvo 

1.-5. ročníka, a  to v  rokoch 1954 – 
1957. Po  absolvovaní strednej ško-

ly nastúpil na  základnú vojenskú 
službu. V roku 1979 vstúpil 

do manželstva s Alžbe-
tou Dulinovou. Pán 

Boh v  tomto man-
želstve im požeh-
nal dvoma deťmi, 
a to dcérou Evkou 
a  synom Jánom. 
Ako učiteľ na  zá-

kladnej škole pôso-
bil až do  roku 2000. 

Učil na  viacerých ško-
lách v  okrese Bardejov, Po-

prad a  Kežmarok. Dlhodobo však 
svoje zručnosti a  vedomosti odo-
vzdával na Základnej škole vo Vlko-
vej, kde pôsobil vo funkcii riaditeľa 
školy. Odtiaľ odišiel do  starobného 
dôchodku. 
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V  cirkevnom zbore Evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok 
sa aktívne zapájal do  práce zboro-
vého spevokolu. Od roku 2000 pô-
sobil dve funkčné obdobia ako zbo-
rový presbyter. Radi sme sa s  ním 
stretávali, pretože vždy oplýval hu-
morom a  dobrou náladou. K  oso-
be Milana Bogoľa neodmysliteľne 
patrila cigaretka a  v  úzkom kruhu 
spevokolistov Janka Bachledu, Jož-
ka Gemzu a mojej maličkosti si rád 
pofajčil aj poriadnu cigaru. Od ro-
ku 1999 vyprevadil so mnou stov-
ky 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 spieva-
lo. Ak mu niekto doniesol harmo-
niku, 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 vtip-
ne okomentovať: Nevidíme na  di-
rigenta. Tých zážitkov bolo oveľa 
viac, ktoré stmeľovali kolektív náš-
ho spevokolu. A tak v tejto chvíli si 
uvedomujeme, ako nám bude chý-
bať, nielen jeho krásny basový hlas, 
ale i jeho humor. Odišiel do trvalé-
ho domova, ktorý pre nás pripravil 
náš nebeský Otec a  nám nezostá-
va v tejto chvíli nič iné, len ďakovať 
Bohu za jeho život a čas, ktorý sme 
s ním mohli prežiť. Pán Boh z  tej-
to časnosti ho povolal na večnosť vo 
štvrtok 11. februára vo veku 81 ro-
kov, 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

Drahá zarmútená rodina, bratia 
a sestry!

Je bolestivé v túto chvíľu stáť vedľa 
rakvy a odprevádzať na hrobový od-
počinok človeka, ktorý nás mal rád 
a ktorý sa staral nielen o svoju rodi-
nu, 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 spô-
sobom zapísal a hlavou sa nám i v tej-
to chvíli ženie množstvo spomienok, 
ktoré sme s ním prežili. Hlavne vo va-
šom živote, drahá zarmútená rodina, 
mal váš manžel, otec a  dedko svoje 
pevné a stabilné miesto. V mnohých 
zápasoch vás od malička povzbudzo-
val, 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 roz-
lúčky je nám všetkým ťažko na  du-
ši a  mnohí z  nás vyslovujeme Bo-
hu slová vďaky za jeho život, pretože 
nám bude chýbať jeho starostlivá ru-
ka. Keď prichádzal na biblickú hodi-
nu, tak cestou autom pozbieral všet-
ky „babky“, ktorým sa ťažko chodilo 
pešo a po biblickej hodine ich odvie-
zol k ich príbytkom. Už dnes nám tá-
to jeho obetavá služba chýba, na kto-
rú radi spomíname. 

„Lekár, uzdrav sám seba! Počuli sme, čo sa stalo v Kafarnaume; urob to aj 
tu vo svojej otčine!“ (Lk 4,23)

Je prirodzené, že cítime hlbo-
ký smútok a  veľkú stratu. Je priro-
dzené, že nám tečú slzy a prežívame 
v  tejto chvíli utrpenie a  bolesť. No 
i  napriek všetkým týmto sprievod-
ným javom, ktoré doľahnú na člove-
ka, keď odchádza spomedzi nás blíz-
ka osoba, dnešný deň by mal byť pre 
nás dňom vďaky Pánu Bohu za jeho 
život a za všetko, čím ho On v živo-
te obdaril a čo on mohol opäť odo-
vzdať do služby Jemu ako otec rodi-
ny, lekár, ktorý sa staral o svojich pa-
cientov, zborový presbyter, ktorý sa 
podieľal svojou službou na budova-
ní cirkevného zboru, poľovník, kto-
rý rád chodil so svojimi priateľmi 
do  lesa, no nielen poľovať, ale sa aj 
oň starať, priateľ či príbuzný, s kto-
rým sme prežili krásne chvíle živo-
ta, ktoré v  nás zanechali nezmaza-
teľnú stopu.

Dnes, keď stojíme nad jeho 
rakvou, tak sa nám tlačia do úst slo-
vá, ktoré som prečítal z  Lukášovho 
evanjelia: „Lekár, uzdrav sám se-
ba!“ Tieto slová by sme mohli pa-
rafrázovať: Pomôž si, veď si lekár! 
A  ďalej sa neraz pýtame: To nemo-
hol ako lekár predísť takémuto sta-
vu, ktorý mu privodil smrť? Neve-
del o  tom, čo sa s  ním deje? Muse-
lo to dôjsť do  takého štádia? Aj ten 
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lekár je len človek a nie je všemoc-
ným. Častokrát sám pri sebe pre-
hliadne mnohé z príznakov prichá-
dzajúcej choroby, ktorá môže spô-
sobiť v jeho živote následné kompli-
kácie, či priamo privodiť smrť. No 
okrem toho je potrebné dodať, že 
ani ten najschopnejší lekár a najlepší 
liek nemôžu nás sami o sebe uzdra-
viť. Lekár je ten, ktorý lieči, ale Boh 
je ten, ktorý uzdravuje a ktorý je al-
fou 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 pre-
žil po boku Jozefa a Márie roky svoj-
ho detstva a  dospievania. Vstupuje 
do nazaretskej synagógy. Tu číta text 
z  knihy proroka Izaiáša. Po  skon-
čení hovorí: „Dnes sa naplnilo to-
to Písmo vo vašich ušiach. A  všet-
ci Mu prisviedčali, obdivovali slo-
vá milosti, ktoré vychádzali z Jeho 
úst, a hovorili: Či Tento nie je syn 
Jozefov?“ (Lk 4,21) Do toho všetké-
ho 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 ro-
dáka 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  trá-
penia, ale rovnako poznal aj ich du-
chovný život, ktorý skĺzol do  for-
malizmu. A  práve na  túto, zvyčaj-
ne nepríjemnú skutočnosť, pouka-
zoval. Pokiaľ nezasiahol do ich živo-
ta, pokiaľ nepoukazoval na  ich sla-
bosti a nežiadal od nich, aby urobi-
li zmenu vo svojom duchovnom ži-
vote, 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 po-
dobu v  tomto hmotnom svete. Náš 
spolubrat takým nebol. Keď vyslo-
vil ako vojenský lekár v  roku 1968 
svoj nesúhlas so vstupom vojsk Var-
šavskej zmluvy na naše územie, tak 
musel odísť do zálohy. No ani ako le-
kár 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 člove-
ka. On si nikoho nechcel získať fa-
lošným úsmevom alebo neúprim-
nosťou svojej reči či konania, a preto 
niekedy používa aj tvrdé slová, kto-
ré sa ľuďom nepáčia. Vieme, že Ježiš 
neprišiel hľadať spravodlivých, ale 
hriešnikov. Ani lekár nelieči zdra-
vých ľudí, ale chorých, ktorých cho-
roba zmáha a neraz aj svojím zaprí-
činením, s čím sa určite stretával aj 
náš zosnulý spolubrat vo svojej am-
bulancii. Najhorší druh nepriateľov 
sú pochlebovači. Je to tak, ako keby 
ťažko chorý človek prišiel k  lekáro-
vi a on by jeho zdravie vychvaľoval, 
nič by mu nevytýkal, dokonca by ho 
ani nevyšetril, ale ešte by ho pod-
poroval v nezdravom spôsobe živo-
te. Bola by to láska zo strany lekára? 
Isteže nie! Preto lekár musí povedať 
pravdu, upozorniť na všetky chyby 
a nedostatky, aby tak mohol člove-
ku pomôcť k  lepšiemu zdravotné-
mu 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 pre-
to, aby mu pomohol. Skutočná láska 
sa neprejavuje tak, že si človek po-
vie: Nechám to na pokoji, nebudem 
sa do toho starať, nebudem si to vší-

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 prá-
ve takýmto spôsobom. On nie-
lenže uzdravoval ľudí z  telesných 
chorôb, ako to robil v Kafarnaume, 
či na  iných miestach. On nielenže 
vyháňal démonov, a  tak dostal člo-
veka z pazúrov rôznych psychických 
chorôb. Dokonca v evanjeliách číta-
me o vzkriesení z mŕtvych. No však 
táto služba ľuďom nebola tou naj-
podstatnejšou službou lekára, pre 
ktorú Kristus prišiel do  tohto sve-
ta. Iste zdravá telesná schránka náš-
ho tela je dôležitá a prispieva k spo-
kojnému 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, zdra-
vý vzťah k Bohu, ktorý býva naruše-
ný 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 všet-
kého dostatok k spokojnému životu. 
Uvedomoval si, že toto je len aká-
si pridaná hodnota života, ale nie tá 
najdôležitejšia. Hoci bol lekárom, aj 
on potreboval lekára – Ježiša Kris-
ta, ktorý by uzdravil jeho dušu, aby 
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mohol vo svojom živote konať skut-
ky k  oslave Trojjediného Boha. Po-
kánie, ktoré robil v živote, ho posil-
ňovalo v rôznych duchovných zápa-
soch. Neraz na  svojich perách vy-
znával ústami žalmistu: „Hospo-
dine, buď mi milostivý, uzdrav mi 
dušu, lebo som zhrešil proti Te-
be!“, a  tak i  prichádzal k  stolu Pá-
novmu a  prijímal dary tela a  krvi 
nielen na  uzdravenie, ale aj na  po-
silnenie svojho duchovného živo-
ta. Túto skutočnosť sme mohli vní-
mať na  rôznych stretnutiach v  cir-
kevnom zbore. Veľmi ochotne a rád 
pomáhal ľuďom, čo nám iste bu-
de chýbať. A vo svojich modlitbách 
na biblických hodinách, vždy myslel 
na  svojich najbližších, na  svoju ro-
dinu, pre ktorú ustavične vyproso-
val Božie požehnanie. Je dobré mať 
v rodine takého modlitebníka, kto-

rý myslí viac na svojich blízkych ako 
na seba. No zároveň bol aj spoločen-
ský a vtipný. Nezabudnuteľný je jeho 
rozhovor s Aničkou Beťkovou a ar-
gumentácia 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  po-
pri tom telesnom zdraví je potrebné, 
aby sme sa starali o  svoje  duchov-
né zdravie, ktoré je oveľa dôležitej-
šie ako to telesné – pretože je večné. 
Telo je na zemi len do času, ale du-
ša, ktorá ho napĺňa, je večná. A tak 
na tomto pohrebe volajme aj my slo-
vami žalmistu: „Zmiluj sa nado 
mnou, Hospodine, veď som zomdle-
ný; uzdrav ma, Hospodine, lebo str-
nuli mi kosti i moja duša je preveľ-
mi 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 posil-
nil vo viere, že hoci sa dnes lúčite so 
svojím manželom a otcom, lúčite sa 
s ním len do času, pretože ho vypre-
vádzate do nového života, priprave-
ného 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 zo-
snulého spolubrata Emila Raffaja si 
uvedomujeme, že tu nemáme trva-
lé miesto, ale hľadáme ono budúce, 
ktoré si nám pripravil vo Svojej lás-
ke a  milosti v  nebesiach. Ďakujeme 
Ti za jeho život, za Tvoju lásku, kto-
rou si ho miloval a ktorou si ho vykú-
pil zo smrti večnej a moci diabolskej, 
aby sme sa dnes s ním mohli rozlú-
čiť v nádeji vzkriesenia a večného ži-

vota. Ďakujeme Ti za všetko, čo sme 
mohli skrze neho prijať do svojho ži-
vota. Potešuj v tejto chvíli najbližšiu 
rodinu, ktorá najviac smúti na tom-
to 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 toh-
to života tu na zemi, ale chceš mu ju 
dokazovať i teraz v sláve neba, v tom 
novom domove, do  ktorého ho vy-
prevádzame. K Tebe v tejto chvíli po-
zdvihujeme svoje oči i srdce a do Tvo-
jich svätých rúk sa vkladáme s pros-
bou, aby si zmiernil náš zármutok 
a naplnil nás nádejou nového života. 
Vypočuj nás, drahý Bože, keď spoloč-
ne k Tebe voláme:

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

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

Sláva Bohu: Otcu i  Synu i  Du-
chu Svätému, ako bola na  počiat-
ku, i  teraz, i vždycky i na veky ve-
kov. Amen.

Odobierka
Vážená zarmútená rodina, bratia 

a sestry!
Zišli sme sa na tomto mieste, aby 

sme sa v  nádeji vzkriesenia a  več-
ného života rozlúčili s MUDr. Emi-
lom Raffajom, ktorý sa narodil 26. 
januára 1941 v  Šútove rodičom Ju-
rajovi Raffajovi a Kataríne Dzurian. 
V  rodičovskom dome vyrastal po-
pri ďalších troch súrodencoch. Zá-
kladnú školu – prvých päť tried ab-
solvoval vo svojej rodnej obci Šúto-
vo a do ôsmeho ročníka navštevoval 
školu v  Sučanoch. 11-ročnú stred-
nú školu absolvoval v Martine, kde 
v  roku 1958 maturoval. V  tom is-
tom roku bol prijatý na Vojenskú le-
kársku akadémiu v  Hradci Králo-
vém. V roku 1964 promoval na Le-
kárskej fakulte Karlovej univerzity 
v Prahe. Keďže rodičia boli vlastník-
mi pôdy, spolu so súrodencami po-
máhal na  gazdovstve. Všetky svoje 
prázdniny trávil prácou na gazdov-
stve rodičov. 

V  roku 1964-1966 absolvoval 
post graduálne školenie vo Vojenskej 
nemocnici v  Ružomberku. V  roku 
1966-1970 pracoval ako hlavný le-

kár v posádke Holýšov, okr. Domaž-
lice. V roku 1969 sa oženil so svojou 
manželkou Dagmar Stachovou. Pán 
Boh v  tomto manželstve im požeh-
nal troma deťmi. Dcérou Idou a syn-
mi Jurajom a Róbertom. V tom istom 
roku atestoval z  vnútorného lekár-
stva 1. stupňa. Vzhľadom na  to, že 
prejavil nesúhlas so vstupom vojsk 
Varšavskej zmluvy v roku 1968, odi-
šiel do zálohy. Od roku 1970 praco-
val na  ORL oddelení v  Kežmarku, 
čiastočne v  Spišskej Sobote. Popri 
tom sa stal športovým lekárom pre 
športové triedy miestneho Gymná-
zia P. O. Hviezdoslava. V roku 1973 
absolvoval atestáciu 1. stupňa z oto-
rinolaringológie, v roku 1983 atestá-
ciu 2. stupňa. Až do odchodu na sta-
robný dôchodok v  roku 2010 pra-
coval na  ORL ambulancii v  Kež-
marku, čo predstavuje 39 a  pol ro-
ka služby pre mesto Kežmarok a je-
ho široké okolie. Okrem toho bol 
aktívnym členom Cirkevného zbo-
ru ECAV na  Slovensku Kežmarok, 
v ktorom 12 rokov pôsobil vo funk-
cii zborového presbytera. Pravidelne 
sme sa sním stretávali nielen na bo-
hoslužbách, ale aj na biblických ho-
dinách, či iných kultúrno-duchov-
ných aktivitách. V septembri na ná-
sledky cievnej mozgovej príhody, ku 
ktorej sa pričlenil baktériový zápal 
pľúc, bol hospitalizovaný. Pán živo-
ta 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  divadelné-
ho predstavenia „Charleyho teta“. 
Zábavný príbeh o  láske a  priateľ-
stve, aj radosť z  divadelného výko-
nu nášho spolubrata Janka Bachle-
du, ma podnecujú k tomu, aby sme 
si tento krásny večer ešte predĺžili. 
A  tak organizujem spoločné pose-
denie v blízkej reštaurácii U Jakuba. 
Som úspešná, Dušan, Katka Zwic-
ková aj s  Hankou Beťkovou súhla-
sia ihneď, Chritzovcov nemusím dl-
ho prehovárať, Paľko Schütz sa tiež 
k nám pridá a nakoniec moje pozva-
nie prijíma aj brat Raffaj. Dobre na-
ladená spoločnosť, rozoberáme zá-
žitky 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 od-
bornú diskusiu. Hanka čítala v Roľ-

níckych novinách, ktoré odoberali 
pred 30 rokmi ešte jej rodičia, odpo-
rúčanie, že pri bolesti ucha pomáha 
masírovať Eustachovu trubicu. Náš 
špecialista tvrdí, že to tak nie je, ale 
Hanka je o  tom presvedčená a  sľu-
buje, že z Liptova ako dôkaz donesie 
predmetné Roľnícke noviny. Všet-
ci sa na tom zabávame, ako sa Emil 
s Hankou doťahujú a nakoniec Emil 
zostáva smutný a sklamaný, že svoji-
mi odbornými argumentáciami ne-
dokázal presvedčiť Hanku Beťkovú. 
Po chvíli zamyslenia s vážnym výra-
zom tváre konštatuje: „Tak čo sú mo-
je 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 srd-
ciach a  spomienkach zostáva stále. 
Určite naň nezabudneme. 

Ivana Prelichová
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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 

Sobášených: 5 párov Kežmarok: 1; z toho 1 žena
  Ľubica: 1; z toho 1 muž 

Dátum sobáša Meno sobášených Dátum 
narodenia

Bydlisko

1. 14. 05. 2021 Milan Petrisko 
Dana Kriššáková

09. 01. 1989 
24. 06. 1989

Huncovce 
Kežmarok

2. 24. 07. 2021 Pavol Otčenáš
Daniela Brijová

29. 09. 1978
14. 09. 1978

Štrba
Spišská Teplica

3. 09. 08. 2021 Ing. Roman Ivor
Mgr. Silvia 
Kratochwillová

08. 08. 1993
02. 12. 1994

Poprad
Kežmarok

4. 11. 09. 2021 Ing. Marek Kravec
Ing. Andrea 
Štefaňáková

23. 05. 1991
06. 04. 1993

Lipany
Kežmarok

5. 01. 10. 2021 Pavol Špitko
Bc. Martina Sisková

11. 07. 1987
29. 02. 1988

Poprad
Poprad

Dátum 
sobáša

Dátum 
požehnania

Meno sobášených Dátum 
narodenia

Bydlisko

1. 13. 11. 2020 27. 08. 2021 Mgr. Martin 
Kubej
Dagmar Kubej 
Petrášková

08. 07. 1984 
23. 10. 1993

Chyžné 
Kežmarok
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Prestup: 0
Prihlásený do zboru:  0
Odhlásených zo zboru:  0
Konfirmovaných:  10
Bartková Alexandra, Božeková Martina, Drozdová Lenka, Drozdová Veroni-
ka, Handzušová Kamilka, Ferencová Timea, Fassingerová Karolína, Kaprál 
Roland, Kubošiová Sára, Tropová Laura

Pochovaných: 20 ľudí Kežmarok: 13;  z toho 8 mužov a 5 žien

Dátum 
smrti

Meno zomrelého Dátum 
narodenia

Bydlisko Vek 
r-m-d

1. 08. 01. 2021 Blažena Dravecká 18. 04. 1961 M. Slavkov 59-08-21
2. 19. 01. 2021 František Debre 17. 10. 1951 Piešťany 69-03-03
3. 01. 02. 2021 Ľubomír 

Bobovský
23. 12. 1948 Huncovce 72-01-09

4. 11. 02. 2021 Milan Bogoľ 17. 05. 1939 Kežmarok 81-08-25
5. 27. 03. 2021 Ema Jadušová 03. 01. 1939 Kežmarok 82-02-15
6. 09. 04. 2021 Mikuláš Oláh 25. 01. 1947 Kežmarok 73-05-15
7. 16. 04. 2021 Alžbeta Koritárová 07. 11. 1939 Kežmarok 81-05-08
8. 01. 05. 2021 Samuel Kirschner 08. 03. 1961 Kežmarok 70-08-02
9. 18. 06. 2021 Juraj Juhás 08. 03. 196 Kežmarok 60-03-10

10. 09. 01. 2021 Božena 
Vystavilová

13. 05. 1933 Kalinovo 87-07-27

11. 06. 07. 2021 Ľudmila 
Fabinyiová

14. 09. 1932 Poprad 88-09-22

12. 01. 08. 2021 Ján Gally 22. 09. 1941 Kežmarok 79-09-09
13. 09. 10. 2021 Ilse Vojtásová 20. 04. 1933 Kežmarok 88-05-19
14. 18. 10. 2021 MUDr. Emil Raffaj 26. 01. 1941 Kežmarok 80-08-22
15. 12. 11. 2021 Vladimír 

Dubinský
01. 01. 1956 Kežmarok 65-11-11

16. 15. 11. 2021 Matúš Hohol 07. 08. 1991 Kežmarok 30-03-19
17. 27. 11. 2021 Zuzana Debreová 19. 09. 1936 Kežmarok 85-02-08
18. 01. 12. 2021 Lujza Kobzová 19. 04. 1940 Kežmarok 80-07-12
19. 02. 12. 2021 Júlia Mišaniková 09. 02. 1931 V. Lomnica 90-09-23
20. 05. 12. 2021 Ján Schmal 30. 06. 1937 V. Lomnica 84-05-05
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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 ---

Predstavitelia troch kresťanských cirkví

20., 22., 25. januára 2021 sa 
uskutočnil v  meste Kežmarok Týž-
deň modlitieb za jednotu kresťanov. 
Prostredníctvom kežmarskej televí-
zie sme mohli sledovať ekumenický 
aliančný modlitebný týždeň, ktorý 
prebiehal počas troch večerov (pon-
delok, streda a piatok) v Bazilike sv. 
Kríža, v ktorej má Kežmarská televí-
zia pripravené technické zariadenie 
na  uskutočnenie priamych preno-
sov. Tohto modlitebného týždňa sa 
zúčastnili tri kresťanské cirkvi pô-
sobiace na  území mesta Kežmarok: 
Evanjelická cirkev augsburského 
vyznania, Rímskokatolícka cirkev 
a Gréckokatolícka cirkev. Každý ve-
čer jeden z predstaviteľov cirkví (Ro-
man Porubän, František Trstenský 

a Marián Sterančák) predsedal eku-
menickej bohoslužbe a mal priprave-
né 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 Krs-
tom Svätým zaštepení, a tak ako ra-
tolesti prijímame z  neho potrebné 
živiny pre svoj život, tak prinášame 
veľa ovocia. 

Prvý večer ekumenickej boho-
službe predsedal brat farár Roman 
Porubän, ktorý sa veriacim kresťa-
nom prihovoril na  tému: Zostaňte 
v mojej láske a budete prinášať veľa 
ovocia. Brat farár vo svojom prího-
vore povedal, že napriek pandemic-
kej situácii s  koronavírusom, kto-
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Marián Sterančák - gréckokatolícky farár

rá nám nedovolí stretnúť sa osobne 
na  bohoslužbách, sme vďační Pánu 
Bohu, že aj prostredníctvom on-li-
ne priestoru a vďaka modernej digi-
tálnej technike môžeme k vám pri-
chádzať 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: „Zostaň-
te v mojej láske!“ hovorí aj: „Ja som 
vinič a  vy ste ratolesti. Kto zostá-
va vo mne a ja v ňom, prináša veľa 
ovocia, pretože bezo mňa nemôžete 
nič urobiť.“ 

Mohli by sme povedať, že táto ve-
ta charakterizuje podstatu kresťan-
stva, podstatu kresťanského života. 

Kresťanom je ten, kto zostáva v Ježi-
šovi 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 pre-
to už malé deti prinášame ku Kristo-
vi, a to skrze sviatosť Krstu Svätého, 
prostredníctvom ktorého sú zašte-
pené do Neho ako do vínneho kme-
ňa. Ale to nie je všetko! O túto rato-
lesť je potrebné sa ďalej starať, pre-
tože zaštepená ratolesť na  vínnom 
kmeni sa nemusí prijať, a tak nebude 
schopná ani prijímať živiny. Stane sa 
suchou ratolesťou, bez ovocia. Ta-
kú 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 zna-
mená byť v Ňom ukotvený, zakore-
nený, byť s Ním jednej mysle.
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František Trstenský - rímskokatolícky dekan

Mohli by sme povedať, že v  tej-
to jednej vete je akoby zadefinova-
ná koncepcia kresťanského živo-
ta od narodenia až po smrť. Ja a Ty 
máme zostávať v  Kristovi ako vín-
nom 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 nezo-
stávali v  Ježišovi Kristovi, nezostá-
vali v Jeho slove, neboli k nej vede-
ní. 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 ži-
vote realizovať. Vtedy Kristus zostá-
va v nás a Jeho láska v nás je doko-

nalá. Tí, ktorí nepoznajú Kristovo 
slovo, tak nemôžu poznať ani Krista 
ako svojho osobného Spasiteľa, kto-
rý šiel i za nich na drevo golgotské-
ho 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 zostá-
va vo mne a  ja v  ňom.“ vyjadruje 
to najtesnejšie spoločenstvo medzi 
Ním a človekom. Ak budeme v tom-
to spoločenstve zotrvávať, tak bude-
me prinášať požehnané ovocie svo-
jej viery. A  to sa musí jasne preja-
viť na  našom živote, na  našom ko-
naní, správaní, či zaujímaní posto-
jov k  rôznym spoločenským otáz-
kam a  témam. Človek, ktorý zostá-
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Bazilika sv. Kríža v čase online prenosu

va v Kristovi, ten nesplýva s davom 
tohto sveta, ale jasne spomedzi neho 
vytŕča a ovocie jeho viery o tom vy-
dáva krásne svedectvo tomuto svetu.

Spoločenstvo s  Ježišom Kris-
tom je niečo, čo je nám ponúknuté. 
To nie je niečo, čo by sa nám natís-
kalo nasilu do života. Boh nám dal 
i v tomto smere slobodu. Napriek to-
mu, že nás rodičia pokrstili, my má-
me 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). Rozhod-
nutie však zostávalo a zostáva vždy 
na jednotlivcovi. 

Ale ako dnes môžeme hovoriť 
o  spoločenstve s  Ježišom Kristom, 
keď vstúpil na nebesá a sedí po pra-
vici Boha Otca všemohúceho? Veď už 
aj učeníci sa s Ním rozlúčili na Oli-
vovej hore? Pán Ježiš je s nami skr-
ze Ducha Svätého a  v  Matúšovom 
evanjeliu čítame krásne zasľúbe-
nie: „Ajhľa, ja som s vami po všetky 
dni až do  konca sveta“ (Mt 28,20). 
Okrem toho nám Ježiš zanechal Svo-
je slovo, na čo poukazuje aj náš pre-
čítaný text: „ak moje slová zostáva-
jú vo vás,“ Ja som s vami. A na inom 
mieste čítame: „Nebo a zem sa po-
minú, ale moje slová sa nikdy nepo-
minú“ (Mt 24,35). To živé slovo – sa-
motného Krista môžeme prijímať aj 
v eucharistii, vo sviatosti Večere Pá-
novej. Práve tu môžeme prežívať to 
tesné spoločenstvo s  Ním, práve tu 
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Oslávenec Peter Jendrušák

môžeme naplno zažívať, čo zname-
ná zostávať v Kristovi. 

Pri Večeri Pánovej tajomným 
spôsobom prežívame Jeho prítom-
nosť a  pripomíname si Jeho utrpe-
nie, 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 Pá-
novej môžeme prežiť niečo z čistoty 
a pokoja Jeho bytosti. Vtedy prúdia 
do nás živiny vínneho kmeňa a my 
ako ratolesť na tomto kmeni môže-
me 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 udalos-
ťou, ale ustavičnou. Práve vtedy na-
pĺňame Kristovu koncepciu „zostá-
vať v Ňom“ a zároveň môžeme zvolať 
spolu s apoštolom Pavlom: „My my-
seľ Kristovu máme“ (1K 2,16). Kres-
ťanská osobnosť, ktorá takto rastie, 
sa stáva novým stvorením a prináša 
požehnané ovocie v tomto svete. 

Žijeme v čase, ktorý je dosť zne-
pokojujúci, a  to nielen kvôli epidé-
mii koronavírusu, ale aj kvôli iným 
epidémiám hriechu, ktoré zasahu-
jú naše telo,  nášho ducha i  dušu. 
Kto iný, ak nie my - kresťania, má-
me ukázať tomuto svetu, že sa dá žiť 
aj inak. My, ktorí poznáme hodno-
tu 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, 
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Zástup gratulantov spevokolu

ako len v honbe za vecami tohto sve-
ta. V tomto je potrebné zjednotiť sa 
a  pomáhať si navzájom. Preto zo-
staňme v Kristovi, zostaňme v Jeho 
láske, aby svet videl a zatúžil po ovo-
cí Ducha Svätého. Amen. 

V  druhý večer ekumenickej bo-
hoslužbe predsedal brat farár 
z  Gréckokatolíckej cirkvi a  ten vo 
svojej homílii sa zamýšľal nad té-
mou: Viditeľná jednota kresťanov. 
V poslednú ekumenickú pobožnosť 
viedol brat dekan František Trsten-
ský, ktorý sa domácim viery v  na-
šom meste prihovoril na tému: Jed-
nota všetkých ľudí a všetkého stvo-
renstva. Jednotlivé ekumenické bo-
hoslužby sa dajú vidieť na YuoTube 
Kežmarskej televízie v ich archíve. 

9. júna 2021 bola jedna obyčaj-
ná streda. Ako každú stredu, po-

kiaľ nám to v  tejto dobe dovolila 
pandemická situácia s vírusom CO-
VID-19, sme sa večer o 1800 h. stretli 
na pravidelnom nácviku zborového 
spevokolu v auditóriu lýcea. Po roz-
cvičke a  precvičení si niektorých 
piesní sme sa presunuli do  zboro-
vej miestnosti. Odrazu z  obyčajnej 
stredy sa stala tak trochu slávnost-
ná, pretože jeden člen spevokolu sa 
dožíval presne v tento deň krásnych 
45. narodenín. Brat Peter Jendrušák 
nie je len členom zborového spevo-
kolu. V cirkevnom zbore pracuje aj 
ako kostolník vo filiálke Ľubica, je 
členom zborového presbyterstva 
Cirkevného zboru ECAV na Sloven-
sku Kežmarok a členom Hospodár-
skeho výboru. Sestra Ivana Preli-
chová nášmu bratovi pogratulova-
la v  mene celého kolektívu zboro-
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Roman Porubän pred odhalením pamätnej tabule

vého spevokolu. I  touto cestou mu 
prajeme veľa Božieho požehnania 
a múdrosti od Toho, kto dáva múd-
rosť, ako to čítame aj v  knihe Prí-
sloví: „Lebo Hospodin dáva múd-
rosť, z Jeho úst je poznanie i rozva-
ha. On uchováva úspech pre statoč-
ných, je štítom pre tých, čo žijú bez-
úhonne, keď chráni chodníky prá-
va a stráži cestu svojich zbožných“ 
(Pr 2,6-8). Po gratulácii sme sa pus-
tili do chutnej večere, ktorú pre nás 
oslávenec pripravil. I  týmto spôso-
bom sme mohli prežiť jeden krás-
ny večer a spoločne sa tešiť s naším 
oslávencom z  Božieho požehnania, 
ktoré pre svoj život prijíma. 

25. júna 2021 s odkazom: „Neml-
čal o veciach, na ktorých záleží“, bola 
odhalená na  budove Evanjelického 
lýcea v  Kežmarku pamätná tabuľa 

Jánovi Kuciakovi a  Martine Kušní-
rovej. O  umiestnenie pamätnej ta-
bule popri iných významných osob-
nostiach sa postarali miestni akti-
visti v spolupráci s Cirkevným zbo-
rom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slo-
vensku Kežmarok. 

Pôvodný zámer umiestniť túto 
tabuľu bol na  budove Reduty, kto-
rá patrí pod správu mesta Kežma-
rok, vzhľadom na  to, že pred tou-
to budovou na  Hlavnom námes-
tí sa odohrávali protestné zhromaž-
denia v novembri 1989 a zároveň sa 
tu Kežmarčania stretávali z  inicia-
tívy občianskych aktivistov Za sluš-
né Slovensko tesne po  vražde Jána 
Kuciaka a  Martiny Kušnírovej. To-
to miesto sa akosi automaticky sta-
lo pietnym miestom boja za slobodu 
a spravodlivosť. Z toho dôvodu pô-
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Účastníci odhalenia pamätnej tabule

vodný zámer uvažoval o osadení pa-
mätnej tabule práve na  tejto budo-
ve. Žiaľ, zámer sa nepodarilo usku-
točniť, a to z rôznych dôvodov, ktoré 
neboli prajné tejto aktivite, a tak ini-
ciátori tohto podujatia hľadali vhod-
né miesto pre umiestnenie pamätnej 
tabule investigatívnemu novinárovi 
európskeho formátu, ktorý sa sna-
žil v našej spoločnosti a rovnako aj 
v okrese Kežmarok odhaľovať rôzne 
korupčné škandály.

Podľa aktivistu Pavla Ištoka, sto-
jaceho za  myšlienkou osadenia ta-
bule, novinár Kuciak v  roku 2016 
niekoľkokrát pracovne navštívil 
okres Kežmarok a  výsledky jeho 
práce výrazne prispeli k  očiste de-
mokratických procesov na  Sloven-
sku. V tom čase navštívil obec Rakú-
sy a jej rómsku osadu, kde sa venoval 

reportáži o volebnej korupcii v par-
lamentných voľbách v  marci 2016. 
Práve tu boli zaznamenané podo-
zrivé výsledky volieb spojené s mož-
ným kupovaním hlasov. Podobná 
skutočnosť sa udiala aj v obci Lom-
nička. Aktivista Pavol Ištok v úvod-
nom príhovore podotkol i tú skutoč-
nosť, že pamätná tabuľa pre noviná-
ra európskeho formátu bude nako-
niec odhalená na budove európske-
ho významu, čo ocenili aj prítomní 
rodičia zavraždeného Jána Kuciaka 
a Martiny Kušnírovej. 

Ako prvý sa prítomným priho-
voril bývalý starosta obce Rakú-
sy Bystrík Václav, ktorý sa osobne 
stretol s  Jánom Kuciakom v  mar-
ci 2016, keď vznikala reportáž o vo-
lebnej korupcii v  parlamentných 
voľbách. Médiami vtedy prebehla 
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Lukáš Leščišin, Zlatica Kušnírová, Jozef a Jana Kuciakovci

informácia, „že v  obci Rakúsy bo-
li zaznamenané podozrivé výsled-
ky volieb a  že s  najväčšou pravde-
podobnosťou išlo v  prípade dvoch 
kandidátov na poslancov do NR SR 
o kupovanie hlasov. Ján Kuciak, kto-
rého športovo povedané, akousi par-
ketou bolo hľadanie pravdy, odhaľo-
vanie korupcie a  podobných neka-
lých aktivít, sa ujal tejto témy, a tak 
prišiel k nám do Rakús, možno po-
vedať – na  miesto činu, preskú-
mať osobne túto informáciu,“ pove-
dal bývalý starosta obce, ktorý ho 
označil za  mimoriadne zodpoved-
ného a dôsledného novinára i dob-
rého človeka. 

Po  tomto vystúpení zaznela do-
jímavá pieseň: Život sa nám skon-
čil v podaní Lukáša Leščišina, spe-
váka rusínskych a  ľudových pies-

ní z Humenného. Po piesni sa rodi-
čom Jána a Martiny, ale i ostatným 
prítomným prihovoril domáci brat 
farár Roman Porubän, ktorý vo 
svojom príhovore povedal: „Ústava 
Slovenskej republiky hovorí, že kaž-
dý má právo na život a ľudský život 
je hodný ochrany. Týmto dnešným 
zhromaždením a odhalením pamät-
nej tabule Jánovi a Martine chceme 
deklarovať toto ústavné právo, aby 
v  budúcnosti nemusela slovenská 
spoločnosť riešiť podobné prípady 
krutého zločinu, ktorý k  dosiahnu-
tiu svojho cieľa nemá problém siah-
nuť na ľudský život.

Žiaľ, niekto si v spoločnosti aj ta-
kýmto krutým spôsobom vysvetľu-
je slobodu, za ktorú sme pred 32 rok-
mi bojovali na námestiach a štrnga-
li kľúčmi. No však sloboda, za ktorú 
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Reportáž TV JOJ so Zlaticou Kušnírovou

sme vychádzali do ulíc a ktorú chce-
me chrániť v tejto spoločnosti, nie je 
o  ničení ľudského života, ale o  jeho 
budovaní. Dnes však vnímame, ako 
mnohí si slobodu vysvetľujú po  svo-
jom. Peniaze sa stali synonymom 
pojmu sloboda, a  niektorí mocipáni 
si myslia, že sa dá kúpiť. Sloboda je 
však jednou zo základných spoločen-
ských hodnôt, ku ktorej sa hlásia vy-
spelé demokracie a my chceme veriť, 
že medzi takéto krajiny patrí aj naše 
malé Slovensko.“

Po príhovore brata farára zaznela 
známa pieseň v podaní Lukáša Leš-
čišina: Slovensko moje, otčina mo-
ja, krásna si ako raj, prostredníc-
tvom ktorej zaznel apel, o aké hod-
noty by sa mal snažiť slovenský ná-
rod, aby do budúcnosti sa nemuseli 
odhaľovať podobné pamätné tabule 

obetiam boja za  pravdu,  spravodli-
vosť a slobodu.

V  závere podujatia odhalil brat 
farár Roman Porubän a  občiansky 
aktivista Pavol Ištok pamätnú ta-
buľu Jánovi a Martine. Zlatica Kuš-
nírová spolu s Kuciakovcami sa or-
ganizátorom a prítomným poďako-
vali za to, že nezabúdajú a stoja pri 
nich. „Už som zaregistrovala, že nie-
koľko pietnych miest, alebo ich foto-
grafií bolo znehodnotených alebo vy-
menených, preto ďakujem za  tých-
to podporovateľov,“ uviedla násled-
ne pre médiá.

Dnes sme svedkami toho, ako pre 
mnohých ľudí je sloboda neznesi-
teľným bremenom, pretože je s ňou 
spojená veľká zodpovednosť. Slobo-
da však buduje človeka, no svojvôľa 
ho ničí a robí z neho otroka. Preto sa 
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Po dobrej práci je potrebné posilniť aj telo

nedajme zapriahnuť do jarma otroc-
tva, ale žime ako slobodné bytosti 
v programe Kristovej slobody, ktorú 
nám priniesol.

26. júna 2021 sa v našom cirkev-
nom zbore dopoludnia uskutočni-
la brigáda pri upratovaní Dreve-
ného artikulárneho kostola. Túto 
brigádu organizujeme každý rok, 
keď prechádzame z  Nového evan-
jelického kostola na  bohoslužby 
do  Dreveného artikulárneho kos-
tola a  spolu s nimi sa začína v na-
šich kostoloch aj letná turistická se-
zóna. Vedenie cirkevného zboru sa 
chce i touto cestou poďakovať všet-
kým ochotným bratom a  sestrám, 
ktorí sa zúčastňujú podobných ak-
tivít – veľmi potrebných v  cirkev-
nom zbore, pretože tak hlavne širo-
kej turistickej verejnosti dokazuje-

me, že sa vieme postarať o pamiat-
ky 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 zú-
častnených drobný obed v  podobe 
krúpkovej polievky s  údeným mä-
som a pečených buchiet. Samozrej-
me, že pred obedom nechýbal ani 
drobný aperitív, aby obed brigádni-
kom lepšie chutil. 

30. júna 2021 sa v areáli kežmar-
ského hradu uskutočnil záver škol-
ského roka 2020/2021, na ktorý bol 
pozvaný aj náš brat zborový farár 
Roman Porubän, a  to aj ako učiteľ 
náboženskej výchovy. Pre deti, prí-
tomných rodičov a pozvaných hos-
tí bol pripravený bohatý program, 
na ktorom sa podieľali svojimi talen-
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Ema Trajčíková a Sárka Slodičáková

tami aj naše deti navštevujúce hodi-
ny náboženskej výchovy na Základ-
nej školy Grundschuhle na  Hrad-
nom námestí. Prítomných privítal 
riaditeľ školy Mgr.  Miroslav Ben-
ko a vyzval prítomných predstavite-
ľov cirkví brata dekana Františka Trs-
tenského a  brata farára Roman Po-
rubäna o  krátky príhovor. Potešujú-
cou skutočnosťou bolo, že tí najmen-
ší (Sárka Slodičáková a Ema Trajčíko-
vá) sa k bratovi farárovi okamžite pri-
znali, a to hneď, ako ho zbadali v are-
áli kežmarského hradu, s pokrikom: 
„pán farár ide!“ V závere rozlúčky so 
školským rokom vystúpil Tomáš Raf-
faj so svojom piesňovou tvorbou. 

2. júla 2021 sa na farskej záhrade 
uskutočnila malá grilovačka. Keď-
že covidová doba nám nedovoľovala 
stretávať sa ani na konfirmačnej prí-

prave a ani na každoročných konfi-
víkendovkách, či iných podujatiach 
pre konfirmandov, ktoré organizo-
val Tatranský seniorát, tak sme si 
urobili aspoň takúto malú gril-párty 
na farskej záhrade. Domáci brat fa-
rár pripravil pre konfirmandov pe-
čené zemiaky, udusil ryžu a  nalo-
žil dva druhy mäsa do  pácu - ma-
rinády, ktoré potom griloval hlavný 
gril-majster Roland Kaprál. Dievča-
tá nakrájali ku tomu všetku potreb-
nú zeleninu, a tak sa gril-párty moh-
la začať. Trošku nás postrašilo po-
časie, ktoré si rozmyslelo, že zošle 
na nás pár kvapiek dažďa, a tak sme 
sa so všetkým presťahovali do gará-
že, kde na nás nepršalo. No skôr, ako 
sme sa pustili do dobrôt, tak medzi 
nami bol oslávenec Lenka Drozdo-
vá, ktorá v tom čase mala narodeni-
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ny. Pogratulovali sme jej a ako dar-
ček odovzdali ovocnú tortu, ktorú 
po  grilovaných dobrotách osláven-
kyňa slávnostne rozkrájala a my sme 
sa pustili nielen do grilovaných dob-
rôt, ale aj do sladkých dobrôt, ktoré 
nám dodali novej energie ku konfir-
mačnej slávnosti. Tá sa konala o dva 
týždne v  chráme Božom v  Ľubici. 
Milou návštevou nás poctil aj su-
sed Ladislav Špalek, ktorý priniesol 
konfirmandom sušené jablká. 

16. júla 2021 sa v areáli lyceálne-
ho parku uskutočnilo podujatie Ro-
ma Spirit. Aký je to projekt? Predo-
všetkým zameraný na  podporu ak-
tívnej snahy všetkých, ktorí sa po-
dieľajú na  zlepšení situácie Rómov. 
Cieľom projektu je vytvoriť tradí-
ciu v ocenení práce pre rómsku ko-
munitu, vytvoriť verejnú platformu 

na prezentáciu pozitívnych reálnych 
prínosov, a  tak priblížiť širokej ve-
rejnosti aktivity organizácií a  jed-
notlivcov zamerané na podporu in-
tegrácie rómskej menšiny do  spo-
ločnosti a na zlepšenie jej životnej si-
tuácie. 

Všetci veľmi dobre vieme, že róm-
ska problematika má širokospek-
trálnu dimenziu a  zasahuje sociál-
nu oblasť, oblasť vzdelávania, zdra-
votnej starostlivosti, zamestnanos-
ti. Zámerom projektu je verejné oce-
nenie, zviditeľnenie a  prezentácia 
aktivít a  ľudí, ktorí podporujú in-
tegráciu Rómov a prinášajú efektív-
ne a  fungujúce riešenia problémov 
rómskej komunity. Ocenenie a pre-
zentácia pozitívnych príkladov sú 
motiváciou aj pre iné subjekty, aby 
sa angažovali v rámci projektov, kto-
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ré prinášajú komplexné a dlhodobé 
riešenie otázok týkajúcich sa róm-
skej komunity a  sú inšpiráciou pre 
všetkých, ktorí sa rozhodnú aktívne 
podieľať na  riešení rómskej proble-
matiky a výrazne ovplyvňujú verej-
nú mienku.

Pôvodne sa toto podujatie malo 
uskutočniť na  nádvorí kežmarské-
ho hradu, no vzhľadom na predpo-
veď zhoršujúceho počasia, sa toto 
pod-ujatie uskutočnilo v areáli lyce-
álneho parku a v Drevenom artiku-
lárnom kostole. 

V piatok 16. júla sa osobne stret-
li finalisti Roma Spirit 2020. Po-
čas slávnostného programu v  Dre-
venom artikulárnom kostole vystú-
pil saxofonista Vincent Jaš a  ume-
lecké zoskupenie Terňi voďi, či sku-
pina Bravo. Zlatý klinec programu 

bol koncert multižánrovej umelky-
ne Teri Čikoš, ktorú sprevádzal Ri-
chard Csino (bass), Zsolt Varady (gi-
tara) 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 hra-
dy, maľovanie na  tvár, tvorivé diel-
ne sú len niektoré z prekvapení, kto-
ré potešili malých i veľkých návštev-
níkov.

I  tohto roku projekt Roma Spi-
rit ocenil aktivity, organizácií a  ľu-
dí, ktorí sa aktívne podieľali na rie-
šení výziev, ktorým naša spoločnosť 
čelí. Každoročne, vďaka nomináci-
ám z celého Slovenska, máme mož-
nosť zoznámiť sa s 21 výnimočnými 
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finalistami, ktorých rešpekt, poctivá 
práca a snaha o porozumenie a dia-
lóg, ich robia výnimočnými a  hod-
nými verejného ocenenia.

Tento rok projekt Roma Spi-
rit vstúpil už do  13. ročníka. Svo-
jich favoritov bolo možné nomino-
vať do  31. augusta 2020. Zo všet-
kých prijatých nominácií príprav-
ný výbor Roma Spirit vybral 21 fina-
listov. Kto si nakoniec odniesol oce-
nenie Roma Spirit 2021? O tom roz-
hodla medzinárodná odborná poro-
ta. Slávnostné odovzdávanie ocene-
ní bolo vysielané pri príležitosť Me-
dzinárodného dňa ľudských práv 9. 
decembra RTVS.

Vyhlasovateľom Roma Spirit 2021 
bola Asociácia pre kultúru, vzdelá-
vanie a komunikáciu (ACEC) a Roz-
hlas a  televízia Slovenska. Záštitu 

nad podujatím prevzala prezidentka 
Slovenskej republiky Zuzana Čapu-
tová a verejná ochrankyňa práv Má-
ria Patakyová. Podujatie v Kežmar-
ku sa mohlo uskutočniť vďaka aktív-
nej spolupráci Súkromnej spojenej 
školy, Biela Voda v  Kežmarku, lau-
reáta Roma Spirit z roku 2013, Mesta 
Kežmarok a nášho Cirkevného zbo-
ru ECAV na Slovensku Kežmarok. 

18. júla 2021 sa uskutočnila sa 
v našom cirkevnom zbore na 7. ne-
deľu po  Sv. Trojici v  evanjelickom 
chráme Božom v Ľubici uskutočni-
la slávnosť konfirmácie, ktorej pred-
chádzala dvojročná konfirmačná 
príprava. Tá však bola do  značnej 
miery poznačená pandémiou koro-
navírusu COVID-19, čo sa odzrkad-
lilo aj na  vedomostiach pri skúške 
konfirmandov. Naše pravidelné 
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pondelkové stretávania a  rôzne iné 
aktivity spojené s konfirmačnou prí-
pravou boli do značnej miery obme-
dzené, a tak ku skúške konfirmandov 
bolo potrebné viacej sebadisciplí-
ny a  individuálnej prípravy doma, 
ako na samotných hodinách konfir-
mačnej prípravy, ktoré boli do znač-
nej miery redukované pandemickou 
situáciou. Niektorí sa k tejto skutoč-
nosti postavili zodpovedne a niekto-
rí veľmi benevolentne. Po  prvýkrát 
k stolu pánovmu pristúpili títo kon-
firmandi, ktorí pod spôsobom chle-
ba a vína prijali pravé telo a krv Pá-
na Ježiša Krista: Bartková Alexandra, 
Božeková Martina, Drozdová Len-
ka, Drozdová Veronika, Fassingero-
vá Karolína, Ferencová Timea, Han-
dzušová Kamila, Kaprál Roland, Ku-
bošiová Sára, Tropová Laura. 

Konfirmandov pri tejto slávnosti 
pozdravil zborový dozorca Ing.  Jo-
zef Horváth a spevokol túto slávnosť 
obohatil zaspievaním dvoch piesní. 
Brat farár Roman Porubän sa kon-
firmandom prihovoril na text z kni-
hy Prísloví 3,1-8: „Syn môj, neza-
budni na  moju náuku a  tvoje srd-
ce nech dodržiava moje príka-
zy, lebo ti predĺžia dni a roky živo-
ta a pridajú ti pokoj. Milosrdenstvo 
a  vernosť nech ťa neopustia. Pri-
viaž si ich na krk, napíš si ich na ta-
buľu srdca  a  získaš si tak priazeň 
a dobrú povesť v očiach Boha a ľu-
dí.  Dôveruj celým srdcom Hospo-
dinovi a nespoliehaj sa na svoj ro-
zum. Na všetkých svojich cestách ho 
poznávaj a on sám ti urovná chod-
níky.  Nerob sa múdrym vo svojich 
očiach, ale maj bázeň pred Hospo-

Ľubica - konfirmačná slávnosť
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dinom a  odvráť sa od  zla.  Uzdra-
ví sa tvoje telo a  vzpružia sa tvo-
je kosti.

Brat farár vo svojom príhovo-
re poukázal na  to, ako jeden mla-
dý brat po  určitom sklamaní, kto-
ré 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 citá-
ty s tvojím krátkym dvojvetovým ko-
mentárom. Veľmi ma to povzbudzu-
je v duchovnom živote.“ Každé ráno 
mu poďakoval za milé a povzbudivé 
slová a poprial požehnaný deň. Aké 
nádherné svedectvo mladého člove-
ka, ktorého život pred dvoma me-
siacmi bol prázdny, zatrpknutý, pl-
ný vulgarizmov, nenávisti a  rôz-

nych iných bolestí. Brat farár zdô-
raznil, že to, čo sa s ním udialo, to 
vôbec nie je jeho zásluha. To je zá-
sluha Ducha Svätého, pre ktorého si 
On otvoril srdce a teraz môže preží-
vať 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 hovo-
rí aj náš prečítaný text. Keď budeme 
nosiť vo svojom srdci Božie slovo, sa-
mého Krista, tak to Slovo, ktoré sa 
stalo telom, ono má moc dať vám po-
koj. Potom nájdeme milosť a uznanie 
v očiach Božích i ľudských. 

No nemyslime si, že viera je re-
cept na  dlhovekosť, bohatstvo 
a  100% zdravie. To, čo je však isté, 

Konfirmandi počas svojho sľubu



96

Konfirmandi prijímajú Večeru Pánovu

je, že veriaci človek bude ochránený 
pred mnohými trápeniami, a  to sa 
prejavuje aj na  jeho telesnom zdra-
ví. 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: Miluj-
te Ježiša Krista, milujte Jeho slovo 
a žite jedine pre Neho, a to nie pre-
to, že ako prvé Mu položíte otáz-
ku: Čo budem mať z  toho?, ale pre-
to, že On je toho hoden. A keď aj tá-
to otázka zaznie: Čo za to? Božia od-
poveď je jasná – spasenie a večný ži-
vot. Boh stvoril tento svet a  rovna-
ko i vás a  tento všemohúci Boh vás 
chce skrze Ježiša Krista zachrániť 
pre večnosť, aby ste nezahynuli, ale 
mohli mať večný život. Urobte z Je-
žiša 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, ob-
rovské stáda dobytka. Jeho majetok 
sa počítal na stovky miliónov dolá-
rov. Žil šťastne, ale jedna vec ho trá-
pila. S manželkou nemohli mať deti. 
Ako zázrakom sa im nakoniec naro-
dil syn, ale s  ťažkým postihnutím. 
No napriek tomu ho veľmi milovali. 
Keď mal chlapec 5 rokov, tak zomre-
la jeho matka. Otec po smrti svojej 
manželky sa ešte viacej staral o svoj-
ho 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 ma-
jiteľa. Na  aukciu prišli stovky záu-
jemcov. Prvým predmetom, ktorý 
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bol na aukcii dražený, bol obraz po-
stihnutého syna. Nikto o tento obraz 
nemal záujem, všetci čakali na hod-
notné veci. V poslednej chvíli sa pri-
hlásila žena, ktorá ten obraz kúpila 
za 5 dolárov. Bola to pani, ktorá ro-
dičom pomáhala starať sa o  ich sy-
na. K prekvapeniu všetkých bol od-
razu oznámený koniec aukcie, pre-
tože 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 več-
ný život a tento život je v jeho Syno-
vi. Kto má Syna, má život, kto ne-
má Božieho Syna, nemá život. To-
to som napísal vám, čo veríte v me-
no Božieho Syna, aby ste vedeli, že 

máte večný život“ (1J 5,11-13). Po-
kiaľ 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 vy-
znať pred Bohom svoje hriechy a za-
čať skutočne nový život. Dnes mô-
žete mu povedať: Pane Bože, dávam 
Ti svoje srdce, aj keď som v mnohom 
lajdák a lajdáčka. Dnes je ten čas za-
čať nový život. Práve dnes sa to mô-
že stať. Mnohí sa tomu môžete smiať 
a mnohí si povedia: Však nech si fa-
rár 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 
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– výplata. Preto je potrebné si polo-
žiť otázky: Mám Božieho Syna, odo-
vzdal 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 kosto-
le podujatie s  názvom: „Tajomstvo 
dreveného kostola“. O čo vôbec šlo? 
Samozrejme o tajomstvo, ktoré od-
halili traja aktéri: Peter Olekšák, 
Roman Porubän a  Jaroslav Šlebo-
da pri tvorbe knihy Drevený arti-
kulárny kostol. Toto tajomstvo sa 
ukrývalo na učňovskom chóre, kde 
sa nachádza doposiaľ neobjavený 
priestor, ktorý vznikol pravdepo-
dobne pri prestavbe artikulárneho 
kostola.

No podujatie „Tajomstvo dreve-
ného kostola“ bolo predovšetkým 
o prezentácii novej knihy, ktorú na-
písal domáci brat farár Roman Po-
rubän o  Drevenom artikulárnom 
kostole. Týmto nádherným večerom 
nás moderátorsky sprevádzal herec 
Peter Cibula, ktorý si k sebe pozýval 
vzácnych hostí, a to vydavateľa kni-
hy Jaroslava Šlebodu (JADRO), fo-
tografa Petra Olekšáka a  hudobné-
ho skladateľa Víťazoslava Kubičku, 
ktorý v priestore dreveného kostola 
odohral sedem svojich opier. Pri tej-
to príležitosti napísal skladbu: Fan-
tázia Roman Porubän na námet ad-
ventnej piesne: Príď spasenie poha-
nov. Premiérovo na  barokovom or-
gane dreveného kostola ju zahral 
Marek Matava z  Podolínca, ktorý 
študuje hru na organ u vynikajúce-
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Víťazoslav Kubička a jeho vzťah ku kostolu

ho organistu z USA v Ružomberku 
Davida di Fiore. 

Pozvanie medzi nás prijali aj dva-
ja biskupi, a  to dôstojný brat bis-
kup Východného dištriktu Mgr. Pe-
ter Mihoč a pomocný biskup, admi-
nistrátor Spišskej diecézy Rímsko-
katolíckej cirkvi ThDr.  Ján Kuboš, 
PhD. Prečo práve títo dvaja bisku-
pi? Pri slávnostnom uvedení knihy 
o  Novom evanjelickom kostole 17. 
decembra 2019 v  Hoteli Hviezdo-
slav boli obaja prítomní. V  tom ča-
se brat Peter Mihoč bol už síce zvole-
ný za biskupa, ale do úradu ešte ne-
bol inštalovaný. Ján Kuboš v tom ča-
se pôsobil v  Kežmarku ako dekan 
a vzápätí na to bol menovaný za po-
mocného biskupa Spišskej diecé-
zy. Obaja prítomní bratia na  prvej 
prezentácii knihy sa stali biskupmi. 

A to bol dôvod, prečo boli opäť po-
zvaní i na toto uvedenie knihy. V zá-
vere programu obaja biskupi vyslo-
vili požehnanie, ktorým vyprevadili 
knihu k čitateľovi. 

Do programu sa zapojil aj miest-
ny spevokol Cirkevného zboru 
ECAV na  Slovensku Kežmarok za-
spievaním spirituálu: Spievaj du-
ša moja a na záver modlitbou: Otče 
náš. Svojím spevom biblických pies-
ní od  Antonína Dvořáka podujatie 
spríjemnil a zároveň obohatil oper-
ný 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 fa-
rár Mgr. Marián Sterančák a pravo-
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Peter Cibula nedal pokoj ani bratom biskupom

slávny duchovný Mgr. Peter Dobrík. 
Svojou účasťou nás poctil aj pred-
nosta Okresného úradu Ing.  Vladi-
mír Škára.

Táto publikácia vyšla vďaka pod-
pore Ministerstva investícií, regio-
nálneho rozvoja a  informatizácie 
Slovenskej republiky. Veríme, že po-
slúži predovšetkým turistom, ktorí 
budú prichádzať do dreveného chrá-
mu a prostredníctvom nej sa zozna-
movať s  jeho bohatým a  zároveň 
mohutným interiérom, ktorý svojou 
rezbárskou a  freskovou výzdobou 
prináša nielen turistovi, ale i hľada-
júcemu človeku odpovede na  mno-
hé dôležité otázky bytia a záchrany 
hriešneho človeka. 

Jednou z  otázok, ktorú položil 
moderátor Peter Cibula autorovi kni-
hy, bola: „Čo vás viedlo k tomu, že táto 

publikácia je venovaná výlučne Dre-
venému artikulárnemu kostolu v Kež-
marku?“ „Na konci roka 2019, pri prí-
ležitosti 125. výročia pamiatky po-
svätenia Nového evanjelického kos-
tola, vyšla publikácia, ktorá bola ve-
novaná výlučne tomuto kostolu. Bolo 
mi tak trochu ľúto, že drevený artiku-
lárny kostol, ktorý sa v tom čase doží-
val už 302 rokov, takúto samostatnú 
a  zároveň reprezentačnú publikáciu 
nemá. A tak som sa pohrával s myš-
lienkou napísať v podobnom štýle kni-
hu o  Drevenom artikulárnom kosto-
le, ktorá by čitateľa oboznámila nie-
len s dobou, v ktorej sa stavali artiku-
lárne kostoly, ale aj s duchovno-ume-
leckým odkazom jednotlivých malieb 
a rezbárskej výzdoby, čomu sa dodnes 
nikto v publikáciách o Drevenom ar-
tikulárnom 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 rôzny-
mi biblickými výjavmi a  prepojením 
Starej a Novej zmluvy bolo návštevní-
kovi a predovšetkým účastníkovi bo-
hoslužieb odovzdávané veľké tajom-
stvo Božieho diela záchrany s  hrieš-
nym človekom.“ 

V  závere podujatia predstavite-
lia cirkevného zboru poďakovali do-
mácemu bratovi farárovi Romanovi 
Porubänovi za vynaloženú námahu 
pri tvorbe tejto knihy. Odborné re-
cenzie boli publikované historikom 
a archivárom Mariánom Babirátom 
na webovej stránke: Fórum archivá-
rov (www.archivari.sk). 

8. augusta 2021 na  túto nedeľu 
10. po  Sv. Trojici pripadla takzva-
ná kajúca nedeľa, v  rámci ktorej si 

pripomíname zničenie mesta Jeru-
zalem, nad ktorým Pán Ježiš zapla-
kal a predpovedal nekajúcemu mes-
tu túto skazu, odohrávajúcu sa v 70. 
roku. Dopoludnia sa uskutočni-
li v Drevenom artikulárnom kosto-
le služby Božie s prislúžením Večere 
Pánovej, na  ktorých spevom počas 
prisluhovania darov tela a  krvi Pá-
na Ježiša Krista nám poslúžil Lukáš 
Leščišin. Popoludní cirkevný zbor 
zorganizoval koncert hudby a  spe-
vu, v  rámci ktorého bola prečítaná 
história skazy mesta Jeruzalem. 

Domáci brat farár srdečne pri-
vítal účastníkov koncertu a  predo-
všetkým interpretov, ktorí poslúžili 
hudbou a spevom na tomto koncer-
te. Na organe a klavíri sa nám pred-
stavila Marta Gáborová, na  flaute 
Jarmila Grichová a spevom duchov-
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ných rusínskych piesní nám poslúžil 
Lukáš Leščišin.

Pán Boh obdaril židovský ná-
rod zvláštnou milosťou, keď ho uro-
bil Svojím vyvoleným ľudom Starej 
zmluvy. Od  vyvoleného národa sa 
čakalo, že sa bude snažiť byť hodným 
tohto vyznačenia, a že bude žiť pod-
ľa 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 za-
chovával príkazy o obetiach a o svia-
točných dňoch, ale jeho srdce bolo 
ďaleko od Boha. Začal žiť ľahkováž-
nym životom a dopúšťal sa mnohých 
hriechov. Preto Pán Boh prostred-
níctvom prorokov oznamoval tresty, 
ktoré mali prísť a  nakoniec aj prišli 
na národ. Boli to zajatia, do ktorých 

sa národ dostal pre svoju nevernosť, 
a napokon to bolo aj podrobenie ná-
roda do otroctva Rímskej ríše, keď sa 
dovŕšila miera hnevu Božieho tak, že 
mala byť zničená pýcha národa - Je-
ruzalem a jeho nádherný chrám. 

Už niekoľko sto rokov predtým 
predpovedal pád Jeruzalema a  je-
ho chrámu prorok Daniel. Niekoľko 
desaťročí pred zničením mesta Jeru-
zalema sám Pán Ježiš Kristus, ktoré-
ho židovský národ neprijal ako Me-
siáša, plakal nad mestom Jeruza-
lemom, keď ohlasoval jeho strašný 
koniec ako Boží trest za  nevernosť 
a neposlušnosť: „Prídu na teba dni, 
že ťa tvoji nepriatelia oboženú va-
lom a  obkľúčiac zovrú zo všetkých 
strán a zrovnajú ťa so zemou, i tvo-
je dietky, a nenechajú v tebe kame-
ňa na kameni, pretože si nepozna-
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lo čas svojho navštívenia“ (L 19, 43-
44). Veľká vina neverného národa sa 
stala najzrejmejšou tým, že ukrižo-
vali Pána Ježiša Krista. Preto sa aj 
naplnili proroctvá o  zničení mesta 
Jeruzalema a jeho chrámu.

A  tak v  živote človeka je dôleži-
té počúvať Božiu vôľu a  zachovávať 
ju vo svojom živote. Túto skutočnosť 
krásne zakomponoval J. S.  Bach vo 
svojom choráli Liebster Jesu- Najmi-
lejší Ježiš, ktorú v slovenskom prekla-
de poznáme: Prišli sme ó Ježiši, po-
čuť tvoje slovo zase. Nielen počúvane, 
ale aj zachovávanie tohto slova je nes-
mierne dôležité pre život človeka. 

Židia, hrdí na svoju minulosť a ná-
boženstvo, niesli panstvo Ríma ako 
neznesiteľné jarmo. Toto jarmo zväč-
šovala lakomosť, vydieranie a ukrut-
nosť tých, ktorí v mene Ríma spravo-

vali krajinu, kde Židia bývali. V zne-
užívaní moci všetkých svojich pred-
chodcov predstihol vladár, správ-
ca krajiny Gessius Florus. Tým za-
dal príčinu na posledný odboj Židov, 
ktorý sa skončil úplným zničením 
mesta Jeruzalema. Hrdí Židia sa ne-
pokorili a  nepomohlo im ani trojité 
opevnenie mesta Jeruzalem s  veľký-
mi baštami, ktoré Titus nakoniec zni-
čil. To, čo mohlo Jeruzalemu pomôcť, 
a to, čo môže aj nám v každej biede 
pomôcť, je pokánie. Bach na túto té-
mu napísal opäť krásny chorál: „O, 
Mensch, bewein deiń Sünde gross“ – 
Ó, človeče, zaplač nad svojimi veľký-
mi hriechmi. Ak člověk činí pokánie, 
tak jeho srdce je otvorené pre prijatie 
Božej vôle, pre prijatie Krista do svoj-
ho života. Na túto skutočnosť pouká-
zala aj pieseň Lukáša Leščišina: Prijdi 
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do mene milyj Isuse. Iba keď je Kris-
tus v nás, tak nemôžeme zblúdiť ako 
Izraelský národ. 

Po  zničení chrámu a  vyplienení 
dolného mesta začal Titus útočiť aj 
na horné mesto. Rímski vojaci plie-
nili a  pálili, vraždili obyvateľstvo. 
Postupne lámali odpor Židov, kto-
rí v strachu opúšťali bašty a pevnos-
ti a  dávali sa na  bezhlavý útek. Ri-
mania sa zmocnili aj horného mesta 
a zapálili ho. Keď zborili až do zák-
ladov chrám, tak zrovnali so zemou 
aj ostatné mesto. Stalo sa tak 8. sep-
tembra r. 70. Nechali stáť len tri silné 
bašty, aby tieto ako pamätníky zves-
tovali potomstvu zašlú slávu Jeru-
zalema. Titus pritom povedal: „Voj-
nu sme viedli s pomocou Božou; Boh 
sám vyhnal Židov z  týchto hradieb. 

Lebo čo by zmohli ľudské ruky a stro-
je proti takýmto hradbám?“

Hneď po  dobytí mesta pochyta-
li vodcov povstania, čo ešte zosta-
li nažive, a popravili ich. Urastených 
a zdatných mladíkov určili do Titov-
ho triumfálneho pochodu, starších 
chlapcov poslali do  egyptských ba-
ní alebo odviedli do rímskych cirku-
sov a divadiel, kde ich pohádzali divej 
zveri. Najmladších, mladších ako se-
demnásťročných, predali za otrokov. 
Počet všetkých zajatcov bol veľký. 
Počet všetkých, čo padli pri obliehaní 
mesta, alebo inak prišli o život v ži-
dovskej vojne, bol niekoľko stotisíc. 
Jeruzalem bol zrovnaný so zemou.

Takto to opísal Jozefus Flavius. Je-
ho svedectvo je dokladom pravdy 
Kristovho evanjelia i  svedectva, kto-
ré 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 več-
ný život. Preto čiňme pokánie zo svo-
jich hriechov a žime tak, ako sa sved-
čí na dietky kráľovstva Božieho. His-
tória skazy mesta Jeruzalema nás k to-
mu 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 uskutočni-
lo na  fare stretnutie spevokolu. Už 
sa stalo akousi tradíciou, že každý 
rok počas prázdnin sa zborový spe-
vokol neformálne stretáva na farskej 

záhrade. Zakaždým brat farár nie-
čo chutného pripraví a nebolo tomu 
inak ani tohto roku. Domáca kned-
ľa, domáca kyslá kapusta a  pečená 
krkovička určite nič nepokazili, pre-
tože toto jedlo patrí nielen k tradícii 
českého národa, ale určite aj k tradí-
cii nás Slovákov. Ku tomu domáce 
dobre nadýchané pečené buchty, pl-
nené 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 ča-
se pandemických opatrení nie všet-
ci sme sa mohli zúčastniť pohrebu 
nášho člena spevokolu Milana Bo-
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goľa, ktorý sa uskutočnil 15. febru-
ára 2021 na novom cintoríne. A tak 
toto stretnutie bolo spomienkou 
na  nášho „basistu“, člena spevoko-
lu, ktorý dlhé roky bol v  spevokole 
oporou pre mužský basový hlas. So 
spomienkami začal brat farár, kto-
rý s bratom Bogoľom viac ako 20 ro-
kov tvorili tandem na  pohreboch, 
a tak vyprevadili na hrobový odpo-
činok stovky členov cirkevného zbo-
ru. Na  týchto pohreboch častokrát 
zaznievala pieseň: Blízko kríža zdr-
žuj ma, Jezu, moja spása, ktorú sme 
aj bratovi Bogoľovi na  pohrebe za-
spievali. Na tomto stretnutí sme si ju 
vypočuli v  prevedení ruského spe-
váka Simona Khorolskiyeho. K  ob-
čerstveniu našich spomienok ne-
chal brat farár vyhotoviť fotoalbum 
z  viac ako 100 fotografiami z  rôz-

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 Bachle-
da, ktorý povedal: Som veľmi rád, že 
sme sa dnes stretli kvôli Milanovi Bo-
goľovi, 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. 
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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 uskutoč-

nil konvent Tatranského seniorátu 
v  Cirkevnom zbore ECAV na  Slo-
vensku Poprad-Veľká v  evanjelic-
kom chráme, aby boli dodržané pan-
demické opatrenia. Z  dôvodu pan-
démie COVID-19 sa konal v takom-
to neskorom termíne. Brat senior Ja-
roslav Matys vo svojej správe zdô-
raznil: „je to Božia milosť, že sa mô-
že cirkev Pána Ježiša Krista na tom-
to svete zhromažďovať okolo Božie-
ho Slova a  sviatosti. Nie všetci kres-
ťania majú na  tejto milosti podiel. 
Väzni, chorí, ľudia vzdialení od svo-

jich zborových spoločenstiev, zvesto-
vatelia evanjelia v pohanských kraji-
nách, tí všetci sú osamotení. To, že sa 
cirkev môže zhromažďovať, sme brali 
ako úplnú samozrejmosť až do času, 
keď sa svet dostal do ohrozenia pan-
démie vírusom COVID-19, ktorý sa 
šíril z čínskeho Wu-chanu. A tak od-
razu od 15. marca 2020 na 3. nede-
ľu pôstnu boli naše kostoly zatvorené. 

Pri prvej vlne sme boli mnohí v pa-
nickom strachu, hoci denne pribú-
dalo len 30 – 40 nakazených na ce-
lé Slovensko. Cirkev prešla do  onli-
ne priestoru a  svoju činnosť zame-
rala na  vysielanie cez médiá. Mno-
hí farári začali využívať sociálne sie-
te a slúžili kázaním a nejakým krát-
kym programom, ktorý potom vysie-
lali cez svoj mobil. Bolo to úctyhod-
né, hoci mi to kvalitou pripomína-
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lo staré časy, keď sme za socializmu 
počúvali zakázanú rozhlasovú stani-
cu „Slobodná Európa“. Všetko to tr-
valo 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 ne-
dele 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 kos-
tola, pretože počty nakazených bo-
li oproti prvej vlne už veľmi vysoké. 
Posledná nedeľa adventná nám na-
značovala, že vianočné sviatky bu-
dú pre mnohých veľkým zdravotným 
rizikom pri akomkoľvek stretávaní. 
Vzhľadom na  metodické usmerne-

nia vydané Úradom verejného zdra-
votníctva SR a opatrenia k zamedze-
niu šírenia ochorenia COVID-19 sme 
s bratom dozorcom TAS napísali od-
porúčanie, aby sa služby Božie počas 
Vianoc zrušili a nevykonávali. V na-
šom TAS šesť cirkevných zborov eš-
te vykonalo služby počas vianočných 
sviatkov, no potom boli všetky kosto-
ly pre služby Božie zavreté.“

V  závere svojej správy sa poďa-
koval všetkým, ktorí boli ochotní 
sa zapojiť do online priestoru, v kto-
rom sa prostredníctvom Kežmarskej 
televízie vysielali bohoslužby nielen 
pre Tatranský seniorát. Rovnako sa 
poďakoval aj CZ v Kežmarku a pre-
dovšetkým ich domácemu zborové-
mu farárovi Romanovi Porubänovi 
za jeho angažovanosť a starostlivosť, 
ktorej sa slúžiacim dostalo v priesto-
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roch Evanjelického farského úra-
du vo forme občerstvenia a  pohos-
tenia. Poďakoval aj bratovi kanto-
rovi CZ Kežmarok Romanovi Uhlá-
rovi, ktorý nám počas všetkých slu-
žieb Božích kantoroval. Táto služ-
ba pokračovala aj v  roku 2021. Se-
niorálne presbyterstvo TAS schváli-
lo, že náklady spojené s  týmto pre-
nosom sa uhradia z finančných pro-
striedkov TAS.

5. septembra 2021 na 14. nedeľu 
po Sv. Trojici sme začali nový škol-
ský rok 2021-2022 slávnostnými 
službami Božími v  Drevenom arti-
kulárnom kostole. Do rámca boho-
služieb sa aktívne zapojili deti i kon-
firmandi prečítaním modlitieb, bib-
lických textov a svojím programom 
v  podobe rôznych básničiek na  za-
čiatok školského roka a zaspievaním 

dvoch piesní. Jednu sme si požiča-
li od speváka Mira Jaroša: Do školy 
sa teším, hurá. Deti si ju už pri sa-
motnom nácviku veľmi obľúbili. Só-
lovým partom nám poslúžila Domi-
nika Ondo-Eštoková a deti spoločne 
zaspievali refrén tejto piesne. Druhá 
pieseň, ktorá zaznela na  bohosluž-
bách, bola známa detská „hitovka“: 
Či si veľký a či malý. Rodičia a účast-
níci služieb Božích spev svojich rato-
lestí ocenili spontánnym potleskom. 

Brat farár sa deťom prihovoril 
na text z Markovho evanjelia 10,46-
52 o  slepcovi Bartimajovi, ktorému 
Ježiš vrátil zrak. Vo svojom prího-
vore podotkol, že keď začíname no-
vý školský rok, teda aj práce na ho-
dinách náboženstva a konfirmačnej 
prípravy, chceme prosiť Pána Bo-
ha, aby nás to, čo sa učíme, iba ne-
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obmývalo ako horská rieka obmý-
va kameň. Chceme prosiť Boha, aby 
naše srdcia neboli a nezostali tvrdé 
ako kameň, do ktorého nemôže nič 
preniknúť. Veď pri vyučovaní nábo-
ženstva nejde len o vedomosti o Pá-
nu Bohu. Čítať o Ňom, učiť sa o Ňom 
je iste dôležité a potrebné. No to naj-
dôležitejšie je: prísť k  Nemu, pustiť 
Ho do svojho srdca, žiť s Ním. A tak 
je potrebné, aby sa deti, ale i my do-
spelí modlievali: „Pane Ježiši Kriste, 
nechcem, aby ma to, čo sa o Tebe do-
zvedám, iba obmývalo, ako voda ob-
mýva 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 nepo-
slušnosť, pre moje hriechy.“ Veče-

ra Pánova, ku ktorej budeme i dnes 
pristupovať, nám to chce nanovo 
pripomenúť. 

Ako sa však môže stať, aby Pán Je-
žiš 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  hrie-
chov? Pri hľadaní odpovede na túto 
otázku, určite mi v tom vy, milé de-
ti, pomôžete. Zahráme sa teraz krát-
ku 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 ne-
gatív 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 dob-
ré, pozitívne, svetlé. Telesným zra-
kom vidíme len to, čo je smrteľné - 
tmavé. Nesmrteľného Boha nemô-
žeme vidieť telesnými očami – smr-
teľným zrakom. Keď nám Ježiš Kris-
tus 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 duchov-
ný 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 vo-
lal?  – Už neviete? Bartimaios. Ten-

to muž síce nevidel, ale počul. Počul 
aj o  Ježišovi, ktorý má moc slepým 
otvoriť oči. Predstavte si, že uve-
ril tomu, čo o Ňom počul a  spolie-
hal sa na  Jeho moc. Uverili by sme 
aj my niečomu, o čom sme iba poču-
li? Možno niektorí áno a iní zase nie.

Ježiš Kristus môže v nás žiť a stať 
sa pre nás živým iba vtedy, keď bude-
me dôverovať Jeho slovu, keď bude-
me veriť tomu, čo On hovorí. Viera 
– duchovné videnie, pochádza z po-
čúvania 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?“ neodpo-
vedá neisto: Ak chceš a  vedel by si 
mi pomôcť, tak to urob. Ani Ježišo-
vi nehovorí: Nehnevaj sa, že Ťa zdr-
žujem a  otravujem, ale mohol by si 
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ma uzdraviť? On hovorí Ježišovi veľ-
mi otvorene a  jasne: „Majstre môj 
(=Učiteľ môj), nech vidím!“ 

V  týchto slovách bola obsiahnutá 
hlboká viera a spoľahnutie sa na Pá-
na Ježiša Krista, ktorú by sme mohli 
opísať slovami: Pane Ježiši, ja viem, 
že môžem k Tebe prísť so svojou bie-
dou a Ty ma uzdravíš. Ty si môj Boh 
a Pán, môj Pomocník! A tak sa aj sta-
lo. 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 svet-
lom, najväčšou pomocou v živote – 
i v škole. Prosme o toto svetlo pri za-

čiatku prác v novom školskom roku. 
Prosme o odvahu prichádzať za Ježi-
šom s našimi biedami. Prosme, aby 
nám On sám otvoril oči a aby to, čo 
sa učíme, či na službách Božích po-
čúvame, nás nielen obmývalo, ako 
horská bystrina kameň, ale aj na-
pĺňalo. Prosme preto o to, aby naše 
srdcia neboli –  nezostali tvrdé, ale 
dôverujúc Ježišovmu slovu sa otvo-
rili 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. Ve-
ríme tým slovám, ktoré povedal: To-
to 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 hor-
ská bystrina popri kameni, ale bude 
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žiť v  nás skrze viditeľné slovo, kto-
ré je pre nás pripravené v daroch te-
la a krvi Pána Ježiša Krista. 

9. septembra 2021 v  peknom 
prostredí Mestského kultúrneho 
strediska na Starom trhu sme si pri-
pomenuli našich židovských suse-
dov, ktorí doplatili na nenávistnú fa-
šistickú diktatúru. Takmer 70 miest 
na  Slovensku sa zapojilo do  tejto 
spoločnej akcie, ktorej iniciátorom 
je Jozef Klement zo Zvolena. 

Prvý hodinový blok patril študen-
tom kežmarských škôl, ktorých svo-
jím rozprávaním plne zaujala milá 
pani PhDr. Jana Teššerová. Pochádza 
z  Kežmarku, jej otec bol dlhé roky 
správcom tunajšieho židovského cin-
torína. Je pedagógom na  dôchodku, 
žije v Košiciach, kde s nadšením spre-
vádza záujemcov v tamojšej synagóge 

na Puškinovej ulici. Hrdo predstavila 
aj jej srdcovú záležitosť: vedľa stoja-
cu novú galériu mimoriadne talento-
vaného židovského košického umel-
ca Ľudovíta Felda, ktorý prežil kon-
centračný tábor v Osvienčime aj vďa-
ka tomu, že tam kreslil – nútene do-
konca aj neľudské pokusy zvráteného 
doktora Mengeleho. 

Pani Teššerová mladým účast-
níkom veľmi príjemným spôsobom 
opísala aj hrozné vojnové osudy svo-
jich rodičov v Kežmarku: Jej mamič-
ka mala v  čase deportácií (r. 1942) 
krásnych 23 rokov, bola najmladšia 
z  13 detí, čo bolo vtedy v  ortodox-
ných rodinách pomerne obvyklé. 
Mala teda širokú rodinu a veľa blíz-
kych príbuzných. To drastické pre-
nasledovanie židov však žiaľ pre-
žilo len zopár z  nich. Pred prvým 
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Rodáčka Jana Teššerová s manželom

transportom dievčat v marci 1942 sa 
mamička ukryla v  jednom tatran-
skom sanatóriu. Po pol roku (v ok-
tóbri), keď už zo Slovenska stihli 
do koncentračných táborov v Poľsku 
vyviezť okolo 58 000 židov, prvá vl-
na transportov skončila. V máji ro-
ku 1943 ju ako poslednú z vyše 150 
židov (na jej vlastnú žiadosť) krstom 
zachránil kežmarský evanjelický fa-
rár Ondrej Spišák (v ten istý deň po-
krstil aj neskoršieho režiséra Juraja 
Herza, ktorý mal vtedy 8 rokov).

Rodičia pani Teššerovej druhú vl-
nu deportácií (ktoré trvali od  SNP 
do  oslobodenia) prežili len vďaka 
obetavosti skutočných hrdinov: naj-
prv ich krátko ukrývala nemecká 
rodina Loischová, keď ich tam ale 
gardisti vypátrali, tak ich s  nasade-
ním svojich životov až do konca voj-

ny ukryla rodina Žihalová, ktorá bý-
vala za nemeckými kasárňami. (Po-
tomkom tejto rodiny by sa pani Teš-
šerová veľmi rada poďakovala, len sa 
jej zatiaľ nepodarilo zistiť, či a kde ži-
jú. 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 stráve-
né v  neustálom strachu – v  tma-
vom „bunkri“ v krutej zime – zane-
chali na  jej rodičoch trvalé násled-
ky. Hlavne jej mamička trpela až 
do  smrti ťažkými depresiami. Ich 
vojnové utrpenie bolo častou témou 
rodinných rozhovorov. Napriek to-
mu hodnotí pani Teššerová svoje 
detstvo ako príjemné. 

Potom nasledovala krátka plodná 
diskusia so študentami a prestávka.



115

Účastníci podujatia Nezabudnutí susedia

Presne o 10:00 zazneli (ako v mno-
hých ďalších mestách) zvony so siré-
nou a všetci prítomní sme si minútou 
ticha pripomenuli obete holokaustu. 

Milá pani Teššerová nám objasni-
la dôvod nášho stretnutia: Aj po 80 
rokoch, ktoré (presne na deň) uply-
nuli od  vydania Židovského kóde-
xu, si musíme pripomínať jeho obe-
te, lebo aj dnes sa ešte šíri nenávist-
ná ideológia, ktorá pohŕda ľudskými 
životmi. Rasizmus a antisemitizmus 
vtedy spôsobil tragickú smrť vy-
še 1000 Kežmarčanov – len pre ich 
židovský pôvod. Prinieslo to ostat-
ným uspokojenie a  radosť? Či skôr 
len ich majetok? Môže utrpenie ľudí 
priniesť niekomu šťastie? Čo otrávi-
lo mysle týchto ľudí? 

Už po  pol roku od  vydania na-
riadenia č. 198 nasledovali deportá-

cie do Osvienčimu, odkiaľ už väčši-
nou nebolo návratu. Pritom bol Kež-
marok predtým typický svojou to-
leranciou a  znášanlivosťou. Vďaka 
patrí každému, kto sa odvážil posta-
viť proti fašizmu a komu sa podari-
lo 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 vzác-
ne pozdravy cez videozáznam. 
Prvým bolo autentické svedectvo 
prof.  MUDr.  Pavla Traubnera (roč-
ník 1941). Bol prednostom I. neuro-
logickej kliniky Fakultnej nemoc-
nice s poliklinikou v Bratislave, de-
kanom Lekárskej fakulty Univerzi-
ty Komenského v Bratislave a pred-
sedom štátneho fondu Pro Slovakia. 
Je čestným predsedom Ústredné-
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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 ambulan-
cie ako pacient a pán Traubner mu 
aj napriek tomu pomohol.) Najprv 
sa museli presťahovať do  biedne-
ho pivničného bytu, neskôr po  po-
vstaní 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 oslo-
bodení a návrate do svojho domova 
tam už nenašli nič zo svojho majet-
ku. Tieto útrapy ho však naučili pre-
konávať aj veľké prekážky, čo mu 
v živote veľmi pomohlo. 

Ako druhý nás cez video po-
zdravil Ivan Eľko, generálny bis-

kup Evanjelickej cirkvi augsburské-
ho vyznania na Slovensku. Aj v jeho 
rodnej obci po čase zabudli na svo-
jich židovských susedov – po ich ná-
silnom 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 to-
ho, ako tie najhoršie ľudské vlastnosti 
kedysi dostali voľný priechod. Akým 
neľudským ponížením prešli odvle-
čení. Ako trpeli. Ako zomierali – ako 
stádo vedené na  porážku. Smúťme 
nad tým, aké nezvratné škody boli 
napáchané. Stojme v úprimnom po-
kání zoči – voči tomu zlému, čo sa 
medzi nami odohralo. ... Vyslovme 
vnútorný sľub, že sami nebudeme ni-
kým pohŕdať, nikoho preklínať, niko-
mu fyzicky ubližovať. Povzbuďme sa 
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do skutkov lásky. Áno, a tiež do skut-
kov obetavosti, ak to bude treba.“

Po ňom sa nám prihovoril už na-
živo náš primátor PhDr. Mgr. Ján Fe-
renčák MBA a pripomenul, že Dru-
há svetová vojna pre nás ostáva váž-
nym mementom. Hrdo pripomenul 
slovenské prvenstvo v  pomerne veľ-
kom počte hrdinov, ktorí riskova-
li svoje životy, aby zachránili židov-
ských obyvateľov. Spomenul aj pôso-
bivé svedectvá o týchto záchranných 
akciách v Slovenskom rozhlase (En-
cyklopédia spravodlivých). „Nech je 
nám minulosť mementom aj pouče-
ním 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 polo-
žil 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 zástup-
kyňa záchrancov Židov, brat farár Ro-
man Porubän – za  ECAV, študent-
ka Klaudia Mirgová za Rómov a otec 
Marián Sterančák – za  GKC. Takto 
aspoň verejne zazneli mená tých za-
vraždených, ktorých pamiatku chceli 
fašisti úplne vymazať. 

Manžel pani Teššerovej – 
MUDr.  Tomáš Teššer – prednie-
sol v  hebrejskom origináli vhodnú 
modlitbu kadiš, ktorej obsah nám 
jeho manželka preložila. 

Obaja potom podobne prečítali 
2x10 mien záchrancov, ktorí od štá-
tu Izrael (prostredníctvom  ich mú-
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zea holokaustu Yad Vashem) dostali 
ocenenie Spravodliví medzi národ-
mi. Medzi nimi sú aj dva kežmar-
ské manželské páry: Štefánia a Vác-
lav Bartošekovci, a  Anna a  Ondrej 
Modlovci. (Aj viacerí členovia rodi-
ny Lebdovičovej z  Mlynčekov: Ján, 
Anna, Emília, Margita a Žofia.)

Niektorí obetaví záchrancovia, 
či ich potomkovia, (často zo skrom-
nosti) zatiaľ ani nežiadali toto ocene-
nie. Michal Paľko (vedúci trojčlennej 
skupiny Mojše band) prečítal mená 
10 z nich. Medzi nimi je aj päť mien 
z Kežmarku: Martin Šilon, Ján Bart-
ko, už spomínaný farár Ondrej Spišák 
a rodiny Žihalová a Loischová. 

Najsilnejším zážitkom bola pre 
mnohých práve spoločná modlitba 
našich troch duchovných predstavi-
teľov (p.  dekan František Trstenský 

– RKC, br. farár Roman Porubän – 
ECAV, o. Marián Sterančák – GKC). 
Zo Starej Zmluvy (ktorú máme spo-
ločnú so židmi) vybrali vhodné texty 
o našom hriechu smerujúce ku poká-
niu a doplnili ich hlbokými a úprim-
nými kajúcnymi modlitbami. Prosili 
všemohúceho Boha o pomoc pri šíre-
ní pokoja, úcty a rešpektu. Aby sa ta-
ké hrôzy už nemohli zopakovať. 

Krásnymi kyticami sme na záver 
obdarovali tri vzácne dámy – Janu 
Teššerovú (za  jej významný vklad 
do  tohto podujatia), Margitu Leb-
dovičovú a  Melániu Gulášiovú – 
za obetavú pomoc ich rodín Židom 
v ťažkých vojnových časoch. 

Celé podujatie v Kultúrnom stre-
disku citlivo sprevádzala dvoji-
ca moderátorov: Barbora Kaprálo-
vá a Miki Lipták. Veľkým prínosom 
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bola aj skupina Mojše band, ktorá 
jemným spôsobom v pozadí zahra-
la a  zaspievala pestrý výber židov-
ských skladieb. Vďační sme aj za vý-
bornú službu pána Eduarda Fertáľa, 
ktorý nám priestor príjemne osvetlil 
aj ozvučil, a tiež šikovným fotograf-
kám zo Školy umeleckého priemys-
lu, ktoré nám podujatie pekne zdo-
kumentovali. 

Potom sme sa vo veľkom sprie-
vode (na čele s našimi duchovnými 
predstaviteľmi) vybrali ku pamät-
níku synagógy a  židovských oby-
vateľov Kežmarku, kam predstavi-
telia mesta položili veniec a ostatní 
účastníci priniesli biely kamienok. 

Vďaka Bohu za toto podujatie!
12. septembra 2021 sa uskutočni-

lo v Cirkevnom zbore ECAV na Slo-
vensku Súľov stretnutie artikulár-

nych zborov. V  súčasnosti v  cirkev-
nom zbore už nestojí pôvodný arti-
kulárny kostol, ale v  čase Šopron-
ských artikúl bol Súľov jedným z ur-
čených 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. Ma-
rek Hrivňák, ktorý nás srdečne pri-
vítal na pôde cirkevného zboru a zá-
roveň so svojimi spolupracovníkmi 
zabezpečil pre všetkých účastníkov 
drobné pohostenie pred kostolom 
pod stanmi, aby sme sa všetci cíti-
li na  tomto mieste ako doma a  zá-
roveň zabezpečil aj spoločný obed 
po bohoslužbách. Tohto roku sme sa 
zúčastnili už desiateho jubilejného 
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stretnutia artikulárnych zborov, ale 
bez Cirkevného zboru ECAV na Slo-
vensko Svätý Kríž, vzhľadom na to, 
že v túto nedeľu prebehla inštalácia 
zborového farára Miloslava Gdo-
vina, ktorú vykonal senior Liptov-
sko-Oravského seniorátu Mgr.  Sta-
nislav Grega. 

Do  slávnostného programu bo-
hoslužieb sa zapojili cirkevné zbo-
ry z  Kežmarku zaspievaním štyroch 
piesní, Hronseka, ktorý nám pripra-
vil dramatické pásmo o  palatínovi 
Jurajovi Thurzovi a  Žilinskej syno-
de, ktorú zvolal v  roku 1610 do Žili-
ny. Do programu sa zapojil aj cirkevný 
zbor Istebné, ktorý nám opäť poslúžil 
mládežníckou hudobnou skupinou. 

Popoludní sme navštívili Byt-
ču, kde sa nachádza Thurzov so-
bášny palác, ktorý patrí medzi naj-

významnejšie renesančné stav-
by na  našom území.  Je architekto-
nickým  unikátom, ktorého  charak-
ter a  využitie je aj dokladom vyso-
kej kultúrnej úrovne, ako aj súčas-
ne  odzrkadlením vysokého spolo-
čenského postavenia rodiny Thur-
zovcov, predovšetkým Juraja Thur-
zu, ktorý ho nechal postaviť v roku 
1601 pre svoje dcéry. Dnes je palác 
po rekonštrukcii a opätovne je mož-
né vidieť prácu renesančných maj-
strov. Stála expozícia je reprezen-
tatívnou pripomienkou jedinečnej 
historickej osobnosti palatína Juraja 
Thurzu. Pripomína jeho renesančnú 
osobnosť, ktorá sa významným spô-
sobom zapísala do politického, kul-
túrneho a náboženského života vte-
dajšieho Uhorska.
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V svadobnom paláci Juraja Thurzu

Palác pravdepodobne stavali ta-
lianski majstri, ktorí pracovali aj 
na  bytčianskom zámku. Dokonče-
ný bol v roku 1601, ako o  tom vy-
povedá nápis nad hlavným portá-
lom. Palác, jednoposchodová budo-
va obdĺžnikového pôdorysu, je svo-
jím spôsobom unikátna stavba, pre-
tože podobne veľký priestor sa v da-
nej dobe na území Slovenska nevy-
skytoval. Fasády sú bohato zdobe-
né sgrafitovou ornamentikou s figu-
rálnymi a rastlinnými motívmi oko-
lo kamenných okien a portálu. Nad 
hlavným portálom je nápis, ktorý vo 
voľnom preklade hovorí: Juraj Thur-
zo dal tento palác postaviť z  otcov-
skej lásky pre svadobnú slávnosť svo-
jich milých dcér roku 1601. Nad ná-
pisovou doskou vstupného portá-
lu sú erby Juraja Thurzu (dvojhlavý 

čierny orol s rozprestretými krídla-
mi) a  jeho druhej manželky Alžbe-
ty Czoborovej.

V kaštieli sa od roku 1708 zdržia-
val ako člen cisárskej posádky aj Ju-
raj Jánošík. Keď v  roku 1710 zaja-
li a uväznili na Bytčianskom zámku 
zbojníckeho kapitána Tomáša Uhor-
číka, zoznámili sa a časom sa spria-
telili. V októbri 1710 Jánošík pomo-
hol Uhorčíkovi pri úteku zo zámoc-
kého väzenia. Juraja Jánošíka na žia-
dosť otca v novembri 1710 prepustili 
z cisárskych služieb. Uhorčík ho po-
tom nahovoril, aby sa dal k zbojní-
kom. Koncom zimy 1712 legendár-
neho zbojníka Juraja Jánošíka zaja-
li a v marci 1713 v Liptovskom Mi-
kuláši popravili. Mal vtedy 25 rokov. 

Naplnení mnohými zážitkami 
a novým poznaním sme sa podvečer 
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M. Erdinger a R. Porubän v pražskej Lucerne

vrátili domov, ďakujúc Bohu za pek-
ne prežitý deň 10. ročníka stretnutia 
artikulárnych zborov. 

15. – 20. septembra 2021 zúčast-
nil som sa služobnej cesty do  náš-
ho partnerského cirkevného zbo-
ru v Českobratskej církvi evangelic-
ké na Mělníku. Vo štvrtok ma čaka-
lo veľmi milé prekvapenie, ktoré sa 
odohrávalo v  metropole Českej re-
publiky – v Prahe a jej slávnej praž-
skej Lucerne. Brat farár Miroslav Er-
dinger ma pozval na posledný kon-
cert skupiny Spirituál kvintet, ktorá 
na českej a slovenskej scéne sa doží-
vala svojich 60. narodenín. 

Skupina bola založená na  jeseň 
roku 1960 štyrmi členmi Univer-
zitného umeleckého súboru.  Išlo 
o mužské kvarteto, ktorého pôvod-
ný názov bol „Duchovné kvarteto“. 

Prvý koncert sa uskutočnil v  roku 
1962 na Medzinárodnom jazzovom 
festivale v  Karlových Varoch. Zo-
stava spevákov sa počas 60-ročnej 
existencie ustavične menila, ale sta-
bilnými súčasťami Spirituál kvinte-
tu, ako si ich pamätáme z najväčších 
čias ich slávy, bol kapelník Jiří Ti-
chota, jeho manželka Zdenka, Du-
šan Vančura, Oldřich Ortinský, Ka-
rel Zich, Irena Budweiserová, Jan 
a  František Nedvědovci, Jiří Cerha 
a  mnohí iní. I  v  ťažkej dobe socia-
lizmu duchovnými spirituálmi po-
vzbudzovali ľudí k  nádeji na  zme-
nu režimu. Keď nastal november 
1989, kapela vystúpila na Melantri-
chovom balkóne počas revolučných 
udalostí v Prahe. 

Prvá polovica koncertu sa niesla 
akýmsi prierezom ich tvorby a  rôz-
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Spolu s Erdingerovcami na Mělníckom vinobraní

nych žánrov, ktorými oslovovali svo-
jich poslucháčov. Druhú polovicu 
koncertu po  prestávke sme si mohli 
nielen vypočuť, ale predovšetkým 
zaspievať všetky piesne, ktoré sa sta-
li počas ich 60-ročného pôsobenia 
na hudobnej scéne hitovkami. Bol to 
nesmierny zážitok - prežiť jeden ve-
čer s kapelou, ktorá sa lúčila so svo-
jím publikom v pražskej Lucerne. 

Nasledujúci deň v piatok sa zača-
li slávnosti Mělnického vinobrania. 
Musím sa priznať, že to bolo mo-
je prvé vinobranie, ktorého som sa 
osobne zúčastnil. Vinári z celej Čes-
kej republiky ponúkali návštevní-
kom vinobrania skutočne to najlep-
šie, čo sa im podarilo vo svojich vi-
nohradoch dopestovať a zároveň vy-
robiť. Naša ochutnávka vína zača-
la na Mělnickom zámku u domáce-

ho pána Jiřího Lobkowicza, ktorý je 
známy výrobou vína s názvom Ľud-
mila. Veľkým prekvapením pre mňa 
bolo, že víno na vinobraní sa nepi-
lo z plastových pohárov. Česi v tom-
to smere zachovávajú kultúru. Krás-
ne sklenené čaše s erbami alebo lo-
gami jednotlivých vinárstiev zdobi-
li poháre, z  ktorých sa degustovalo 
víno. V sobotu ulicami starobylého 
mesta Mělník sa uskutočnil histo-
rický svätoľudmilský sprievod. So-
meliéri v radničnom dvore ponúkali 
to najkvalitnejšie z mělnických vín. 
V  historickom meste bolo vytvore-
ných päť scén, na  ktorých sústavne 
prebiehal nejaký program. Človek si 
tak mohol vychutnať Mělnické vino-
branie všetkými zmyslami.

V nedeľu sme sa stretli na boho-
službách, na  ktorých som poslú-
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žil zvesťou slova Božieho na  sta-
rozmluvný text z 1. knihy Mojžišo-
vej 17,15-21 a 18,1-15, ktorý pouka-
zuje na  to, ako je v  živote dôležité 
dôverovať Božím zasľúbeniam, kto-
rým Boh zostáva verný. Túto sku-
točnosť môžeme vnímať najviac po-
čas vianočných sviatkov. Veď aj sa-
motný príchod Ježiša Krista do toh-
to sveta bol dávno zasľúbený ústa-
mi prorokov a  Boh, keď sa naplnil 
čas, poslal svojho Syna, ktorý sa na-
rodil Márii a  Jozefovi v  Betleheme. 
V  rámci služieb Božích prebehol aj 
krst dieťaťa, ktorého rodičia pochá-
dzali zo Slovenska. 

22. septembra 2021 Aj tohto ro-
ku sme sa zapojili do  medzinárod-
ného projektu s názvom: Noc litera-
túry. 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 Kež-

marku Valter Hugo Mãe – Syn 
tisícich otcov (PT) Preklad: Len-
ka Cinková Čítala: Lenka CIN-
KOVÁ

2)  Lyceálna knižnica / Evanjelické 
lýceum Alena Sabuchová – Šep-
tuchy (SVK) Čítala: Alena SA-
BUCHOVÁ

3)  Kníhkupectvo ALTER EGO Kjer-
sti 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
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5)   Grundschule Kežmarok Olga 
Grjasnowa – Právna nejasnosť 
jedného manželstva (DEU) Pre-
klad: Paulína Čuhová Čítala: 
Paulína ČUHOVÁ

Počas jedného večera bolo pros-
tredníctvom zaujímavých osobnos-
tí predstavených niekoľko úryvkov. 
Čitateľské publikum si samo mohlo 
vybrať, kde a  čo si pôjde vypočuť. 
Na všetkých piatich miestach sa za-
čalo čítať o 1630 h. Na záver o 1915 h. 
sa účastníci stretli so všetkými účin-
kujúcimi na  besede spojenej s  hu-
dobným vystúpením Michaely Re-
gecovej pod moderátorskou taktov-
kou Mariána GALAJDU v  hoteli 
Hviezdoslav.

Noc literatúry pripravuje České 
centrum v spolupráci so združením 
zahraničných kultúrnych inštitútov 

siete EUNIC (European Union Na-
tional Institutes for Culture), kul-
túrnymi oddeleniami veľvyslanec-
tiev a  zastúpením Európskej komi-
sie. 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 Hun-
covciach uskutočnili bohoslužby, 
na  ktorých zvesťou slova Božieho 
poslúžil dôstojný brat biskup Peter 
Mihoč. Ešte v piatok pred 17. nede-
ľou po Sv. Trojici, keď sa mala usku-
točniť slávnostná posviacka obno-
veného interiéru, stálo okolo kosto-
la lešenie. Stavebná firma do posled-
nej chvíle doťahovala práce na  ob-
nove čelnej fasády a  časová tieseň 
dvíhala predsedníctvu cirkevné-
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Slávnostné bohoslužby v Huncovciach

ho zboru adrenalín, či to do nedele 
stihneme. Stihli sme to aj so sobot-
nou brigádou, keď sme kostol pri-
pravili na slávnostnú posviacku. Po-
poludní v  sobotu majstri kamenári 
namontovali pamätnú tabuľu po ľa-
vej strane vstupu do  kostola, ktorá 
bude ďalším generáciám pripomínať 
neslávne udalosti odsunu nemecké-
ho obyvateľstva z tejto obce. 

Iniciátorom a  hnacím motorom 
rekonštrukcie 170-ročného kosto-
la bol rodák z Huncoviec Otto Fas-
singer, ktorý po  svojom otcovi Ľu-
dovítovi Fassingerovi akoby pre-
vzal pomyselnú štafetu kurátora tej-
to filiálky. Hoci jeho otec (ako kar-
patský Nemec) nebol odsunutý, pre-
šiel si svojimi zápasmi v ruských gu-
lagoch, ktoré ho ešte viac upevnili 
a posilnili vo viere v Boha. 

V roku 2019 sme postavili v kos-
tole lešenie a začali sa uskutočňovať 
maliarske práce, ktoré sme dokonči-
li v roku 2020. Rekonštrukcia obsa-
hovala nielen vymaľovanie interié-
ru kostola, ale aj vyspravenie oltára 
a namaľovanie nového oltárneho ob-
razu, ktorý si nemeckí obyvatelia pri 
vysídlení zobrali so sebou. Nepoda-
rilo sa nám zistiť, kde by sa pôvod-
ný huncovský oltárny obraz dnes na-
chádzal. Z toho dôvodu domáci brat 
farár Roman Porubän oslovil Ma-
gistra umenia Michala Frica, aby sa 
podujal namaľovať pre tento kostol 
nový oltárny obraz, znázorňujúci Je-
žiša Krista v  šarlátovom rúchu, ako 
kráča po ceste, ktorá nie je rovná, ale 
nachádzajú sa na nej i kamene, o kto-
ré neraz v živote človek zakopne. Tá 
cesta znázorňuje náš život, naše pu-
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Roman Porubän a biskup VD Peter Mihoč

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 dô-
ležité, aby sa kresťan v živote dostal 
do víru Ducha Svätého. Ježiš Kristus 
bol Ním vedený, a preto mohol krá-
čať poslušne k cieľu – ku krížu. Šar-
látové rúcho, do ktorého ho obliekli 
rímski vojaci tesne pred ukrižova-
ním, nám na túto skutočnosť pouka-
zuje. Kristus svoj cieľ dosiahol a rov-
nako i my máme putovať vedení Du-
chom Svätým k cieľu – ku Kristovi, 
aby sme dosiahli večnosť. K  tomu-
to cieľu máme pozývať ľudí okolo se-
ba, ktorí žijú v našom prostredí – aj 
tu pod Tatrami. Čo nám symbolizu-
je pozadie obrazu. Žiť život s  Kris-
tom, to prináša človeku pokoj, ktorý 

je znázornený Ježišovou rukou polo-
ženou na srdce, ktorá prstami vytvá-
ra hebrejské písmeno Š – šálom. To 
je ten Boží pokoj, ktorý nám nemôže 
tento svet dať, ako to čítame aj v Já-
novom evanjeliu: „Pokoj vám zane-
chávam, svoj pokoj vám dávam, nie 
ako svet dáva, vám ja dávam. Nech 
sa vám nermúti srdce a nestrachu-
je!“ (J 14,27). 

V  rámci rekonštrukčných prác 
prebehla kompletná oprava organu, 
ktorý bol napojený na nové elektric-
ké dúchadlo. Túto opravu vykonal 
organár Ján Zummer z Vrbova. Po-
slednou rekonštrukciou bola oprava 
čelnej fasády, ktorú uskutočnila fir-
ma STEMP.

I  touto cestou sa vedenie cirkev-
ného zboru chce poďakovať všet-
kým, ktorí sa akýmkoľvek spôso-
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Brat biskup pri posvätení obnoveného interiéru kostola

bom podieľali na oprave tohto kos-
tola,  predovšetkým bratovi Ottovi 
Fassingerovi - ako bývalému rodáko-
vi, ktorému najviac záležalo na tejto 
oprave. Z príležitosti opráv Huncov-
ského 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 spoluprá-
ci s  obcou a  pracovníkmi aktivač-
nej činnosti, za čo im srdečne ďaku-
jeme. Obecné zastupiteľstvo schváli-
lo na svojom augustovom zasadnutí 
príspevok na opravu fasády kostola 
vo výške 5.000,- €., ktorý poukáza-
lo na účet cirkevného zboru. Srdeč-
ne ďakujeme aj obci Huncovce a ich 
predstaviteľom. 

Zrekonštruovaný kostol posvätil 
biskup Východného dištriktu Peter 

Mihoč za účasti rodákov, ktorí mu-
seli ako nemeckí obyvatelia opus-
tiť obec Huncovce. I  keď žijú roz-
trúsení po celom Nemecku, sú s na-
mi v  kontakte a  opakovane sa vra-
cajú do  svojho rodiska. Dojatie pri 
tejto príležitosti neskrýval ani brat 
Emil Schneck, ktorý mal sedem ro-
kov, keď ho deportovali. Pri tejto 
príležitosti povedal: „Som premože-
ný tým, čo som dnes zažil. Kostol vy-
zerá úžasne.“ Napriek všetkému čo 
sa stalo, na Slovensko a ani na svo-
ju rodnú obec nezanevrel. 

Pri tejto príležitosti na bohosluž-
bách zaznelo aj niekoľko piesní z ne-
meckého evanjelického spevníka, 
a  pod taktovkou zborového farára 
Roman Porubäna v  sprievode kan-
tora Romana Uhlára vystúpil zbo-
rový spevokol. Brat dozorca Ing, Jo-
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Bohoslužby za účasti nemeckých rodákov

zef Horváth podotkol pri tejto príle-
žitosti 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 zá-
kladom evanjelickej komunity v Kež-
marku a jeho okolí.“

Po  skončení bohoslužieb sa ich 
účastníci premiestnili pred kostol, 
kde bola odhalená pamätná tabuľa. 
Pri tejto príležitosti domáci brat fa-
rár povedal: „Pamätná tabuľa, kto-
rú o chvíľu odhalíme, má pripomínať 
nielen domácim obyvateľom tejto ob-
ce tragickú udalosť, ktorá sa odohra-
la pred 77. rokmi, ale má byť pre nás 
všetkých akýmsi mementom a varo-
vaním, aby sme si uvedomili, že kaž-
dý človek má svoju dôstojnosť a  my 

ako ľudia nemáme právo po nej šlia-
pať. Človek bol stvorený na Boží ob-
raz a podľa toho sa máme aj my sprá-
vať ku každému človeku nech by bol 
akejkoľvek rasy, národnosti či pohla-
via. Veď ako kresťania v Božom slo-
ve jasne čítame: Boh stvoril člove-
ka 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 prís-
lušnosť k  nejakému národu nesmú 
zohrávať v  spoločnosti úlohu, pro-
stredníctvom ktorej budeme škatuľ-
kovať ľudí.

Miesto, na  ktorom stojíme, spolu 
so susedným parkom sa v  minulos-
ti stalo miestom, kde najprv sústre-
ďovali Židov – židovské obyvateľstvo. 
O  tom svedčí aj priľahlý pamätník, 
aby ich postupným krokmi vyradili 
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zo spoločenského, kultúrneho i poli-
tického života. O  niekoľko rokov sa 
toto miesto stáva osudným pre ne-
mecké obyvateľstvo, ktoré v  dôsled-
ku nariadenia vlády je násilne vy-
sídľované zo svojho domova. To zna-
menalo opustiť všetko a odísť zo svoj-
ho rodného kraja niekde preč, niekde 
do neznáma. V dnešnej dobe si to ne-
vieme ani celkom dobre predstaviť. 
No však to, čo vieme s určitosťou po-
vedať, je, že táto tragédia sa nema-
la 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 

otázku hľadáme uspokojivú odpoveď. 
Častokrát sa snažíme pred druhými 
ospravedlniť, že my za to nemôžeme, 
ale za  to môže režim, politické zria-
denie, vládna moc či akási organizá-
cia. Čo na to povedať? Hlúposť a vý-
hovorka. Nemo sa prizerať na  kriv-
dy, ktoré sa dejú okolo nás, je schva-
ľovať hriech, ktorý plodí v spoločnos-
ti 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 nevzý-
vajú?“ (Ž 53,3-5). Jednoducho pove-
dané – človek prestal rešpektovať Bo-
ha, a to je dôsledok a príčina podob-
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ných tragédií, ktorá nás i  dnes upo-
zorňuje na to, ako je veľmi dôležité byť 
dennodenne v kontakte s Bohom, pre-
tože iba tento kontakt nám zaručuje, 
že v  živote nebudeme siahať po  ľud-
skej dôstojnosti. Preto očakávajme 
na Hospodina a prijímajme Jeho svä-
tú vôľu, ktorá buduje nielen nás, ale 
ktorá cez nás má budovať svojho blíž-
neho, aby sa podobné tragédia v deji-
nách ľudstva viac neopakovali. 

Práve včera uplynulo 77 rokov, ako 
boli násilne evakuované nemecké de-
ti zo škôl. Dnes tu stojí jedno z nich, 
brat Emil Schneck, ktorý v  tom ča-
se mal 7 rokov. Hoci prišiel do  no-
vej krajiny, ktorá sa mu stala domo-
vom, nezabudol na  svoj rodný do-
mov, na miesto, kde sa narodil, kde 
žili jeho rodičia. Juraj Špitzer vo svo-
jej knihe: Nechcel som byť Žid, si kla-

die otázku: Nestačí, že sa človek na-
rodí z ľudského otca a ľudskej matky? 
Musí patriť do  rasy, národa, medzi 
vyvolených a  menejcenných? Z  po-
hľadu Božieho stvorenia môžeme po-
vedať: Stačí. Nepotrebujeme sa naro-
diť do nejakej vyvolenej skupiny, pre-
tože pre Boha sme všetci vzácni. 

Buďme jeden druhému človekom, 
ktorý bol stvorený k  obrazu Božie-
mu, 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 bis-
kup Peter Mihoč, za  rodákov Otto 
Fassinger a za obec Huncovce miest-
ny aktivista Ján Gurník. 

29. septembra – 1. októbra 
2021 Podujatie Literárny Kežma-
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Rozhovor s Marcelom Hanáčkom

rok vzniklo v roku 1966 za účelom 
pripomenúť si životné výročia niek-
dajších slovenských literátov, ktorí 
v  priebehu 18. – 20. storočia štu-
dovali alebo pôsobili na  kežmar-
skom 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 kež-
marské podujatia (napr. EĽRO) sa 
museli kvôli pandémii odložiť. LK 
sa však (zatiaľ) stihol uskutočniť 
tesne pred vyhlásením protipande-
mických opatrení. LK má tiež me-
dzinárodný charakter – zúčastňo-
vali sa ho pravidelne slovenské de-
ti zo Srbska, Rumunska, Maďar-
ska, avšak posledné dva roky už ne-
mohli prísť.

56. Literárny Kežmarok bol ve-
novaný dvom veľkým – ak nie naj-
väčším osobnostiam slovenskej li-
teratúry. V  tomto roku sme si pri-
pomenuli 100 rokov od  smrti naj-
väčšieho slovenského básnika Pavla 
Országha Hviezdoslava, ktorý štu-
doval v  Kežmarku v  rokoch 1865 
– 1870, bol najlepším študentom 
školy a práve v Kežmarku začal pí-
sať po  slovensky. Dve výročia 230. 
výročie narodenia a  150. výročie 
úmrtia mal aj zakladateľ slovenskej 
drámy Ján Chalupka (1791 – 1871). 
Chalupka bol profesorom a  dva-
krát aj rektorom kežmarského lýcea 
v rokoch 1818 – 1824. V Kežmarku 
zanechal aj svoju životnú lásku ba-
rónku Babettu von Wieland – ich 
príbeh sa dostal aj do slovenskej li-
teratúry. 
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Ochotníci v akcii

Jadrom Literárnych Kežmar-
kov však predstavuje literárna sú-
ťaž v písaní poézie a prózy od naj-
menších školákov až po stredoško-
lákov – nejeden víťaz LK sa stal ne-
skôr renomovaným básnikom ale-
bo prozaikom. Z  úspešných nie-
kdajších súťažiacich sa skladali aj 
tohtoročné poroty – prítomná bola 
známa prozaička Monika Kompa-
níková, kvôli covidu sa ospravedl-
nili básnik Daniel Hevier a  proza-
ik Silvester Lavrík. Do  súťaže 56. 
ročníka LK prišlo celkove 508 prác 
od 230 autorov.

56. LK sa uskutočnil pod zášti-
tou kežmarského primátora. Pred-
tým mali záštitu minister kultúry 
alebo minister školstva, ale posled-
né 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 náš-
ho brata farára a  jeho súhlasu, ne-
mal by sa program kde uskutočniť. 
Drevený kostol svojím mohutným 
priestorom vyhovoval všetkým pro-
tipandemickým podmienkam.

Otvorenie LK sa uskutočnilo už 
tradične pred budovou lýcea, prí-
tomných pozdravil primátor J. Fe-
renčák a zástupca Slovenskej národ-
nej knižnice v  Martine Pavol Má-
ťuš. V  hudobnom programe vystú-
pili študenti miestneho Gymnázia 
P. O. Hviezdoslava. Spred lýcea pre-
šli prítomní do  Dreveného ev. a. v. 
kostola, kde sa konalo vyhlásenie ví-
ťazov literárnej súťaže a členovia Li-
terárno-dramatického odboru ZUŠ 
A. Cígera pripravili pásmo z  víťaz-
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Pri odhalenej pamätnej tabuli

ných prác. Medzi vystupujúcimi bo-
li aj deti z nášho cirkevného zboru. 

Po  skončení programu pre-
šli účastníci LK a  hostia do  lýcea, 
kde bola zo zbierok lyceálnej kniž-
nice pripravená výstavka o  poby-
te Hviezdoslava a Chalupku v Kež-
marku. Medzi exponátmi boli aj 
originály – matriky študentov, zá-
pisnice maďarského samovzdeláva-
cieho krúžku, kde bol členom aj Pa-
vol Országh (keby si v  Kežmarku 
nebol uvedomil, že je Slovák, mo-
hol byť tak isto vynikajúcim ma-
ďarským alebo nemeckým básni-
kom), latinský debut Jána Chalup-
ku Dvanásť školských rečí, predne-
sených v Kežmarku, rukopisná kni-
ha najlepších latinských prác štu-
dentov lýcea, ktorých viedol J. Cha-
lupka atď. 

Prvý deň LK sa skončil zase v Dre-
venom kostole programom Literárny 
večer s  hosťami – Tamarou Šimon-
číkovou – Heribanovou a  jej otcom 
a  Monikou Kompaníkovou, scénic-
kými úryvkami z  dramatickej tvor-
by J. Chalupku a  prítomných zauja-
li aj zhudobnené básne Hviezdoslava.

V  druhý deň doobeda sa usku-
točnil v priestoroch kina taktiež tra-
dičný seminár pre žiakov gymná-
zia, ale aj pre iných záujemcov o ži-
vote Hviezdoslava (docent Maťov-
čík a Mgr. Máťuš) a o pobyte Cha-
lupku v  Kežmarku s  premietaním 
foto z  19. storočia (N. Baráthová). 
Na konci seminára sa prítomní pre-
sunuli pred dom na  Hlavnom ná-
mestí 46 (ľudovo zvaný Barónka), 
dom patril rodine Badányi, kde sa 
schádzal Chalupka s  Babettou von 
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Slovenský komorný orchester

Wieland. Na  dome bola odhalená 
pamätná tabuľa. Prítomná bola aj 
Anna Wielandová z  Popradu, vyše 
90-ročná čiperná dáma, jedna z po-
sledných žijúcich členov rodu Wie-
land. Večer sa opäť v Drevenom kos-
tole uskutočnil koncert Doroty Nvo-
tovej, ktorá tiež kedysi patrila medzi 
víťazov LK.

Po  obede v  druhý deň začal 
program pre víťazov LK tzv. Tvori-
vé dielne, kde sa prezentovali spomí-
naní prítomní spisovatelia a pokra-
čovanie 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 Dre-
venom artikulárnom kostole kon-
cert Slovenského komorného or-

chestra pod vedením Ewalda Dane-
la. Koncert sa začal dielami Anto-
nína Dvořáka, ktorý bol v priebehu 
19. storočia najplodnejším autorom 
pre sláčikové kvarteto. Preto aj ako 
prvá skladba zaznelo dielo Sláčiko-
vé kvarteto č. 12 F dur Americké op. 
96. V roku 1891 ponúkla podnikavá 
prezidentka Národného konzervató-
ria v New Yorku Jeanette Thurbero-
vá Dvořákovi post riaditeľa tejto in-
štitúcie. Dvořák ponuku samozrej-
me prijal a tým sa posunul na ďalší, 
ešte vyšší level. Dnes môžeme skon-
štatovať okrem iného aj to, že práve 
vďaka Dvořákovi a  jeho empatii sa 
v zaoceánskej federácii veľmi rýchlo 
sformovali viaceré skladateľské ško-
ly, a  tak sa USA stala jednou z  hu-
dobných veľmocí. Dvořák vystupo-
val v pozícii riaditeľa Newyorského 
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Festival Musica nobilis v drevenom kostole

konzervatória suverénne a koncepč-
ne. V tomto čase vzniklo aj Sláčikové 
kvarteto F dur Americké.

Ďalšieho autora, ktorého nám 
predstavil Slovenský komorný or-
chester bol Leoš Janáček, ktorý po-
chádzal z  malebného Valašska, te-
da z regiónu, kde to priam kypí et-
nickými inšpiráciami; svojská ar-
chitektúra, bohaté remeselnícke tra-
dície a sugestívna hudba si podma-
nia aj súčasného človeka. V  Janáč-
kovom čase však neboli ešte atako-
vané kalom dnešných dní, v ktorých 
trium fuje ignorantstvo a  dešpekt 
voči týmto hodnotám ducha. Je pre-
to pochopiteľné, že Janáček sa v ča-
se, keď Európu sužovala všeobec-
ná kríza, spoľahol práve na  odveké 
a večné zdroje tvorivosti. Jeho postoj 
k  folklóru a hovorovej reči vidieča-

nov bol doslova vášnivý a maximál-
ne zainteresovaný. Janáček hovoril, 
že ľudový prvok nezohráva rozho-
dujúcu úlohu výlučne vo folkloris-
ticky zameraných dielach, ale že aj 
vo vysoko sofistikovaných cieľoch 
uvoľňuje hudobníkom ducha, my-
seľ aj ruky. Túto skutočnosť sme si 
mohli vypočuť v jeho Suite pre sláči-
kový orchester. 

Večné reflexie „modernosti“ 
a  „spiatočníctva“ krúžili vôkol ob-
divuhodnej skladateľskej osobnos-
ti Ladislava Kupkoviča. V šesťdesia-
tych rokoch 20. storočia šokoval svo-
je okolie neviazaným experimen-
tom zachádzajúcim občas za  hra-
nice stráviteľnosti. Vlna dobového 
nadšenia pre „škandál“ po čase po-
chopiteľne opadla a Ladislav Kupko-
vič šokoval druhýkrát. Od zvukovo 
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Vystúpenie detí na poďakovaní za úrody zeme

a  koncepčne drastických projektov 
presedlal do  tých najklasickejších. 
Opájal sa tradičnou harmóniou, pí-
sal salónne delikatesy, ktoré hraniči-
li so šibalským gýčom. Jedným z je-
ho husárskych kúskov je jeho etnic-
ky orientovaná Cantica slovaca, kto-
rú napísal v roku 2012 a my sme si 
ju mohli vypočuť na tomto koncerte. 

Posledný velikán, ktorý zaznel 
na  koncerte, bol Béla Bartók, kto-
rý v  roku 1914 v  Nemecku zverej-
nil svoju štúdiu o  rumunskej ľudo-
vej hudbe na  území Sedmohrad-
ska. Bartók sa od  roku 1905 inten-
zívne zaoberal dôsledným štúdiom 
ľudovej hudby. V roku 1920 výsled-
ky svojich výskumov zverejnil v nie-
koľkých štúdiách. Štúdium ľudovej 
hudby Bartókovi nielen učarovalo, 
ale spontánne ovplyvnilo jeho kom-

pozičnú logiku. A tak v závere kon-
certu sme si mohli vypočuť Rumun-
ské ľudové tance. 

10. októbra 2021 na  19. nede-
ľu po  Sv. Trojici sme na  službách 
Božích poďakovali Pánu Bohu 
za tohtoročné úrody zeme. Do rám-
ca bohoslužieb sa zapojili deti z ne-
deľnej besiedky zarecitovaním bás-
ničky od  Milana Rúfusa a  zaspie-
vaním piesne, ale  rovnako i  zboro-
vý spevokol. Z  úst Janka Bachledu 
nám tiež zazneli slová Milana Rú-
fusa. Osobne si z roka na rok uvedo-
mujem dôležitosť tohto sviatku, kto-
rý sa akosi vytráca z  povedomia aj 
nás kresťanov. Nie je samozrejmos-
ťou to, čo sa nám urodí na  našich 
poliach a  záhradách. To všetko zá-
leží od Božieho požehnania. No ne-
raz svoj každodenný chlieb, ktorý 
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Ján Bachleda pri prednese básne M. Rúfusa

máme na stole nielen v podobe po-
krmu, ale aj rôznych iných vecí, kto-
ré nám Pán Boh požehnáva k životu, 
berieme ako samozrejmosť. 

Brat farár pri tejto príležitosti ká-
zal na príbeh z 1. knihy Mojžišovej 
4,1-8 o Kainovi a Ábelovi. Väčšinou 
tento príbeh vnímame ako príbeh 
o  bratovražde. Málokedy si uvedo-
mujeme, že na  pozadí tohto príbe-
hu 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 pr-
votín, teda toho najlepšieho zo svoj-
ho 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 „Hospodi-
nova 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 skutoč-
nosť uvedomoval aj jeho brat Kain.

Je dobré nezabúdať, že zem patrí 
Pánu Bohu, to znamená i žatva i stá-
do. Kain a  Ábel si to uvedomujú, 
no Kain s  tým rozdielom, že Bohu 
patrí len tá konkrétna obeť prinese-
ná 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 zosta-
lo mne, o  tom si rozhodnem ja sám 
– veď sú to moje mozole. Postoj Ábe-
la 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-
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ko Bože som prijal z Tvojej žehnajú-
cej ruky. Touto obeťou Ťa uznávam 
ako Darcu života.

Nestratil sa nám v  živote práve 
tento rozmer? Nestráca sa nám pre-
svedčenie, že úroda, živobytie, život 
sám sú darmi od Pána Boha? Je toto 
vedomie ešte živé v našich rodinách? 
Vštepujeme ho našim deťom, vnú-
čatám? – Ako? Napríklad tým, že sa 
modlíme pred jedením, alebo že aj 
deťom nachystáme peniaz na oferu, 

čím ich celkom jednoducho a prak-
ticky vedieme k vďačnosti za  to, čo 
sme z Božích rúk prijali.

Na  záver bohoslužieb ochotní 
bratia a sestry pripravili pre každé-
ho 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



„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

24. december 2021


