
„Lebo to je vôľa môjho Otca, 

aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, 

mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.“

Ján 6,40

21. APRÍL 2019POZOR , nebezpečenstvo ohňa !
To hrozilo drevenému kostolu pre zastaralú elektroinštaláciu. Ak by k tomu došlo, boli by sme 

slávni, pretože médiá by písali o pamiatke UNESCO z Kežmarku, ktorá zhorela. Aby 
k tomu nedošlo, bolo nutné vymeniť kompletnú elektroinštaláciu. Šlo o investí-

ciu 96.000€. Z Ministerstva kultúry sme získali 45.000€, od vlády 15.000€. 
Z PSK sa uchádzame o projekt vo výške 5.000€, ktorý nie je ešte 

schválený + 18.000€ predstavuje naše spolufinancovanie. O po-
moc sme požiadali i mesto Kežmarok, zatiaľ bez odpove-

de. Firme Belatrix nám zostalo vyplatiť ešte 13.000€. 
Od marca v našom zbore prebieha zbierka, kto-

rá s výťažkom z plesu predstavuje 4.012€. 
Elektroinštalácia v kostole je zrea-

lizovaná, svetlá namontované 
a my sme dlžníci. Postav-

me sa k tomuto prob-
lému s hrdosťou 

a cťou lute-
rána.

C h c e m  P R I S P I E Ť
Číslo úČtu IBAN: 

sK10 1100 0000 0029 2082 7464
VArIABIlNý symBol: 1717
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Buď vôľa Tvoja

Modlitba v Getsema-
ne je jedna z mno-

hých modlitieb nášho Pá-
na Ježiša Krista zazna-
menaných v  Písme. Blíz-
kosťou Jeho smrti stala 
sa však najhĺbavejšou zo 
všetkých a  zároveň naj-
ťažšou k  nášmu pocho-
peniu. Z  evanjelií vieme, 
že náš Pán bol často na modlitbách, 
ešte za  tmy (Mk 1,35). To sú tie Je-
ho najkrajšie chvíle s Jeho nebeským 
Otcom. Je s Ním stále v intenzívnom 
kontakte.

Raz sa modlil na ktoromsi mies-
te a  nemenovaný učeník Ho oslo-
vil: „Pane, nauč nás modliť sa...“ 
(Lk 11,1). Vo večnosti boli Otec 
a Syn nonstop spolu, keď sa Pán Je-
žiš stal človekom, toto ich intenzív-
ne spoločenstvo bolo prerušené. Te-
raz sú „v oddelení“, ale modlitba ich 
vždy a nanovo spája. Tak osobne ro-
zumiem Pánovmu intenzívnemu 
modlitebnému životu. Tak sa smie-
me dívať aj na  náš modlitebný ži-
vot – v modlitbe ide vždy o silné du-
chovné prepojenie s naším Pánom. 

A  ak prichádzajú tie posledné 
chvíle v  živote nášho Pána, ak pri-
chádza Getsemane, tak čo iné, ak 
nie modlitba? Nie zo strachu, ale 
v potrebe byť ešte v intenzívnejšom 
kontakte s nebeským Otcom. Mod-
litba je v tomto kontexte často nepo-
chopená – človek sa modlí len v tých 
najťažších okamžikoch, či keď má 

strach. Náš 12-ročný Ta-
deáš úsmevne povie, že 
„večer sa modlí preto, le-
bo sa bojí.“ 

Modlitba nie je „barlič-
ka“, ale dôverný rozhovor. 
Výnimkou v  tom nie je 
ani Pánova pašiová cesta. 

Getsemane znamená 
lis na olivový olej. Pán Je-

žiš je v nej ako v lise. A v lise je tlak 
zo všetkých strán. Potí sa krvou (Lk 
22,44). Je pod enormným tlakom – 
vôle Svojej vlastnej, ale aj  tej, kto-
rú miluje nadovšetko. „Ak je mož-
né, nech ma minie tento kalich“, 
volá na svojho Otca. Ak by sme ne-
poznali koniec tejto modlitby, tak 
náš tip, ako to skončí, by bol v tom, 
že v modlitbe si presadí Svoju vôľu. 
V rozhovore s Otcom sa jej však úpl-
ne vzdáva. Veď Jeho pokrmom je pl-
niť vôľu Jeho Otca (J 6,38), nie Svo-
ju vlastnú. (Narodil sa preto, aby 
zomrel. My sme sa narodili, aby sme 
žili.) Prijíma ju, úplne sa s ňou sto-
tožňuje a ide v ústrety Svojmu zrad-
covi. Od tej chvíle dôverného rozho-
voru je pevne rozhodnutý. 

Mlčí a  všetci naokolo sa čudujú, 
najmä Pilát (Mt 27,14). Aj mlčaním 
sa dá povedať veľmi veľa. 

Na  modlitbe naozaj poznávame 
Božiu vôľu. Tá je pre náš život naj-
dôležitejšia. Najrozhodujúcejšia. 
Do modlitby Pánovej nám vložil On 
sám tie slová: „Buď vôľa Tvoja“ (Mt 
6,10). 
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Buď vôľa Tvoja ako v nebi, 
tak i na zemi

Istý kazateľ vo svojom zbore často 
odporúčal práve pri tejto prosbe 
urobiť krátku pauzu. Zastaviť sa – 
a  poprosiť: „Pane, nech odíde moja 
vôľa!“ a pokračovať ďalej. Máme veľ-
mi silné ego, svoju vôľu. Radi ju pre-
sadzujeme. 

Človeka poznáme hneď po  re-
či, ako vtáka po perí, keď často za-
čína vety slovami: „ja a ja“. Nedávne 
prezidentské voľby to tiež potvrdili. 
Môže ísť aj o človeka z religiózneho 
prostredia. A ani my nie sme od to-
ho celkom „imúnni.“ Dve vôle a ich 
stret často vyvoláva konflikt aj v nás 
samých. Božiu vôľu sa učíme plniť 
celý náš život aj podľa slov modlit-
by zo záhrady. 

Môj konfirmačný text z  21. má-
ja 1978 bol (a stále je): „Nauč ma pl-
niť Tvoju vôľu, veď Ty si Boh môj. 
Tvoj dobrý Duch nech sprevádza ma 
po  rovnej zemi“ (Žalm 143,10). Veď 

On je Bohom nás všetkých – chce iba 
dobre Svojim deťom, aj keď to hneď 
tak na  prvý pohľad nie vždy vyze-
rá. Tento veršík sa mi až rokmi stá-
va bližším a  bližším a  preniká mo-
je vnútro, priam každú bunku môjho 
tela. Som za neho veľmi vďačný. Ne-
mohol som vtedy dostať lepší. Svojou 
vôľou netlačím na  pílu, nepresadzu-
jem ju. Kedysi som sa práve v tejto ob-
lasti aj inak správal. Trend tejto doby 
je práve v presadení sa a nie v ústupe. 
V tej Božej škole je ozaj lepšie ustúpiť. 
Keď ste tak urobili, tak ste to nikdy 
neoľutovali, ale čas vám dal za prav-
du. Taká je tá Božia škola. Sme v nej 
až do konca nášho života. Vedie cez 
vrchy aj údolia. Cez mnohé naše pá-
dy a poklesky aj pri plnení Božej vôle, 
ale aj nové povstania. „Ak sa v údolí 
nič nenaučíš, zatrpkneš. Ak sa naučíš, 
môžeš sa stať lepším“ (V. Frankl).
Pavel Kušnír, farár v CZ Vysoké Tatry 

Prosba „Buď vôľa Tvoja ako v ne-
bi, tak i na zemi“ obsahuje tri veľké 
myšlienkové okruhy: 

• Prvý hovorí o tom, že v našom 
osobnom živote má sa uskutočňovať 
Božia vôľa, a my v tejto prosbe prosí-
me, aby sa naša vôľa dostala do plnej 
harmónie s Božou vôľou, aby sa Bo-
žia vôľa stala našou vôľou. 

• Druhý okruh myšlienok sa týka 
uskutočňovania Božej vôle v spoloč-
nosti a dejinách. 

• Tretí okruh sa zaoberá Božou 
vôľou, ktorá sa uplatňuje v  našich 
osobných životných údeloch, najmä 
ťažkých, v našom utrpení. 

V  tretej prosbe žiadame o  múd-
rosť a silu, aby sme Božiu vôľu v tom-
to zmysle vedeli pochopiť a prijať. 

Pokiaľ ide o vôľu, sú medzi ľuďmi 
psychologické rozdiely. Niekto má 
veľmi silnú vôľu a  usiluje sa presa-
diť ju aj proti rozličným prekážkam; 
niekto má veľmi slabú vôľu, a to ho 
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zákona, v  ktorom je vyjadrená Bo-
žia vôľa, ale poznať predovšetkým 
ducha, zmysel, zámer Božieho zá-
kona. V prosbe „Buď vôľa Tvoja ako 
v nebi, tak i na zemi“ prosíme Pána 
Boha, aby sme v  tomto zmysle čím 
lepšie poznali Jeho zákon, Jeho vô-
ľu, aby sme sa pri hodnotení všet-
kého vždy pýtali: Ako táto vec, toto 
rozhodnutie vyzerá z  hľadiska Bo-
žej vôle?

Nejde, pravdaže, iba o  dodatoč-
né hodnotenie, ale hlavne o  to, aby 
sa obsahom našej vôle vždy viac stá-
vala Božia vôľa. Človek, ktorý vie, že 
je povolaný k slobode, môže tu hneď 
namietnuť: Ako to, že sa cudzia vôľa 
má stať obsahom mojej vôle? Veď ja 
mám svoju vlastnú vôľu, prečo by som 
sa jej mal vzdať a prijať namiesto nej 
cudziu vôľu? To je dôležitá námiet-
ka a nemôžeme ju odbaviť kývnutím 
ruky. Človek si má strážiť svoju slo-
bodu, aby sa nestal otrokom cudzej 
vôle. Ale je vhodné označiť Božiu vôľu 
ako cudziu vôľu? Božia vôľa sa v nie-
čom podstatne odlišuje od  toho, čo 
nazývame cudzou vôľou. Božia vôľa, 
ktorá sa má stať našou vôľou, vychá-
dza z  poznania našej bytosti. Nikto 
nepozná našu bytosť a  jej štruktúru 

vedie takmer k pasivite; medzi tými-
to krajnými bodmi je mnoho medzi-
stupňov. Okrem tejto stránky vôle, 
totiž stupňa jej sily, pevnosti, exis-
tuje druhá dôležitá charakteristika 
vôle, a to jej obsah. Obsah vôle môže 
byť načisto sebecký – keď sa človek 
bez ohľadu na druhých ženie za svo-
jimi egoistickými cieľmi. Príkla-
dov egoistickej vôle je dnes mnoho. 
Na druhej strane obsahom vôle urči-
tého človeka môže byť niečo, čo slú-
ži všeobecnému dobru. Tí ľudia, kto-
rí obsahom svojej vôle urobili svoje 
sebecké záujmy, sú úbohé postavy 
a  nakoniec sa dostanú na  smetisko 
dejín, i  keby ich vonkajšie úspechy 
boli neviem aké skvelé. Ale tí, kto-
rí sa postavili do služby Ducha, kto-
rí za  obsah svojej vôle prijali neja-
ký veľký cieľ dôležitý pre mnohých 
– to sú osobnosti, ktoré svojím prí-
kladom svietia nielen vo svojej prí-
tomnosti, ale aj dlho do budúcnos-
ti. Vďaka Pánu Bohu za všetkých ta-
kýchto ľudí.

Prosba „Buď vôľa Tvoja ako v ne-
bi, tak i  na  zemi“ nás upozorňuje, 
že pri hodnotení obsahu vôle, svojej 
vôle, vôle iných, si treba všímať ešte 
vyššie hľadisko: či a nakoľko takýto 
obsah zodpovedá Božím cieľom, Bo-
žím zámerom, Božej vôli. Ak sa pri 
svojom hodnotení spoľahneme len 
na vlastný rozum, môžeme sa ľahko 
dopustiť mnohých chýb. Preto je po-
trebné pri hodnotení seba a druhých 
uplatniť aj toto vyššie, teologické 
hľadisko. Predpokladom toho je po-
znať nielen jednotlivé vety Božieho 
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tak dobre ako Stvoriteľ, ktorý je na-
ším pôvodcom. On nás pozná lepšie 
ako ktokoľvek z ľudí. Ani najmúdrejší 
psychológ nemôže ani zďaleka vedieť 
o nás to, čo o nás vie náš Stvoriteľ. Náš 
Stvoriteľ nás pozná lepšie, ako sa po-
známe my sami, on nám je bližšie, ako 
sme si my sami. To znamená, že On 
vie najlepšie, aký program zodpove-
dá našej bytosti. Preto Jeho vôľa je 
pre nás vlastnejšia, je nám bližšia ako 
naša vlastná vôľa. Z tohto dôvodu by 
bolo úplne nesprávne povedať, že Bo-
žia vôľa je pre nás cudzia vôľa. Mô-
že byť množstvo cudzích vôlí, kto-
ré sa chcú zmocniť našej vôle, a pred 
nimi sa musíme mať veľmi na pozo-
re. Ale Božia vôľa nie je pre nás cu-
dzia vôľa. A  tak do  modlitby „Buď 
vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi“ 
vkladáme prosbu: Pane, Bože, otvor 
mi oči, aby som poznal, že Tvoja vô-
ľa je ten najlepší program pre môj ži-
vot, aby som ju nepokladal za cudziu 
vôľu, ale za to, čo mi je najbližšie, naj-
vlastnejšie. 

Celá táto vec sa dá vyjadriť nie-
koľkými vetami, ale to, čo je nimi 
vyjadrené, nedeje sa tak rýchlo. Po-
chopiť, že Božia vôľa je pre mňa tá 
najvlastnejšia vôľa a  osvojiť si ju – 
to je veľká vnútorná udalosť, veľký 
vnútorný prevrat v  živote človeka. 
Prorok Jeremiáš o  tom hovorí ako 
o novej veľkej epoche vo vzťahu me-
dzi človekom a Pánom Bohom. Ho-
vorí, že prichádzajú dni, keď Boží 
zákon bude napísaný v  našich srd-
ciach, to znamená, že ho človek už 
nebude vnímať ako cudzí zákon, ale 

ako svoj vlastný zákon, ako svoju 
vlastnú vôľu. Táto Jeremiášova pred-
poveď sa splnila jedinečným spô-
sobom v  Pánu Ježišovi, ktorý uro-
bil všetko pre to, aby človek mohol 
Boží zákon chápať a prijať ako svoj 
vlastný zákon. Ale okrem toho, že tu 
ide o jednu veľkú novú epochu v de-
jinách spásy, znamená toto pozna-
nie a  osvojenie veľkú epochu v  ži-
votnom príbehu jednotlivého člove-
ka. Každý by sa mal pozrieť do svoj-
ho vnútra a odpovedať si na otázku, 
či sa v ňom odohrala táto epochál-
na zmena, alebo či túto udalosť má 
ešte len pred sebou. Keď sa modlí-
me „Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak 
i na zemi“, prosíme: Pane Bože, daj, 
aby sa v mojom živote čím skôr odo-
hrala táto veľká prevratná udalosť.

Aj pri tejto prosbe, ako pri všet-
kých ostatných prosbách, platí: O čo 
prosíme, na  tom máme aj sami 
pracovať. Kto chce, aby sa Božia vô-
ľa stala jeho vôľou, mal by sa usilovať 
túto Božiu vôľu z Božieho slova čím 
lepšie poznať. Čítať Bibliu, študovať 
Bibliu, všímať si predovšetkým, ako 
Pán Ježiš vysvetľoval Boží zákon, je-
ho ducha, jeho zmysel. Pri takom-
to štúdiu si uvedomiť, že Boží zákon 
nie je vonkajší diktát, ale veľký dar 
od Pána Boha, ktorý nám v labyrin-
te ciest ukazuje, ktoré cesty musíme 
zavrhnúť a ktorú si vybrať. Treba si 
postupne osvojovať jednotlivé prvky 
Božej vôle ako svoju vôľu a v takom-
to zmysle ich uplatňovať vo svojom 
každodennom živote. Keď sa modlí-
me „Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak 
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i na zemi“, prosíme Pána Boha: Dá-
vaj mi, prosím, múdrosť, silu, vytr-
valosť, aby som pravidelne študoval 
Tvoj svätý zákon a  poznával v  ňom 
Tvoju svätú vôľu, aby sa mi postup-
ne otváral zmysel Tvojich prikázaní, 
aby som tak kráčal od jedného veľké-
ho objavu k druhému.

Každý človek má v  tomto živote 
nejaké poslanie od  Pána Boha. Pri 
prosbe „Buď vôľa Tvoja ako v nebi, 
tak i na zemi“ ide aj o to, o čom sme 
hovorili: o  poznanie Božej vôle vo 
všeobecnosti, ale aj o poznanie toho, 
čo je poslaním jednotlivého člove-
ka. Všetci by sme si mali klásť otáz-
ku: Aké je moje poslanie v tomto ži-
vote? Odpoveď nemusí prísť naraz, 

ale človeku sa môže postupne vyná-
rať vo vedomí. Ak budeme pod tla-
kom tejto otázky, ak si s touto otáz-
kou budeme čítať Bibliu, ak sa s tou-
to otázkou budeme modliť, ak s tou-
to otázkou a  s  vedomím Božej prí-
tomnosti budeme čítať knihu svoj-
ho života, začneme tušiť alebo jas-
ne vidieť, aké je naše poslanie v ži-
vote. Šťastný je človek, ktorý prijme 
Bohom mu dané poslanie a plní ho. 
V prosbe „Buď vôľa Tvoja ako v ne-
bi, tak i na zemi“ prosíme: Pane Bo-
že, daj mi poznať, akým poslaním si 
ma poveril v mojom živote, a daj mi 
ochotu, radosť a silu plniť ho.

Ján Grešo (Z publikácie Otče náš) 
vybrala Oľga Kormanová 

Roztrasení rímski vojaci sa schá-
dzali u  miestodržiteľa Piláta. 

Znížil sa až k nim, prišiel zachmú-
rený medzi nich. Tušil, že jeho budú 
viniť z Ježišovej smrti.

– Ja som Židom jasne povedal, že 
si umývam ruky od  smrti toho ne-
vinného človeka! – vybuchol odrazu.

– Pane, to nebol obyčajný človek.
– Ešte povedz, že boh!
– Keď zomrie obyčajný človek, ta-

kéto hrôzy sa nedejú. Slnko zmizlo, 
zem sa triasla, skaly praskali...

– Nech padne vina na  tých, čo 
chceli jeho smrť, – vyštekol Pilát. – 
Ja som nechcel. Ale tí kňazi sa mi za-
čali vyhrážať, že nie som priateľ ci-

Stretol som Ho
(úryvok)

sára, lebo nechcem odsúdiť toho, 
kto sa vyhlasuje za kráľa a oni kráľa 
nechcú, lebo majú nášho cisára... No 
čo som mal robiť? Mám hádam väč-
šiu hodnotu než jeden Žid, ktorý si 
myslí, že je boh.

Vojaci mlčali. Čo na  to povedať? 
Protirečiť nechceli a  súhlasiť ne-
mohli. 

– Keď som ho chcel zachrániť, 
kričali: Jeho krv na nás a na naše de-
ti! – dodal Pilát.

– Sú to čudní ľudia, – zdvihol hla-
vu jeden z vojakov. – Pred pár dňa-
mi ho vítali v Jeruzaleme s ratolesťa-
mi, plášte mu ako koberce klád-
li na cestu. Videl som to na vlastné 
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oči. A odrazu tí istí ľudia chceli je-
ho smrť.

– No práve, – prehovoril aj stot-
ník Karlus. – Čo sa vlastne stalo?

– A ja viem? – pokrčil ramenami 
Pilát. – Zrejme ich ovplyvnili tí kňa-
zi, závideli, že ľudia šli za Ježišom. Je 
to ozaj čudný národ.

– Ježiš si svoju smrť predpove-
dal, – prehovoril Kornélius, chova-
nec Karlusa.

Pilát pozrel udivene na mladíka.
– A ty to vieš odkiaľ? 
– On je vyzvedačom mojej centú-

rie, – povedal Karlus. – Istý čas cho-
dil s Ježišom a jeho ľuďmi. Ale vra-
vel, že Ježiš nikdy nebúril proti nám.

– Presne tak, pane! – potvrdil 
Kornélius.

– No a  ozaj sa vyhlasoval za  ži-
dovského kráľa?

– Nie, pane, – odpovedal Korné-
lius. – On nechcel byť kráľom. On hlá-
sal Božie kráľovstvo a hrešil kňazov.

– A tí sa mu pomstili, – vzdychol 
si Pilát. – Čo je to tam za krik?

Do dvorany vbehol vojak.
– Pane, židovskí veľkňazi chcú 

s tebou hovoriť.
– A čo nevojdú dnu?
– Že nemôžu, lebo... čo ja viem, že 

to je nečisté miesto a  oni majú jesť 
veľkonočného baránka, nemôžu sa 
u nás pošpiniť...

Vojaci napriek vážnej chvíli vy-
buchli smiechom a úsmev prešiel aj 
po  Pilátovej tvári. Ale aj tak vyšiel 
von a za ním pár vojakov.

– Čo zase máte? – obrátil sa nie 
najslušnejšie k veľkňazom. 

Veľkňazi sa zarazili, lebo takto sa 
s nimi ešte nikto nerozprával.

– Pane, spomenuli sme si, že 
ten zvodca, kým ešte žil, povedal: 
Po  troch dňoch vstanem z  mŕt-
vych. Rozkáž teda zabezpečiť hrob 
až do  tretieho dňa, aby neprišli je-
ho učeníci, neukradli ho a  nepove-
dali ľudu, že bol vzkriesený z  mŕt-
vych. A tak posledný blud bude hor-
ší než prvý. 

Pilát sa zarazil: Boja sa Ježiša aj 
po  smrti? No premohol sa a  odpo-
vedal:

– Máte stráž, choďte a strážte ho, 
ako viete. 

– Dobre, pane, – súhlasili veľkňa-
zi, lebo svojim vojakom predsa len 
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viac dôverovali než Rimanom, ale 
bez Pilátovho súhlasu ich nemohli 
dať strážiť. 

– A  pre istotu zapečatíme aj ka-
meň, ktorým je hrob privalený, – 
dodal ktorýsi z veľkňazov. 

Pilát sa vrátil k vojakom. Medzi-
tým sluhovia doniesli množstvo ví-
na a chlieb. Vrhli sa hlavne na pijati-
ku, ako keby chceli zabudnúť na ne-
dávne udalosti.

– No počuli ste, čo chcú? – spýtal 
sa Pilát. – Vraj v  tretí deň má vstať 
z  mŕtvych... Nezmysel. Ale boja sa 
ho aj po smrti. Zrejme vedia, prečo. 

Karlus si poriadne potiahol z ví-
na. Kornélius to cítil, keď sa vraca-
li do tábora.

– Tak mi napadlo, – prehovoril 
stotník, – že by sme sa mali na bu-
dúcu noc pozrieť na  to zmŕtvych-
vstanie.

– Pôjdem s tebou.
– Dobre. Ale nikomu ani slova. 

Čo myslíš... ožije?
– Keď veríme, že je Ježiš Božím 

synom, tak... mal by ožiť.
– Zajtrajšiu noc sa o tom presved-

číme! – vyhlásil Karlus rozhodne. 

Rímski vojaci odrazu nemali čo 
robiť. Pilát ich nechal, sám bol z po-
sledných dní vzrušený. Ešte aj vlast-
ná žena s  ním prestala rozprávať. 
Márne ho upozorňovala na svoj sen, 
aby nemal nič so spravodlivým Ježi-
šom. A nechcela mužovi uznať, že sa 
mu veľkňazi vyhrážali.

Vojaci sa to samozrejme dozve-
deli a uškŕňali sa: ľaľa, miestodržiteľ 

a vládne nad ním žena! To sa môže 
stať len u Rimanov. Žid by takú ženu 
prinajmenšom vyhodil.

Karlus prevzal príkaz, že po svia-
točnej sobote jeho stotina prejde, 
ako mala pôvodne, do Cézarey. Bol 
rád, že sa pohnú až ráno. Pretože 
v noci...

Opustil tábor spolu s Kornéliom. 
Nikto ich nekontroloval, bol to tábor 
jeho stotiny a ako stotník mal právo 
odísť hocikedy.

– Vieš vôbec, kde je ten hrob?
– Pravdaže, bol som tam vče-

ra. Neďaleko toho miesta, kde bol 
kríž, je záhrada a  v  nej kamenný 
hrob. Zavalili ho takým obrovským 
okrúhlym kameňom a  zapečatili. 
Sedelo pri ňom plno vojakov.

– No... vidno, že si dobrý vyzve-
dač, – uškrnul sa Karlus.

Celú sobotu preležal. A nielen on 
sám, ale hromada rímskych vojakov, 
ktorá nepoznala mieru vína. Korné-
lius zase celú sobotu brázdil po  Je-
ruzaleme, akoby sa chcel definitív-
ne rozlúčiť so svojím položidovským 
pôvodom.

– Aj vojaci tam budú, blízko 
k hrobu nemôžeme ísť.

Stotník uveril, že umrel Boží syn, 
ale bola v  ňom aj určitá pochyb-
nosť. Na vlastné oči videl, ako Ježiš 
zomrel. Ale naozaj ožije? Karlus vi-
del, že určitá pochybnosť lomcuje aj 
Kornéliom. 

– Aha, tam je hrob! Vidíš, pane? 
Je tam plno vojakov, – ukázal chla-
pec smer.
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– Haha, boja sa. Zbabelci! – vy-
prskol Karlus. 

Sadli si na veľký kameň a pozoro-
vali vojakov. Majú okolo seba plno 
ohňov, bavia sa neprirodzene hluč-
ne, vykrikujú, smejú sa, počuť ich ši-
roko-ďaleko. 

– Vrieskajú ako opití, – pozname-
nal Karlus. – A možno aj sú.

Pomaly sa začalo rozvidnievať. 
Kornélius pod nohami pocítil drob-
né chvenie. Zase sa zem hýbe? Aj 
Karlus sa znepokojene zahniezdil. 

Nebo zaburácalo, odrazu bolo 
celé pod bleskami a zem sa zatrias-
la ešte silnejšie. Z oblohy zleteli dva 
ohnivé blesky a zapichli sa z oboch 
strán hrobu. Na  zemi sa zmenili 
na  biele postavy, ktoré mali krídla. 
Ohne strážcov vyhasli. Strážcovia 

odrazu na nič nereagovali. Nehýbali 
sa. Neprevraveli. Nevydali ani zvuk. 
Nemohli odrazu zaspať. Alebo za-
mreli v úžase a strachu ako stotník 
a Kornélius?

– Anjeli, – zašepkal Kornélius. 
Biele postavy nemuseli ani pečať 

lámať, ľahúčko odkotúľali obrovský 
kameň a  vošli do  hrobky vytesanej 
v  skale. A  vzápätí... Vzápätí z  hro-
bu vyšli tri biele postavy. Tri! Dve 
s  krídlami a  tá tretia... to bol Ježiš! 
Určite to bol Ježiš.

– Ježiš! To je určite on! – Korné-
lius sa vrhol na Karlusa.

– No, neplač, – objal ho stotník 
a sám mal slzy v očiach. – Boží syn 
naozaj vstal zmŕtvych. Ježiš žije. Je-
žiš žije!

Nora Baráthová

Kríž – čo to vlastne znamená

Kríž je najznámejší symbol kres-
ťanstva. Aj dnes, keď sa veľmi ne-

dbá o náboženstvo, sa s ním stretáva-
me – a to nielen na chrámových stav-
bách a  na  cintorínoch, ale aj na  vý-
znamných miestach a budovách, pri 
cestách, na  poliach, v  domácnos-
tiach, na pracoviskách, na šperkoch, 
a aj na lekárňach a záchranných vo-
zidlách... Čo vlastne kríž znamená?

Kríž predstavuje stretnutie dvoch 
smerov – vertikály a horizontály, od-
jakživa spájaných s dimenziou ducha 
a tela. Jeho stred bol bodom, od kto-
rého sa budovalo pochopenie priesto-
ru – všetko sa opisovalo ako nad, 

pod, vľavo alebo vpravo. Podstatným 
na tvare kríža bolo práve toto spoje-
nie. Veď bežne hovoríme, že na kri-
žovatkách ciest sa stretávajú ľudské 
osudy a tiež stojíme pred rozhodnu-
tím, ktorým smerom ísť ďalej...

Nie náhodou, ale s  intuitívnou 
istotou bolo písmeno x vybrané 
na  označenie neznámej v  matema-
tických rovniciach. Rovnako priro-
dzene si krížikom označíme zaují-
mavé miesto v knihe. Všimli ste si, 
ako viažeme balík? Tiež v tvare krí-
ža – len tak sa nerozsype. A  každý 
sadár a lekár vie, že očistný rez musí 
viesť len v tvare kríža...
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Kríž ako symbol bol známy a po-
užíval sa oveľa skôr, ako bol posvä-
tený tajomstvom smrti Božieho sy-
na. Význam kríža je dnes daný ne-
pochopiteľnou veľkopiatkovou uda-
losťou Kristovej smrti. Pri golgot-
skom kríži stojíme pred tým bo-
dom, do ktorého akoby všetko sme-
rovalo a odkiaľ možno odvodiť vše-
tok zmysel a pochopenie života. Po-
hľad na  kríž zachraňuje vo chví-
ľach, keď nás pokrivenosť tohto sve-
ta drví a  tlačí až k  zemi. Všetci sa, 
samozrejme a  pochopiteľne, obáva-
me a desíme smrti. Milujeme život. 
A  smrť nám ho berie. Kristov kríž 
však neznamená smrť, ale život. 

Aj sám tvar kríža obsahuje veľ-
ké poučenie. Je to tvar vyvážený, 
nie však symetrický z  každej stra-
ny. Pozemská horizontála, presne 
vymedzená a  zreteľne kratšia, ako 
by bola duchovnou silou vynášaná 
do výšky po neobmedzenej vertiká-
le zakorenenej v  zemi a  týčiacej sa 
k nebu. Pre vznik kríža je však po-
trebná – čistá vertikála by bola len 
kolom – v určitom bode tá duchov-
ná sila vytryskne v  roztvorenú ná-
ruč horizontály – a  to je znamenie 
lásky. Toto veľké všetko ovládajúce 
tajomstvo kríža sa zjavuje, až keď 
sa kríž použije ako miera človeka – 
keď ho priložili ako skúšku život-
nej pravosti k údom Syna Božieho. 
A keďže sa Kristus dokázal pravdi-
vým až po smrť, stal sa kríž mierou 
Božieho súdu. Ním sme a budeme aj 
pre večnosť súdení v  každom svo-
jom skutku.

Kristov kríž ukazuje, že centrum 
tajomstva neleží v  geometricky da-
nom strede kríža, ale je vysunu-
té von, do  srdca Ježišovho. Nestačí 
byť bezcitným dobrákom a  len zle-
piť z  dobrých skutkov geometricky 
presný obraz života. Je nevyhnutné 
úprimne milovať, mať súcit, nechať 
sa strhnúť láskou k pravému životu. 
Položenie Kristovho srdca na kríži je 
tak navždy obrazom pevnosti záko-
na a víťazstva lásky.

V  našich domovoch by mal byť 
kríž taktiež centrálnym bodom, 
od  ktorého sa počíta priestor, hlav-
ne priestor sociálny. Nikto z členov 
rodiny nestojí v  jej strede, všetci tu 
stoja v rodinnom kruhu okolo Kris-
ta. Kresťanská rodina je tak v radi-
kálnom slova zmysle demokratická, 
a to nielen v rovnosti pred zákonom 
ľudským, ale práve a hlavne pred zá-
konom Božím. Keď budeme s úctou 
pristupovať vo svojich domovoch 
ku krížu, nebudeme v  hodine smr-
ti stáť pred neznámym sudcom, ale 
pred svojím nebeským Otcom, kto-
rý nám otvorí Svoju milujúcu náruč.

...bolo nám poslané slovo tohto 
spasenia. Lebo obyvatelia jeruza-
lemskí a  ich poprední mužovia Ho 
nepoznali a tým, že Ho odsúdili, na-
plnili reči prorocké... a hoci nenašli 
príčiny smrti, predsa žiadali Piláta, 
aby Ho dal zahubiť. A keď vykonali 
všetko, čo bolo napísané o Ňom, sňa-
li ho z kríža a položili do hrobu. Ale 
Boh Ho vzkriesil z mŕtvych, a mno-
ho dní zjavoval sa tým, čo prišli 
s Ním z Galiley do Jeruzalema a te-
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raz sú Mu svedkami pred ľudom. Aj 
my vám zvestujeme evanjelium, že 
zasľúbenie, dané otcom, splnil Boh 
nám, ich deťom vzkriesiac Ježiša...

Ale Ten, ktorého Boh vzkriesil, 
nevidel porušenie. Vedzte teda..., že 
sa vám skrze Neho zvestuje odpuste-
nie hriechov a  že od  všetkých hrie-
chov je každý veriaci ospravedlnený 
skrze Neho (Skutky 13, 27-39).

V Ňom máme vykúpenie, odpus-
tenie hriechov. On je obrazom ne-
viditeľného Boha, prvorodený pred 

všetkým stvorením... Lebo Boh 
za dobré uznal, aby v Ňom prebýva-
la všetka plnosť a aby Ním zmieril so 
sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je 
v nebesiach, a priniesol pokoj v kr-
vi Jeho kríža. Aj vás, ktorí ste kedysi 
boli odcudzení a  vo svojich zlých 
skutkoch ste zmýšľali nepriateľsky, 
teraz zmieril so sebou Jeho smrťou 
v ľudskom tele, aby vás postavil pred 
seba svätých, nepoškvrnených a bez 
úhony... (Kolosenským 1, 14-22).

Prevzaté z letákov BTM

P r v ý  č l á n o k
Verím

v Boha, Otca 
všemohúceho,

stvoriteľa neba i zeme.
Prečo?

To celkom presne
vyložiť nedokážeme.

Hľadáme,
skúmame a vraciame sa 

myšlienkami
do čias, keď Duch Boží
vznášal sa nad vodami.

Temnota.
Rovina beztvará,

bezbrehosť, chaos, tma
ústiaca do neznáma.

Buď svetlo!
Bez tých slov... čo?
Vesmírne prázdno.

Jama.

Milan Kraus

Pohoria,
nerasty, potoky,

muži, ženy.
Všetko je stvorené, 

len Ktosi nestvorený.
A potom:

z výšin nebeských
sem do údolí sveta
ohnivým jazykom

sám 
Svätý Duch 

nám o ňom napovedá.

Úsvit sa 
trbliece, poludnie

v dôstojnej nádhere
kulminuje,

súmrak sa prikráda.
A to sa opakuje.

Svieži list
krášli svet

všade, kým nezvädne
a suchý trúchlivou
jeseňou poletuje.

Kolíska. Rakva. Hrob.
A to sa opakuje.

Nesú ma
dnes i vždy,

nesú nás činy – dni
hladinou zvlnenou

von z času...
do večnosti.

Cez absurdnosti
do zmysluplnosti.
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Povedali o... kríži

LÁSKU BEZ KRÍŽA NENÁJDEŠ A KRÍŽ BEZ LÁSKY 

NEUNESIEŠ. JÁN PAVOL II.

KRÍŽ PRINÁŠA POKOJ DO NAŠICH SŔDC. VŠETKA 

NAŠA BIEDA JE VŠAK V TOM, ŽE HO NEMÁME RADI. 

JEAN MARIA VIANNEY 

KRÍŽ V ŽIVOTE NÁS NAJLEPŠIE 

UČÍ CENIŤ SI POŽEHNANÉ CHVÍLE. 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

NIKDY NESMIEME ODDELIŤ KRÍŽ OD JEŽIŠOVEJ 

LÁSKY. V OPAČNOM PRÍPADE SA STANE ŤARCHOU, 

KTORÚ MY SLABÍ NEDOKÁŽEME UNIESŤ. PÁTER PIO

KEĎ INÍ S NAMI NESÚ UTRPENIE, NÁŠ VLASTNÝ KRÍŽ 

AŽ TAKÝ ŤAŽKÝ NIE JE. WILLIAM SHAKESPEARE

KRÍŽ JE VEČNÝM ZNAMENÍM, ŽE BOH JE 

OCHOTNÝ OBNOVIŤ PRERUŠENÉ SPOJENIE. 

MARTIN LUTHER KING

PRIVEĽA ĽUDÍ SA ŠPLHÁ NA KRÍŽ LEN PRETO, 

ABY ICH BOLO VIDIEŤ Z VÄČŠEJ VZDIALENOSTI, 

A NEHĽADIA NA TO, ČI PRITOM NEPOŠLIAPE TOHO, 

KTORÝ JE NA KRÍŽI UŽ TAK DÁVNO. ALBERT CAMUS

PRVÁ LÁSKA POMÁHA, OSVIEŽUJE, ČAKÁ A PRÍDE 

AŽ NA KRÍŽ, ABY POVEDALA ZBOJNÍKOVI, KTORÝ 

SA K NEJ OBRACIA: DNES BUDEŠ SO MNOU V RAJI. 

CARLO CARRETTO
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Deň, keď bol za  nás 
obetovaný Bará-

nok, vošiel do  našich de-
jín a do našej kultúry ako 
Veľký piatok. Nepýtaj sa, 
Koho ukrižovali. Aj te-
ba. Zaskočí nás smrť v ro-
dine, skutočná, bolestná, 
neznesiteľná. Definitív-
ny koniec, zlyhanie všet-
kých istôt. Zastavil sa čas, preruši-
li sa spojivá. Nesmieme zabudnúť, 
že mladý, zdravý a nevinný Pán išiel 
pokojne na smrť, aby našu smrť zo-
bral na Seba a premohol ju. Ukrižo-
vaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

Byť pri jednom stole, pri chle-
be a víne sa človek stretáva s člove-
kom a  človek s  Bohom. Najhloda-
vejší hlad všetkých generácií je hlad 
po jednote a po Bohu. Jednotu mož-
no uskutočniť iba v  láske takej veľ-
kej, že aj nepriateľovi budeš krájať 
chlieb, umývať nohy a  dovolíš mu, 
aby urobil to, pre čo sa rozhodol. 

Každodenné zamyslenia
Boha sa dotýkaš, keď lá-
meš svoj chlieb a  s  ním 
dávaš srdce. Môžeš pre-
žiť zázrak, že chleba ne-
ubudlo a láska sa násobí. 
Hostina nad všetky hos-
tiny s  najväčším príka-
zom, aby sme sa navzá-
jom milovali.

Veľkonočná radosť. 
Nie lacná a povrchná, ale radosť, keď 
človek vie, že ho akceptujú, keď vie, že 
čas plynie naplnený dobrom, keď sa 
život stráca a zároveň obnovuje v stá-
le nových polohách, keď utrpenie nie 
je trestom a peklom na zemi, ale na-
máhavou cestou k  hlbšiemu pozna-
niu. Radujeme sa z  bytia, zo svojich 
schopností a  možností. Radosť nám 
znásobuje blízkosť ľudí, ktorí sú zra-
niteľní, ale vďační za každé dobré slo-
vo. Tešíme sa z  pekných dní, z  krás 
prírody a zo skúsenosti, ako nakoniec 
život zvíťazí nad smrťou.

Anton Srholec

Pašiové hry
Duchovnou súčasťou Veľké-

ho piatka sú dodnes na  mnohých 
miestach Slovenska pašiové hry. Svoj 
pôvod majú v  stredovekých mysté-
riách – boli to hry o mučení a ukri-
žovaní Ježiša Krista. Známe pa-
šiové hry sa hrávali už v  stredove-
ku v  Bratislave, často boli súčasťou 
tzv. školských hier a predvádzali ich 

Veľ konoč né ľudové zv yky
žiaci. Postupom času si získali veľ-
kú obľubu aj v  prostredí dedinské-
ho obyvateľstva a  prirodzenou ces-
tou sa udomácnili v  repertoári ľu-
dového divadla. Nacvičovali ich di-
vadelní ochotníci, ktorí ich predvá-
dzali v  kostoloch alebo na  námes-
tiach pred kostolmi. V minulosti bý-
vali pašiové hry takmer v každej ob-
ci či meste samozrejmosťou a  pri-
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spievali k atmosfére Veľkého piatka. 
Ľudia sa na  ne tešili a  herci sa sta-
točne pripravovali, lebo to bola veľ-
ká verejná prezentácia ich hereckej 
zdatnosti, schopnosti zaujať divákov 
a vtiahnuť ich do prežívania príbehu 
Kristovho umučenia.

Veľkonočné kúpanie 
a šibanie

Šibanie je starý magický rituál, 
pri ktorom sa využíva mágia doty-
ku. Korbáče sa plietli z mladých vŕ-
bových prútikov, ktoré sú na jar čer-
stvé, naliate miazgou a  ich kontakt 
s  dievčenským, či so ženským te-
lom mal preniesť pružnosť, ohyb-
nosť, mladosť a  krásu aj na  dievča-
tá a  ženy. Podobne to bolo s  oblie-
vačkou – dievčatá a ženy sa oblievali 
„živou“ vodou z potoka, či zo studne 
a  jej čerstvosť mala tieto vlastnosti 
sprostredkovať aj dievčatám, aby bo-
li čerstvé a rýchle v práci. Pôvod ši-
bačky a oblievačky tkvie ešte v pred-
kresťanskom období, keď Slovania 

slávili sviatky jari ako symbol plod-
nosti a dotyk vŕbových prútikov so 
ženským telom znamenal odovzdá-
vanie plodivej sily. Obrad polievania 
vyjadroval želanie, aby uzdravujúca, 
očisťujúca a omladzujúca sila, pripi-
sovaná v ten čas vode, prešla na ob-
lievané dievky a ženy.

Koho ja milujem, 
vajíčko mu darujem

Najčastejšou odmenou za  vyši-
banie alebo polievanie bolo vajíčko. 
Ručne maľované plnilo aj úlohu než-
ného a originálneho vyznania lásky. 
Práve také vajíčka, ktoré dievčatá sa-
my zdobili, mali pre mládencov naj-
väčšiu hodnotu. Podľa spôsobu vý-
zdoby na vajíčku sa mohol mládenec 
presvedčiť, aké city k nemu dievčina 
v srdci prechováva. Do výzdoby va-
jíčka určeného vyvolenému mláden-
covi preto každá vkladala veľa citu 
a pôvabu. 

Názov kraslice pre maľované va-
jíčka sa na Slovensku všeobecne zau-
žíval až v novších časoch, ale pôvod-
ne pravdepodobne súvisel s červenou 
farbou, ale môže mať vzťah aj k tomu, 
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že vajíčka sa krášlia. Zo zdobenia veľ-
konočných vajíčok sa postupne vy-
vinulo svojbytné skromné umenie, 
ktorého hlavnými nositeľmi býva-
li dedinské ženy. Techniky a vzory si 
odovzdávali z  generácie na  generá-
ciu, ale z času na čas nadané gazdiné 
pridali k zaužívaným vzorom aj čosi 
originálne z vlastnej fantázie. 

Najskôr sa, prirodzene, maľova-
li plné vajíčka, neskôr aj vyfúknuté 
škrupiny. Vajíčko sa zdobilo v  jed-
nej alebo viacerých farbách. Zá-
kladná farba sa získavala namáča-
ním do odvaru cibule (odtiene žltej), 
dubovej kôry (hnedá), cvikly, jed-
noduché vzory napríklad varením 
v  cibuľových listoch alebo priväzo-
vaním rastliniek na vajíčko pred va-
rením a  pod. K  náročnejším tech-
nikám patrilo voskovanie, keď sa 

na zafarbené vajíčko nanášajú reliéf-
ne, vystupujúce vzory roztopeným 
farebným voskom, a to buď špendlí-
kom, zápalkou, alebo husím brkom. 
Pri batikovaní sa ornamenty naná-
šajú na podklad takisto roztopeným 
voskom, ale potom sa vajíčko zafar-
bí a  po  uschnutí sa vosk ohriatím 
zmäkčí a  handričkou zotrie, tak že 
vystúpia ornamenty v pôvodnej far-
be. Ďalšou rozšírenou technikou bo-
lo vyškrabovanie. Do farebného po-
vrchu vajíčka sa ostrým predmetom 
– nožíkom, ihlou, žiletkou – vyškra-
bovali ornamenty podobné ryti-
nám. Ornamenty sa môžu aj vylep-
tať pomocou octu, šťavy z kyslej ka-
pusty alebo novšie kyseliny soľnej. 
Klasickou zdobiacou technikou bolo 
olepovanie farbistými nitkami, sla-
mou alebo dužinou močiarnej trá-
vy. Navyše sa na vajíčka mohli písať 
vinše alebo žartovné veršíky:

Dávam ti vajíčko maľované, pre 
tvoje srdiečko milované.

Katarína Nádaská: Slovenský rok 
v ľudových zvykoch, obradoch 

a sviatkoch. Vyd. Libri fortuna, 2012
Vybrala: Oľga Kormanová

Johan n S eba st ian Bach

Keď sa povie meno Johann Se-
bastian Bach, tak prvé, čo sa 

poslucháčovi vybaví, je známa orga-
nová skladba Toccata a  fúga d-mol; 
BWV 565. Pravdepodobne skoro 
každý pozná burácajúci začiatok tej-
to skladby, ktorá prechádza do  fú-
gy, kde každá linka sleduje a rozví-

ja predchádzajúcu. No keď sa vyslo-
ví meno Johann Sebastian Bach, tak 
mne sa automaticky vynoria jeho 
chorálové predohry k piesňam, kto-
ré poznáme z  Evanjelického spev-
níka. Medzi moje najkrajšie pat-
ria Liebster Jesu, wir sind hier BWV 
731. Túto skladbu mám aj nainštalo-
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vanú ako zvonenie v mojom mobil-
nom telefóne. V Evanjelickom spev-
níku tento chorál poznáme pod ná-
zvom: Prišli sme, ó Ježiši (ES 219). 
Ďalšou emotívne mocnou skladbou 
je pre mňa chorál: O  Mensch, bewe-
in dein Sünde groß; BWV 622 – Ó, 
človeče, zaplač nad svojimi veľký-
mi hriechmi. Keď prichádza pôst-
na doba, tak mi vždy tento chorál 
znie v ušiach a zároveň si spomínam 
na chvíle, keď sme v Novom evanje-
lickom kostole nahrávali CD Orga-
nová krása s Doc. Mgr. art. Annou 
Predmerskou – Zúrikovou, ktoré-
ho súčasťou je aj táto chorálová pre-
dohra. Na  tomto CD sa nachádza 
aj chorál Jesu meine Freude; BWV 
610, ktorý poznáme z  Evanjelické-
ho spevníka pod názvom: Ježiš moja 
radosť (ES 459). Myslím si, že v Kež-

marku počas môjho 20 ročného pô-
sobenia nebol ani jeden organo-
vý koncert, na ktorom by nezazne-
lo dielo od tohto velikána barokovej 
hudby. Len táto skutočnosť hovorí 
o  bohatstve, ktoré nám Bach zane-
chal a  ktoré dokázal vyjadriť pros-
tredníctvom hudby. 

A čo povedali o ňom iní hudob-
ní majstri? „My všetci sme v  porov-
naní s ním babráci“, povedal Robert 
Schumann. „Praotec harmónie“, do-
dáva Ludwig van Beethoven. „Ak sa 
nejakej hudbe podarí nasmerovať 
nás v  celej našej bytostnej podstate 
k ušľachtilosti, tak vykonala to naj-
lepšie. Ak skladateľ svoju hudbu na-
toľko zdolá, že sa jej podarí vykonať 
toto najlepšie, tak dosiahol to naj-
vyššie. Bach toto najvyššie dosia-
hol.“ Paul Hindemith. A  Max Re-

Johann Sebastian Bach Johann Ambrosius Bach - otec
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ger k  tomu dodáva: „Bach je začia-
tok a koniec hudby.“

J. S. Bach sa narodil v nemeckom 
meste Eisenach 21. marca 1685 ro-
dičom Johannovi Ambrosiusovi Ba-
chovi a  Elisabeth rodenej Lämmer-
hirtovej. Pokrstený bol 23. mar-
ca v Kostole sv. Juraja. Svoje detstvo 
strávil v  rodnom Eisenachu a  nik-
dy sa príliš ďaleko z tohto mesta ne-
vzdialil. Ako osemročný sa dostal 
Bach do  latinskej školy eisenachské-
ho dominikánskeho kláštora. Rodi-
čia mu zomreli veľmi skoro, matka 
3. mája 1694 a otec, ktorý si 27. no-
vembra 1694 vzal za manželku vdo-
vu Barbaru Margarethu Bartholo-
mäiovú, rodenú Keulovú, zomrel iba 
niekoľko mesiacov po sobáši 20. feb-
ruára 1695. Johann Sebastian sa pre-
sťahoval so svojím bratom Johannom 
Jacobom k  staršiemu bratovi Johan-
novi Christophovi do Ohrdrufu.

V  Ohrdrufe navštevoval lýce-
um až do  prímy, čím získal lepšie 
školské vzdelanie než jeho predko-
via. V  sekunde chodili spolu s ním 
do  školy bratranec Johann  Ernst 
Bach a  celoživotný priateľ Georg 
Erdmann. Jeho o  16 rokov starší 
brat Johann Christoph, ktorý bol or-
ganistom v  Ohrdrufe, prevzal jeho 
ďalšiu výchovu a hudobné vzdeláva-
nie. Od neho sa naučil hru na orga-
ne a  komponovanie. K  jeho obžive 
prispievalo i spievanie v zbore. 

Dňa 19. januára 1700 opus-
til Georg Erdmann Ohrdruf a  odi-
šiel do Lüneburgu. Krátko nato, 15. 
marca, ho nasledoval aj Johann Se-
bastian. Bach a Erdmann boli v Lü-
neburgu žiakmi kláštora sv. Micha-
la. Spievali ako diskantisti v moteto-
vom zbore. Georg Böhm bol v tom-
to čase organista v  Kostole sv. Já-
na. Jeho vplyv na Johanna Sebastia-

Bachov dom v Eisenachu
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na možno badať v jeho raných orga-
nových dielach. Na výletoch do Cel-
le a Hamburgu (k slávnemu organis-
tovi Adamovi Reinkenovi) sa Bach 
zdokonaľoval v hre na organ. 

Na Veľkú noc v roku 1702 opus-
til Lüneburg pravdepodobne preto, 
aby sa uchádzal o  voľné miesto or-
ganistu v Sangerhausene. Najneskôr 
od  marca 1703 bol Johann zamest-
naný ako sluha a huslista v súkrom-
nej kaplnke spoluregenta Johanna 
Ernsta von Sachsen Weimar. Pri or-
ganovej skúške 17. marca 1703 nad-
väzoval kontakty s mestskou radou 
v Arnstadte, ktorá mu už v auguste 
dáva miesto organistu.

Dňa 29. júna 1707 nastupuje Jo-
hann Sebastian Bach do  služby ako 
organista v kostole Divi Blasi v Mühl-
hausene (Thüringen). Toto nezvyčaj-
ne dobre dotované miesto mu umož-
ňuje založiť si rodinu. Berie si sester-
nicu druhého stupňa Máriu Barba-
ru Bachovú 17. októbra 1707. Sobáš 
sa konal v Dornheime pri Arnstadte. 

Pravdepodobne najšťastnejším 
obdobím Bachovho života bola do-
ba, ktorú prežil ako kapelník na dvo-
re Leopolda de Anhalt-Cöthen. 
Do  hudby zamilovaný zamestnáva-
teľ žiadal od Bacha nové skladby. J. S. 
Bach mu vychádzal v  ústrety a  vý-
sledkom bolo veľké množstvo skla-
dieb pre čembalo, husle a  violonče-
lo, vrátane prvej časti veľkolepého sú-
boru 48 prelúdií a  fúg, ktoré pozná-
me pod názvom Bachov temperova-
ný klavír a  Brandenburské koncer-
ty. Spokojné obdobie ukončila náhla 

smrť manželky Márie Barbary Ba-
chovej v  roku 1720. Bachova nábo-
ženská oddanosť, ktorá sa upevnila 
počas jeho pobytu vo Weimare, bo-
la teraz poznamenaná hlbokým zár-
mutkom, čo sa odrážalo v  jeho cir-
kevnej hudbe. Keď sa v nasledujúcom 
roku oženil s dcérou dvorného trum-
petistu a speváčkou Annou Magdale-
nou Wülcken, bol naplnený vďačnos-
ťou za šťastie, ktorým ho Boh obdaril. 

Jedným z  najdôležitejších mo-
mentov jeho spletitého života bo-
lo menovanie za  kantora chrámo-
vej školy sv. Tomáša v Lipsku. V tom 
čase mal Bach 38 rokov. Na túto po-
zíciu bol J. S. Bach menovaný mest-
skou radou. Nebol pritom prvým, 
komu bol tento post ponúknu-
tý. Najvyššie na  zozname možných 
adeptov bol úspešný skladateľ Georg 
Philip Telemann. Po jeho odmietnu-
tí rada zvažovala ešte niekoľko kan-
didátov, a keď nakoniec vybrala Ba-
cha, svoje rozhodnutie okomentova-
la takto: „Keďže sme nemohli zohnať 
toho najlepšieho, musíme sa uspoko-
jiť s priemerným.“ 

Práca kantora bola náročná, pre-
tože vedľa skladania sa Bach mu-
sel venovať ďalším povinnostiam; 
napríklad dozeral na  študentov pri 
jedle a staral sa o ich disciplínu. Pra-
coval však v  chrámovej škole, kto-
rá dodávala zboristov do  ďalších 
lipských kostolov, a  to ho vtiahlo 
do širšieho hudobného života v mes-
te. Bachovo jednanie s mestskou ra-
dou nebolo však jednoduché. Preja-
voval tendenciu k nezávislosti a pri 
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niekoľkých príležitostiach sa s mest-
skou radou dostal do sporu. No na-
priek tomu počas 27 rokov, kto-
ré strávil ako kantor u  sv. Tomáša, 
vytvoril svoje najlepšie diela, vráta-
ne nádherných cirkevných kantát 
a úžasných veľkonočných diel, aký-
mi sú Matúšove pašie, Magnificat 
a monumentálna Omša b-mol.

Bachovo pôsobenie v Lipsku bo-
lo veľmi rušné. Aby zaistil svoju po-
četnú rodinu, prijal Bach na  svo-
je plecia ďalšie záväzky. So svojou 
prvou ženou Máriou Barbarou mal 
sedem detí a  s  druhou ženou An-
nou Magdalenou mu pribudlo ďal-
ších trinásť potomkov. Keď sa Ba-
chova rodina presťahovala do  Lip-
ska, tak jeho najstarší syn Wilhelm 
Friedemann mal 12 rokov a druhý 
najstarší Karl Philip Emanuel iba 

9 rokov. Obaja títo synovia sa stali 
slávnymi skladateľmi rovnako ako 
najmladší Johann Christian, ktorý 
sa usadil v Londýne. 

Bachova druhá žena Anna Mag-
daléna, ako sme už spomenuli, bo-
la profesionálnou speváčkou. V Lip-
sku však obmedzila využitie svojho 
talentu výhradne na hudobné veče-
ry s priateľmi. Bach pre ňu zostavil 
klavírnu knihu, ktorú poznáme pod 
názvom Knižka skladieb pre Annu 
Magdalénu Bachovú. 

Okrem svojho pôsobenia v  ško-
le zvyšoval Bach svoj príjem rôzny-
mi spôsobmi, napríklad skladaním 
svadobných kantát alebo pohreb-
ných diel, ktoré prinášali do  napä-
tého rodinného rozpočtu veľmi po-
trebné peniaze. Ako najslávnejší ne-
mecký organista žijúci v  Lipsku bol 

Kostol sv. Tomáša v Lipsku
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Bach často pozývaný do  iných ne-
meckých miest, aby tu vyskúšal 
a uviedol do prevádzky nový organ. 
Cestovné príležitosti Bach vždy pri-
vítal. Prinášalo mu to nemalé finanč-
né prostriedky, ale okrem toho mo-
hol porovnávať hudobný život s rôz-
nymi mestami, ako boli napríklad 
Drážďany. V snahe získať v Drážďa-
noch miesto poslal v roku 1733 prvé 
dve časti svojej Omše b-mol (Kyrie 
a Gloria) novému kurfirstovi Augus-
tovi III. K presťahovaniu do Drážďan 
však nedošlo a  Bachovi bol udelený 
iba čestný titul dvorného skladate-
ľa poľského kráľa a saského kurfirsta.

V  posledných desiatich rokoch 
svojho života bol Bach naplno pra-
covne vyťažený. Stále si však zacho-
vával svoj záujem o  organ a  organo-
vú hru. Rád na organe hrával skladby 
aj iných skladateľov a neustále skladal 
svoje vlastné diela. V roku 1747 viedla 
jeho cesta do Postupimu, kde navští-

vil svojho syna Carla Philipa Emanue-
la a zároveň bol prijatý pruským krá-
ľom Fridrichom Veľkým, talentova-
ným flautistom. Kráľ predviedol Ba-
chovi svoju vlastnú tému, ktorú Bach 
využil v  komornej skladbe Hudobná 
obeť, a tú potom venoval kráľovi. 

Od roku 1749 sa začal veľmi zhor-
šovať Bachov zdravotný stav a pravde-
podobne následkom neliečenej cuk-
rovky oslepol. V  dokončení posled-
ného diela Umenie fúgy mu zabráni-
la práve strata zraku. Operácia, ktorá 
ho mala zbaviť slepoty, sa lekárom ne-
podarila a J. S. Bach zomiera na vte-
dajšiu dobu v  pomerne pokročilom 
65. roku života 28. júla 1750. Po dvoj-
násobnom premiestnení sa jeho hrob 
dnes nachádza v  lipskom Kostole sv. 
Tomáša. Jeho žena Magdaléna, ktorá 
sa starala o nevydané dcéry, zomrela 
v chudobe o desať rokov neskôr. 

V dobe Bachovej smrti bola už sta-
rá Európa mŕtva a nástup modernej 

Hrob J.S. Bacha v kostole sv. Tomáša
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doby bol nezvratný. Barokové ume-
nie a hudba boli na zostupe a Bacho-
va hudba bola považovaná za zasta-
ralú, pretože neodrážala módne me-
dzinárodné vplyvy, ktoré prichádza-
li z Francúzska a Talianska. Muselo 
prejsť skoro 100 rokov, aby bol J. S. 
Bach nanovo objavený a získal uzna-
nie ako jeden z  najvýznamnejších 
skladateľov všetkých dôb. 

Osobne Bacha považujem nie-
len ja, ale celý svet za jedného z naj-
významnejších a  najvplyvnejších 
skladateľov všetkých čias. Na  jeho 
dielo sa možno pozerať ako na nepre-
konaný záver barokovej hudby, kto-
rá pôsobí na poslucháča až do dneš-
ka. Za  jeho života sa mu nedostalo 
veľkého uznania, najmä ak ho porov-
návame s jeho súčasníkmi Georgom 
Friedrichom Händelom alebo Geor-
gom Philippom Telemannom. V ce-
lej Európe bol však Bach vo svojej do-
be známy hlavne ako virtuózny hráč 
na organ a čelo, ale aj ako majster im-
provizácie. Ďalej mal vynikajúce me-
no ako znalec organov, keďže sa celý 
život o ne zaujímal.

Prakticky vo všetkých druhoch 
hudby postavil novú latku tak suve-
rénnym ovládaním hudobnej tech-
niky (kontrapunkt; polyfónia; har-
mónia), ako aj hĺbkou duchovnej pe-
netrácie. Jedinou výnimkou je ope-
ra, kde Bach nevytvoril žiadne diela. 
Niektoré jeho svetské kantáty (ozna-
čoval ich ako Dramma per musica) 
by bolo možné považovať za  ma-
lé operety. Bachove chrámové die-
la sú poznačené jeho hlbokou pro-

testantsko-luteránskou religiozitou. 
Zanechal okolo 300 kantát, z  toho 
asi 200 cirkevných. Vo svojich kan-
tátach a  pašiach sa Bach často ne-
chal inšpirovať populárnymi cho-
rálmi z nášho evanjelického spevní-
ka. Bach zložil pravdepodobne päto-
ro pašií. Jánove a Matúšove pašie sú 
jediné autenticky zachované. Pred-
pokladá sa, že medzi troma strate-
nými dielami sú Lukášove a  Mate-
jove pašie. Piatu stratenú pašiu po-
važujú bádatelia za  pravdepodobne 
prepracovanú jednohlasnú variantu 
Matejových pašií.

Okrem vplyvu ako hudobník 
a skladateľ mal Bach veľký vplyv aj 
na hudobnú teóriu. Najmä so svoji-
mi učebnými skladbami (napr. Tem-
perovaný klavír) presadil tempero-
vane ladenú náladu, s  ktorou bolo 
možné používať všetky druhy tónov 
kvintového kruhu. Zaviedol tiež no-
vé techniky hrania najmä na organe. 
Podľa mňa asi za najznámejší prínos 
môžeme považovať po užívanie pal-
ca ako plnohodnotného prsta. Ke-
ďže dobre poznal nedostatky jemu 
dostupných hudobných nástrojov, 
požadoval a  podporoval ich ďalší 
vývoj. Mal veľký vplyv najmä na vý-
voj klávesových nástrojov a  vývoj 
čembala. 

Bachova tvorba znamenala a do-
dnes znamená obrovské stopy v de-
jinách hudby a hudobného myslenia. 
Svojou tvorbou inšpiroval a ustavič-
ne inšpiruje množstvo nielen hu-
dobných umelcov.

Roman Porubän
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List predsedníctvu 
ECAV na Slovensku

Vážené predsedníctvo ECAV 
na Slovensku, Mgr. Ivan Eľko, gene-
rálny biskup a Ing. Ján Brozman, ge-
nerálny dozorca!

Členovia nášho Cirkevného zbo-
ru ECAV na Slovensku Kežmarok už 
dlhodobo a so značným znepokoje-
ním, obavami a  znechutením sle-
dujú diskreditačnú kampaň vedenú 
proti niektorým osobám, ktoré kan-
didovali vo voľbách  ECAV v  roku 
2018 a zároveň proti novozvolenému 
Predsedníctvu ECAV na Slovensku.

Iniciátori tejto kampane, repre-
zentujúc výrazne menšinový názo-
rový prúd v našej cirkvi, oháňajúci 
sa sedemtisíc podpismi, zneužívajú 
pre svoje ciele mediálny nástroj, kto-
rý má ešte stále v  širokej evanjelic-
kej verejnosti vysokú bonitu a  kre-
dit. Na mysli máme Evanjelický po-
sol, ktorý vydáva Tranoscius a. s. 
ako týždenné periodikum. Vzhľa-
dom na jednostranné, neobjektívne 
a  za  posledný rok bulvárne články, 
ktoré osočujú vrcholných predstavi-
teľov cirkvi bez toho, že by sa mohli 
brániť a zaujať k daným témam sta-
novisko, nie je viac pre nás toto pe-
riodikum garantom objektívnos-
ti a  zachovávania etického kódexu 
a slušnosti. Vedenie Tranoscia a. s., 
šéfredaktorka a  redakčná rada svo-
jím konaním dlhodobo poškodzujú 

Reakcie rôznych subjektov 
na situáciu v ECAV na Slovensku

záujmy ECAV i jej dobré meno v slo-
venskej spoločnosti a spôsobujú tak 
trieštenie cirkvi.

Zborové presbyterstvo Cirkev-
ného zboru ECAV na  Slovensku 
Kežmarok, na svojom zasadnutí 21. 
januára 2019 sa zaoberalo obsaho-
vou stránkou Evanjelického posla 
za  posledné obdobie a  jednomy-
seľne (18 hlasmi) prijalo uznesenie 
o  otvorenom liste pre Predsedníc-
tvo ECAV na  Slovensku, v  ktorom 
vyzývame ECAV na Slovensku ako 
významného a  väčšinového akci-
onára tejto spoločnosti k  podnetu 
na  zvolanie mimoriadneho Valné-
ho zhromaždenia a. s. Tranoscius, 
ktorého predmetom rokovania bu-
de odvolanie orgánov Tranoscius, 
a. s. - Predstavenstva a Dozornej ra-
dy Tranoscius, a. s.. 

Uvedený návrh sa opiera o  štan-
dardné postupy podľa Obchodného 
zákonníka a  je plne legitímny aj so 
stanovami a. s. Tranoscius.

Veríme, že touto zmenou nastane 
aj personálna zmena vo vedení  re-
dakcie Evanjelického posla, ktorý sa 
bude môcť opäť zhostiť svojho po-
slania v ECAV na Slovensku i v slo-
venskej spoločnosti a  nanovo bu-
de môcť budovať túto cirkev a osob-
nosť človeka na hodnotách Kristov-
ho evanjelia a nie na hodnotách lži, 
 poloprávd, osočovania a  narcizmu, 
ktorý nepozná sebareflexiu. 
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Naša ECAV na  Slovensku pre-
žila ťažké obdobie protireformá-
cie, čo si tohto roku budeme pri-
pomínať v  našom cirkevnom zbo-
re, keď pred 310 rokmi popravili ci-
sárske vojská richtára Jakuba Kraya 
a dvoch mešťanostov Šebastiána To-
percera a Martina Lányho, ktorí stá-
li na  pravde Kristovho evanjelia. 
Je smutné, že jednota našej cirkvi 
je dnes ohrozená nie zvonka, ale 
zvnútra vytvorením Asociácie slo-
bodných zborov ECAV na  Sloven-
sku, ktorá rozdúchava rôzne vášne 
a za ktorú sa skrýva pár urazených 
jednotlivcov, ktorí nevedia vo svo-
jom živote prostredníctvom poká-
nia umŕtvovať svoju ješitnosť, ura-
zenosť a  chuť po  moci. Ak chce-
me byť naďalej nositeľmi Kristovho 
evanjelia, a to nielen slovom, ale pre-
dovšetkým každodenným životom, 
tak nesmieme pripustiť tento rozkol. 

Ďalej žiadame, aby Predsedníctvo 
ECAV na  Slovensku voči jednotliv-
com, ktorí stoja za týmito praktikami, 
trieštiace cirkev, vyvolávajúce nepo-
koj, strach a neistotu, vyvodilo osob-
nú zodpovednosť prostredníctvom 
disciplinárnych konaní, pretože ide 
o vedomé poškodzovanie dobrého me-
na ECAV na Slovensku, o čom svedčí 
aj posledný Evanjelický posol spod Ta-
tier č. 4/2019, v ktorom hrubým spô-
sobom zasiahli do  Pastierskeho listu 
Zboru biskupov ECAV na Slovensku, 
čo si podobným spôsobom nedovolil 
ani totalitný režim. 

Modlíme sa za vás, aby vám Pán 
Boh dával dostatok sily a  múdrosti 

ku každodenným rozhodnutiam, 
ktoré sú v  tomto čase veľmi dôleži-
té pre ECAV na Slovensku. „Ale pev-
ný základ Boží predsa stojí a má tú-
to pečať: Poznal Pán svojich! a: Od-
stúp od neprávosti každý, kto vyzná-
vaš meno Pánovo.“ (2Tim 2,18) 

S bratským pozdravom
Ing. Jozef Horváth, 

zborový dozorca CZ Kežmarok
Mgr. Roman Porubän, 

zborový farár CZ Kežmarok

Uznesenie 
Zborového konventu 

Cirkevného zboru 
ECAV na Slovensku 

Kežmarok
Uznesenie 6/2019/K:
Konvent Cirkevného zboru ECAV 

na Slovensku Kežmarok, ktorý zasa-
dal 10. februára 2019 s poľutovaním 
konštatuje, že redakcia Evanjelické-
ho posla spod Tatier:

• sa spreneverila svojmu posla-
niu, s  ktorým naši predkovia zalo-
žili tento časopis, aby predovšetkým 
budoval duchovný život Evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovensku,

• týždeň, čo týždeň zneužíva toto 
periodikum na  svoje propagandis-
tické ciele, ktoré poškodzujú dobré 
meno ECAV na Slovensku a zároveň 
ju trieštia,

• prezentuje jednostranné a  ne-
objektívne spravodajstvo, ktoré je 
plné ohovárania, lží a  poloprávd, 
a tak toto periodikum dosiahlo nie-
len hranicu bulváru, ale už dávno ju 
prekročilo,
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• prejudikuje a  spochybňuje 
rozhodnutia súdov ECAV na  Slo-
vensku,

• sústavne osočuje riadne zvole-
ných predstaviteľov ECAV na  Slo-
vensku, čo považujeme za  neetické 
konanie a profesionálne a osobnost-
né zlyhanie jednotlivých členov re-
dakcie,

• neslúži záujmom ECAV na Slo-
vensku, ku čomu ju viaže zmluva 
uzatvorená medzi ECAV na Sloven-
sku a Tranosciom, a. s., ale slúži zá-
ujmom združenia právnických osôb 
Asociácie slobodných zborov ECAV 
na Slovensku. Z toho dôvodu sa ten-
to časopis pre nás nestáva časopisom 
evanjelikov na Slovensku.

Konvent Cirkevného zboru ECAV 
na Slovensku Kežmarok, ako akcio-
nár spoločnosti Tranoscius, vzhľa-
dom na  uvedené skutočnosti žiada 
Predstavenstvo a. s. Tranoscius:

• aby zaradilo do  programu naj-
bližšieho Valného zhromaždenia 
a. s. Tranoscius nasledovné body: 

1. Odvolanie predstavenstva a. s. 
Tranoscius 

2. Odvolanie dozornej rady a. s. 
Tranoscius

• odvolalo redakčnú radu a šéfre-
daktorku EPST, pretože spôsob, 
akým sa prezentuje Evanjelický po-
sol nielen pred evanjelikmi, ale aj ši-
rokej verejnosti doma i v zahraničí, 
spôsobuje v  obyčajných ľuďoch ne-
dôveru, neistotu, ba až strach a vy-
voláva množstvo nezodpovedaných 
otázok, ktorými sa rozbíja jednota 
ECAV na Slovensku.

Vyhlásenie k inštalácii 
biskupov a uvedenia 
generálneho dozorcu

V sobotu 2. 3. 2019 sme vo Zvo-
lene prežili duchovne silnú a krásnu 
slávnosť inštalácie. Účasť bola mo-
hutná. Prišlo množstvo domácich 
i zahraničných hostí, vyše sto našich 
bratov a  sestier v  oltárnej službe aj 
z iných cirkví, či predstaviteľov štát-
nej správy a samosprávy.

Kostol bol preplnený a i pred ním 
stál ešte zástup veriacich návštev-
níkov. Diabol sa postaral, aby túto 
slávnosť zatemnil a  pokúsil sa ob-
rať nás o spoločnú radosť, ktorú sme 
chceli prežiť.

V utorok pred inštaláciou brat bis-
kup ZD dostal anonym, v ktorom sa 
pisateľ vyhrážal vybuchnutím ná-
stražného systému v  kostole počas 
slávnosti. Následne na druhý deň do-
stalo podobný list aj Obvodné oddele-
nie policajného zboru vo Zvolene.

Nakoľko polícia vyhodnotila 
hrozbu ako vážnu a nebezpečnú, za-
čalo sa urgentné vyšetrovanie, kto-
ré už prinieslo konkrétne výsledky.

Stáli sme pred veľkou a ťažkou di-
lemou, či slávnosť inštalácie zruší-
me, alebo uskutočníme aj napriek 
určitému riziku. Odhodlali sme sa 
pokračovať podľa pôvodných plá-
nov. Už nebol čas, aby sme o  zme-
ne dokázali informovať všetkých 
prihlásených. Viacerí boli na  ceste, 
najmä zo vzdialeného zahraničia, 
ale hlavne sme verili, že Pán Boh sa 
o Svoje dielo postará a ochráni ho.
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Polícia s  mestom nám zabezpe-
čili maximálnu súčinnosť a podpo-
ru. Bolo však potrebné prijať a  reš-
pektovať mimoriadne bezpečnostné 
opatrenia – zvýšený počet usporia-
dateľov, kontrolu pri vstupe do kos-
tola, povolenie vstupu len pre prihlá-
sených, ponechanie voľných úniko-
vých ciest v kostole v prípade ohro-
zenia, preto sa po  naplnení kapaci-
ty na sedenie nemohli už púšťať ďal-
ší účastníci. Toto opatrenie vyvolalo 
nevôľu a  sklamanie mnohých, kto-
rým vstup do  kostola nebol umož-
nený. Pokiaľ by sme nerešpektova-
li prísne inštrukcie polície, hrozilo 
zrušenie celej slávnosti.

Vzniknutá situácia nás veľmi mr-
zí a hlboko sa ospravedlňujeme všet-
kým, ktorých sa tieto opatrenia ne-
príjemne dotkli. Vzhľadom na  ča-
sový stres už nebolo v našich silách 
spraviť viac pre bezpečnosť zúčast-
nených.

Jasnou indíciou, že išlo primárne 
o  prekazenie slávnosti inštalácie je 
fakt, že anonym bol doručený tesne 
pred slávnosťou aj na Obvodné od-
delenie polície, ktorá mohla poduja-
tie zakázať.

Vďaka Bohu, že zobral celú sláv-
nosť pod svoju ochranu, a  tak sme 
nezaregistrovali ani náznak nejakej 
hrozby, alebo provokácie.

Žiaľ, až takto ďaleko dospela ne-
návistná, urážajúca a  hrubo dema-
gogická kampaň odporcov legitím-
ne zvoleného vedenia ECAV a  ZD. 
Vyhrážanie sa vlastným, ktorí prišli 
na slávnosť inštalácie a tiež, že v prí-

pade zaistenia pisateľa anonymného 
listu to bude mať vážne trestopráv-
ne dôsledky.

Ako vedenie ECAV a ZD nás ne-
smierne potešila a povzbudila veľká 
podpora a  povzbudenie, ktoré sme 
mohli vnímať a prijímať počas sláv-
nosti inštalácie.

Útoky, ktorým musíme čeliť, či 
už v  podobe anonymov, alebo aj 
od  konkrétnych jednotlivcov, zbo-
rov, od  členov Asociácie slobod-
ných zborov, ale rovnako aj z Evan-
jelického posla spod Tatier, sa stup-
ňujú a  majú až démonský charak-
ter. „Veď náš boj nie je proti kr-
vi a  telu, ale proti kniežatstvám 
a  mocnostiam, proti pánom sveta 
tejto temnosti, proti zlým duchom 
v nebesiach“ (Ef 6, 12).

Kauzy v našej cirkvi, ktoré trau-
matizujú celú evanjelickú verejnosť, 
rozhodne nechceme zametať pod 
koberec a  trváme na  ich dôsled-
nom prešetrení a objasnení. Nemô-
žu však byť našou prvou ani najdô-
ležitejšou témou. Rovnako ňou nie 
je ani Tranoscius, EPST, Asociácia 
slobodných zborov či Reformata. 
Toto sú problémy, ktorých hysteric-
ké pertraktovanie len zastiera ten 
hlavný problém, že naša cirkev dl-
hodobo upadá. Veď máme cirkev-
né zbory, ktoré sú už de facto mŕt-
ve, hynieme na formalizmus a sme 
stále viac ľahostajní voči tomu, čo 
tvorí základ našej identity – Božie-
mu slovu.

Vrátiť našu cirkev k  živej viere, 
autentickému svedeckému kresťan-
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stvu, k túžbe po Božom slove, po ne-
formalistickej zbožnosti, to sú hlav-
né úlohy nás ako vedenia ECAV, ale 
samozrejme aj všetkých veriacich, 
ktorým na našej cirkvi záleží. Ostat-
né problémy nesmú zastierať tento 
hlavný cieľ.

Ak sa vrátime k  Bohu v  úprim-
nej a živej viere, ak sa vrátime k Bo-
žiemu slovu, vrátime sa k  pravde 
a ozajstnému pokániu, a tak aj k lás-
kavým vzťahom medzi sebou, prí-
de obnovenie dôvery, uzdravenie 
a otvoria sa nové možnosti k napre-
dovaniu našej cirkvi.

Preto vyzývame k  modlitbám 
a  pôstu. Teraz je na  to najvhodnej-
ší čas, keď vstupujeme do pôstneho 
obdobia.

Využime ho na vrúcne a vytrva-
lé modlitby, pôst a takú sebareflexiu, 
ktorá by viedla k úprimnému vyzná-
vaniu hriechov a  pokániu. Inak sa 
nepohneme ďalej v našej ťažko skú-
šanej evanjelickej cirkvi.

Vyprosujeme k tomu od Pána Bo-
ha múdrosť, odvahu viery a  zmoc-
nenie Duchom Svätým.

Vaši v Pánu oddaní
Ján Hroboň, Renáta Vinczeová, Ivan 
Eľko, Ján Brozman, Slavomír Sabol, 

Ľubomír Pankuch

Prosba študentov 
našej Evanjelickej 

bohosloveckej fakulty 
UK v Bratislave - stojí 

za prečítanie:
Ako mladí členovia a  člen-

ky Evanjelickej cirkvi augsburské-

ho vyznania na  Slovensku (ECAV), 
ktorí študujú na Evanjelickej boho-
sloveckej fakulte Univerzity Komen-
ského (EBF UK), adresujeme túto 
prosbu veriacim v našej cirkvi.

Obraciame sa na Vás ako mladá 
generácia tých, ktorí chcú v ECAV 
žiť a slúžiť – a to rovnakým právom 
rodení evanjelici, ako aj konvertiti. 
Väčšina z nás sa chce stať duchov-
nými služobníkmi cirkvi. Nevidí-
me však dobrú perspektívu do bu-
dúcnosti. Atmosféra nelásky a kon-
fliktov, navyše nadmieru rozširo-
vaná v  evanjelickom mediálnom 
priestore nás ochromuje a  vyvolá-
va obavy pred vstupom do  služby 
v ECAV. Pripomíname aj bolestivú 
vetu zo stretnutia našich duchov-
ných (Valné zhromaždenie ZED 
2018): Teologický dorast bude eš-
te dlho žať ovocie našej terajšej ne-
jednoty.

Nevyjadrujeme sa k  vine, či ne-
vine v sporných témach. O tom roz-
hodujú príslušné orgány a  treba sa 
obracať na ne. Inak nebude v cirkvi 
právo. Naša prosba smeruje k  spô-
sobu konania zainteresovaných, nie 
k  tomu, kto má pravdu. Apelujeme 
na dvoch rovinách:

1. etická rovina – vidíme ne-
ustále vytváranie nepriateľov cez 
mediálny obraz o  nich. To nie 
je v  súlade s  kresťanskou eti-
kou. Osočovaním predstaviteľov 
cirkvi sa určite liečba cirkvi nede-
je. Okrem početných neúctivých 
útokov na  jednotlivcov boli v  má-
ji 2018 znevážené predsedníctva 
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seniorátov, zložené tak z  laikov 
ako z  duchovných. Ich si členo-
via ECAV sami zvolili. Tento trend 
neúcty voči svojim predstavite-
ľom sa žiaľ rozšíril na  každú úro-
veň cirkvi. Takým postupom 
onedlho neostanú nevinní farári 
a dozorcovia.

2. právna rovina – podotýka-
me, že disciplinárnym previne-
ním v  ECAV je okrem iného po-
rušovanie pravidiel mravného ži-
vota, konanie poškodzujúce dob-
ré meno cirkvi, nerešpektovanie 
rozhodnutí cirkevných súdov, zne-
važovanie predstaviteľov cirkvi 
a  jej funkcionárov a  narušovanie 
bratského spolunažívania v  cirkvi 
(Cirkevný zákon č. 3/2004, §  5). 
Seniorátne predsedníctva na 
kandidačnej porade konali opráv-
nene. A  my rešpektujeme rozhod-
nutia našich demokraticky a podľa 
práva ustanovených cirkevných or-
gánov.

Chápeme, že narušené vzťahy 
nevylieči rozhodnutie cirkevného 
orgánu zvrchu. No dôsledok nepo-
slušnosti autoritám tiež nebude vy-
liečenie cirkvi. Vyliečenie cirkvi sa 
deje v  zmierujúcej láske, nie vzbu-
dzovaním nepriateľstva voči kaž-
dému, kto má iný názor. Prosíme, 
uvážte zranenia, ktoré sú spôsobe-
né verejným obviňovaním, či odsu-
dzovaním druhých.

Prosíme vás, spolusestry a  spo-
lubratia, o  zodpovedný postoj nie-
len k  cirkvi, ale aj pred okolitým 

svetom a  pred vašimi potomkami. 
Vyznávame, že všetci ľahko hreší-
me ohováraním a  potrebujeme tú-
to skazu vzťahov zanechať. Veríme 
však, že ak sa budeme snažiť o spra-
vodlivosť s  láskou, potom pod-
ľa slov Izaiáša 58,8, vyšľahne naše 
svetlo ako zore a rýchlo sa uzdraví-
me; naša spravodlivosť pôjde pred 
nami a  sláva Hospodinova pôjde 
za nami.

Svojím samostatným 
a dobrovoľným rozhodnutím 

podpisuje (v abecednom poradí):
Ondrej Baranec, Dávid Bukovinský, 

Timotej Devečka, Martina 
Ďurotová, Roderika Ďurovová, 

Miroslava Ferencová, Jakub Ferko, 
Ján Gdovin, Kristína Halžová, 

Barbora Hankovská, Jana 
Hašková, Ruth Chmeľovská, Mirela 

Jaščurová, Simona Kapitáňová, 
Daniela Kissová, Martin Kmec, 

Martin Kolimár, Matúš Korenko, 
Samuel Kovaľ, Filip Kriško, Andrej 

Lacko, Pavol Majchrák, Gabriela 
Nemčková, Martin Pagáč, Samuel 

Pecka, Tomáš Priehradný, Filip 
Púpala, Michaela Púpalová, Michal 

Resutík, Nikola Sochová, Patrícia 
Sára Šimková, Paulína Šofranková, 

Ľubica Štefanidesová, Matej Trepáč, 
Marek Žaškovský

Podporovatelia tejto prosby zo 
študentov EBF UK mimo členov 

ECAV:
Bronislav Antoš, Ivan Belanji, 

Ivan Klinko, Veronika Motošická, 
Pavel Andrei Prihracki, Martina 

Speváková
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Z a  c i rke v

Za cirkev takú, aká je, dnes prosíme,
ochráň ju, zveľaď, posväť, Hospodine,

a kde je málo svornosti a viery, 
zas nech sa láskou z nebies pevne stmelí.

Andrej Hajduk
Sľúbil si, Pane, v Svojom slove svätom, 

že budeš s nami až do konca vekov,
Tvoje slovo sa nikdy nepominie;

nech viera v našom zbore nevyhynie!

Utvrď nás v pravde, pomôž vyznať, Bože,
že cirkev ani peklo nepremôže,

dedičstvo sväté Tebou požehnané
dopraj, nech deťom čisté odovzdáme.

So začiatkom pôstneho obdo-
bia sme sa vo štvrtok pravidelne 

stretávali v auditóriu lýcea na pôst-
nych večierňach. Počas celého pôs-
tu pán farár rozoberal životný prí-
beh starozmluvnej postavy Jákoba. 
Hneď na  prvej večierni, na  ktorej 
sme sa zúčastnili aj my, sestry z Ľu-
bice, brat farár vyslovil vetu, kto-
rá sa nám hlboko vryla do  pamäti: 
„Ak nebudeme mať v našom cirkev-
nom zbore bojovníkov, akým bol Já-
kob, tak zahynieme. Po evanjelikoch 
v Kežmarku nezostane ani smrad!“ 

Na  druhý deň táto veta v  našich 
ušiach rezonovala hneď ráno pri 
spoločnej káve s manželom a potom 
ďalej, keď sme sa súrodenci stretli 
u  mamky. Uvedomili sme si, že ak 
nič v  duchovnom živote nepodnik-
neme, ak sa nedáme zlomiť Kristo-
vou milosťou, tak slová pána farára 
sa naozaj pri nás naplnia. 

Pár riadkov na zamyslenie...
Začali sme premýšľať o  tom, že 

v našom cirkevnom zbore je dosť de-
tí a mládeže. Ale kde sú? Kde sa stala 
chyba, že ich nevidíme? Dajme si ru-
ku na srdce, je to predsa v nás, v ro-
dičoch. Uvedomujeme si, že s veko-
vou kategóriou evanjelikov od  tri-
dsať do päťdesiat rokov sa málo po-
známe, a skoro vôbec sa nestretáva-
me na  rôznych cirkevných poduja-
tiach v zbore, ani mimo zboru (Mi-
sijné dni VD v Ľubovnianskych kú-
peľoch) a  rovnako sa nestretávame 
s  nimi ani na  nedeľných bohosluž-
bách. Prečo asi? Kde sú naše rodi-
ny s  deťmi? Raz do  roka ich regis-
trujeme na  detskom plese a  pri pe-
čení perníkov, no zdá sa nám to veľ-
mi málo. Niekedy máme z toho po-
cit, že sme deťom spríjemnili jed-
no popoludnie kultúrnym kresťan-
ským programom. A  tým to skon-
čilo. Pozvanie k ďalšej službe už ne-
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trafilo do  ucha a  ani do  srdca. Pý-
tame sa: Prečo tých 40 detí nepríde 
v nedeľu na besiedku a tých 50 rodi-
čov na nedeľné bohoslužby? Vieme, 
že doba je uponáhľaná, ale skúsme 
sa zastaviť a vážne sa zamyslieť nad 
tou vetou brata farára: „Ak nebude-
me mať v  našom cirkevnom zbore 
bojovníkov, akým bol Jákob, tak za-
hynieme. Po evanjelikoch v Kežmar-
ku nezostane ani smrad!“ 

Byť dobrý bojovníkom, to chce 
stáť na Božom slove, ktoré nám hovo-
rí, aké je dôležité sa podieľať na cho-
de cirkevného zboru, no nielen jednu 
hodinu do týždňa, keď sa stretneme 
na  nedeľných bohoslužbách. Každý 
z nás môže v cirkevnom zbore prilo-
žiť ruku k dielu, zorganizovať nejaké 
aktivity, či zobrať si na starosť nejaké 
pravidelné stretnutia. No my často-
krát nemáme čas. 

Keď budú deti vnímať u nás služ-
bu pre cirkev, tak ani pre nich nebu-
de táto služba cudzia a automaticky 

sa budú zapájať aj ony do práce v cir-
kevnom zbore. Buďme svojim de-
ťom ako rodičia dobrým príkladom. 
Ukážme im ten správny smer. Božie 
slovo sa dá deťom priblížiť rôznymi 
formami, ktoré deti zaujmú. Potom 
aj oni budú prichádzať do cirkvi nie 
z povinnosti, ale z radosti zo spolo-
čenstva, ktoré môžu spoločne pre-
žiť. Veríme, že čas, ktorý budeme in-
vestovať do svojich detí v spoločen-
stve cirkevného zboru, nám prine-
sie v budúcnosti bohaté ovocie. Len 
nezabudnime na  to, že je potrebné 
do detí investovať teraz. 

Ďakujeme, že ste si prečítali tých-
to pár riadkov a  veríme, že sa čas-
tejšie budeme stretávať a  vzájomne 
spoznávať na  rôznych podujatiach 
v  cirkevnom zbore, ale predovšet-
kým na  nedeľných bohoslužbách 
a detskej besiedke, pravidelných ak-
tivitách cirkevného zboru, kde sa 
máme ukázať ako jedna rodina. 
S pozdravom sestry Kleinové z Ľubice

Boh je Bohom otvorených dverí. 
S touto vetou sme sa stretli nie-

koľkokrát v Správe o živote cirkev-
ného zboru za  rok 2018. Sám Pán 
Ježiš o  Sebe hovorí, že On je tými 
otvorenými dverami. Sú to dvere 
do ovčinca, cez ktoré máme prejsť, 
aby sme nachádzali pre svoj život 

Kázeň, ktorá zaznela 
na výročnom zborovom konvente 10. februára 2019

„Ja som dvere.“ Ján 10,9

Boh je Bohom otvorených dverí

dobrú pastvu. V dnešný deň výroč-
ného konventu mali by sme si polo-
žiť otázku: Do akej miery sme vchá-
dzali cez takto otvorené dvere? Vní-
mali sme ich ako pozvanie na zele-
né pastvy, k bohatej duchovnej stra-
ve, ktorá má v  nás prinášať ovocie 
viery? 
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Boh je Bohom otvorených dverí. 
On ich otvára všade okolo nás. Jeho 
otvorené dvere sú príležitosťou aj pre 
tých, ktorí doposiaľ cez ne nevstú-
pili. No Boh pred nami otvára dve-
re i preto, aby nás povolal do služby. 
A práve tejto skutočnosti by som sa 
chcel dnes venovať. 

Človek túži po  otvorených dve-
rách, a predsa – keď má nimi prejsť, 
tak odporuje. Pán Ježiš aj nás pozý-
va do služby. Jeho pozvanie – to sú 
otvorené dvere. No keď máme cez 
ne prejsť, tak sa tomuto smeru akosi 
vyhýbame. Stojíme pred otvorenými 
dverami, a  odrazu máme problém. 
Neraz sa bránime Božiemu povola-
niu. Radšej chceme slúžiť tam, kde 
to dobre poznáme a kde sú veci za-
užívané a zabehané, ako slúžiť tam, 
kde nevieme, čo nás čaká a ako naša 
služba dopadne. Zobrať na seba zod-
povednosť – to nechci odo mňa, milý 
cirkevný zbor. Je predsa pohodlnej-
šie popri niekom figurovať, než nie-
čo sám niesť na svojich pleciach. 

V  uplynulom roku i  nás Pán 
Boh postavil pred mnohé otvore-
né dvere. Zutekali sme? Vyhli sme 
sa im? Tvárili sme sa, že ich nevi-
díme a pritom sme drzo pýtali Bo-
ha vo svojich modlitbách, aby pred 
nami otvoril nové dvere služby? 
Však som ti ich otvoril, ale utekáš 
pred nimi! Cez aké otvorené dvere 
sme prešli vo svojom vlastnom cir-
kevnom zbore? Neutekáme často-
krát pred zodpovednosťou, ako 
utekal Jonáš, keď ho Pán Boh poslal 
do mesta Ninive?

Božie slovo nám túto skutočnosť 
neraz vykresľuje práve takýmto 
spôsobom. Vždy, keď Pán Boh pred 
niekým otvoril dvere, tak dotyčný 
sa s Ním začal naťahovať. Pozrime 
sa len na Mojžiša, ktorý sa cítil byť 
neschopným ísť do  Egypta a  po-
staviť sa pred faraóna. Odvolával 
sa na  svoju nevýrečnosť. Keď má-
me pred očami proroka Jonáša, tak 
ten uteká pred službou, ktorou ho 
Boh poveril, aby v nekajúcom mes-
te Ninive ohlasoval Boží súd. Pro-
rok Izaiáš sa zasa považoval za člo-
veka nečistých perí, a  ako taký-
to človek predsa nemôže predstú-
piť pred ľud. No i keď sa pozrieme 
do Novej zmluvy, vidíme tam uče-
níka Petra, ktorý Ježišovi po boha-
tom rybolove hovorí: „Odíď odo 
mňa, Pane, lebo som hriešny člo-
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vek.“ Ale v  každom a  jednom prí-
pade, všetci tí, ktorí utekali od svoj-
ho nebeského povolania, všetci tí, 
ktorí mali prejsť otvorenými dve-
rami, pozývajúcimi ich do  služby, 
nakoniec povedali Bohu svoje áno 
a išli aj do neznáma. 

A  tu si neraz kladiem otázku: 
Prečo sa tak správame? Prečo na Bo-
žie pozvanie do  služby, na  otvorené 
dvere pre službu Bohu a svojim blíž-
nym reagujeme odmietnutím? Pre-
čo nám tak dlho trvá, aby sme nako-
niec mohli smelo odpovedať: „Tu som 
ja, pošli mňa!“ (Iz 6,8). Načrtnime 
si teraz niekoľko bŕzd, ktoré často-
krát nedovolia nášmu životu, aby 
sme prešli cez otvorené dvere a ko-
nali službu Bohu i ľuďom. 

1. brzda: Strach. Pán Boh nám 
povie: Ty si mužom mojich kritérií, 
ty si ženou mojich kritérií, teba po-
sielam do tejto služby. My na to Bo-
hu povieme: Nejdem tam, nebu-
dem tam tápať. V konečnom dôsled-
ku nemám rád tých ľudí, ku ktorým 
ma posielaš, Bože. Ak umrú, je mi 
to jedno. Neviem a ani nechcem to-
to robiť. Odrazu máme strach z po-
verenia, ktoré k nám zaznelo, čaka-
li sme od Boha iné poverenie, kde by 
nás nič nebolelo, kde by sme nemu-
seli nič obetovať, kde by naša služ-
ba bola v pohode. Boh nás však po-
verí niečím, z čoho máme strach, čo 
nechceme robiť a ustavične nám ho-
vorí: Veď sa už konečne postav tomu-
to poslaniu tvárou v tvár. Choď pria-
mo do  boja, do  centra diania. Ale 
my by sme boli najradšej, keby sa to 

všetko dalo uskutočniť z  pohodlia 
našej obývačky. 

Boh pred nami otvára dvere a my 
nielenže nimi nechceme prejsť, ale 
rozbehneme sa na  opačnú stranu, 
pretože sa bojíme prijať toto pove-
renie a dôsledky, ktoré nám to mô-
že priniesť. Niekedy Božie otvorené 
dvere – to nie je zábava. Oni sú ne-
raz skutočne nebezpečné. Ale na to 
všetko nás Ježiš Kristus pripravil, 
keď povedal: „budú vás prenasle-
dovať, vydajú vás synagogálnym 
súdom a  uväznia, budú vás vlá-
čiť pred kráľov a vladárov pre moje 
meno“ (Lk 21,12). A práve tejto sku-
točnosti sa bojíme. Bojíme sa, že to 
bude ťažké a  stresujúce, bojíme sa, 
že kvôli tomu zlyháme, bojíme sa, že 
to nezvládneme. 

Strach však nikdy neprekonáme 
tým, že sa vyhneme desivým situá-
ciám. Narodili sme sa, aby sme bo-
li odvážni. Hoci nás Pán Boh nieke-
dy posiela do ťažkej služby, nezabú-
dajme však na to, že On stojí pri nás 
a  rovnako i  nám hovorí, ako pove-
dal bojazlivému Jozuovi: „Buď silný 
a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! 
Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s te-
bou, kamkoľvek pôjdeš“ (Joz 1,9). 

2. brzda: Iné možnosti. Žijeme 
vo svete, ktorý nám ponúka úžas-
né možnosti. To, čo my dnes mô-
žeme všetko vyskúšať, vidieť a mať, 
o tom naši predkovia ani nesnívali. 
Ak niekto na  sebe pracuje a  v  spo-
ločnosti sa ukáže ako šikovný, tak 
o  takého človeka je obrovský záu-
jem. Možnosti, ktoré sa nám po-
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núkajú, väčšinou človek meria pe-
niazmi. Čo mi to prinesie, koľko za-
robím, aký budem mať z toho osoh? 
Pri porovnaní príjmov, ktoré dosta-
ne v cirkvi a vo svete, tak svet túto 
cirkev niekoľkonásobne predbehne. 
Nedokážeme konkurovať v  tomto 
smere svetu. Aj pri tejto skutočnos-
ti by sme si mali klásť otázku: Pre-
čo je to tak, prečo nedokážeme zapla-
tiť pracovníkov, ale stále im hádžeme 
len akúsi almužnu? Nečudujme sa, 
že potom každý rok do služby ordi-
nujeme maximálne piatich farárov. 
So vzdelaním, ktoré dosiahli, majú 
iné možnosti v tomto svete. 

Mať možnosti zarobiť viac peňa-
zí a  dosiahnuť väčší status zvyčaj-
ne stojí v ceste tomu, čo by bolo na-
še vysnívané povolanie, naša služba. 
Ak človek zarobí väčšie peniaze, tak 
si môže vo svojom živote aj viac toho 
užiť a dovoliť. A to nehovorím teraz 
o  nejakom  prepychu alebo o  tom, 
že by človek nevedel, čo s peniazmi, 
ale o  normálnom spôsobe života. 
A tak sme svedkami, ako nám mla-
dí ľudia utekajú z cirkevného zboru, 
od  svojich rodín, pretože inde ma-
jú iné možnosti. Ľudia od nepamäti 
nasadajú na túto loď iných možnos-
tí, ktorá ich má zaviesť tam, kde by 
našli svoje pomyselné šťastie, kde by 
našli to svoje Wall Street. 

No iné možnosti prinášajú so 
sebou aj riziká. Možno z  ľudskej 
perspektívy si myslíme, že uteká-
me do  bezpečia. No len sa pozri-
me na rodiny – aj v našom cirkev-
nom zbore – kde manželia pracu-

jú v zahraničí, aby mala rodina iné 
možnosti. Aký to má dopad na ro-
dinu, na  výchovu detí, na  vzá-
jomné spolužitie? To už častokrát 
 nechceme vidieť a ani o tom hovo-
riť. Iné možnosti so sebou priná-
šajú aj mnohé riziká, ktoré neraz 
končia rozvratom. 

3. brzda: Naša lenivosť. Opustiť 
zaužívaný spôsob života – to mno-
hí ľudia nechcú. Už sme si zvykli 
na svoje pohodlie a vykročiť niekde 
do neznáma cez otvorené dvere, kto-
ré Boh postavil pred nás, to si pred-
sa vyžaduje novú aktivitu, vyjsť zo 
svojej ulity, zisťovať, s čím všetkým 
v  novom prostredí, v  novej službe 
môžem rátať, a to je predsa dosť ná-
ročné. Prijať nové povolanie do služ-
by, to si vyžaduje vynaloženie ob-
rovského úsilia a energie. Naša leni-
vosť nám v tom častokrát zavelí: Ne-
choď, veď ti je dobre, nič ti nechýba. 
Načo by si sa mal angažovať v spevo-
kole, v práci s dorastom, mládežou či 
v hospodárskych veciach. Ale ak sme 
jedným telom Kristovým, tak je po-
trebné, aby sme si navzájom slúžili. 
Inak telo zahynie.

Áno, je veľmi náročné vystúpiť zo 
zaužívaných zvyklostí a  prejsť cez 
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otvorené dvere, ktoré majú zaktivi-
zovať náš život úplne iným smerom. 
Pre človeka je charakteristické fun-
govať v nejakých zvyklostiach, ktoré 
nás nič nestoja. Každá zmena totiž 
znamená, že ideme mimo našej po-
hodlnej zóny. Každá zmena prináša 
kopec vynaloženého úsilia, ale i ve-
ľa bolesti a trápenia, kým určité veci 
človek dá do poriadku. No však na-
ša lenivosť má častokrát dočinenia 
s naším egom, ktoré zabúda na svoj-
ho blížneho, zabúda na službu, kto-
rú je potrebné v tomto svete dokazo-
vať, ak podobenstvo o  milosrdnom 
Samaritánovi má platiť aj o nás. 

4. brzda: Pocit neschopnos-
ti. Koľkokrát sme už zažili tú sku-
točnosť, že niekto za  nami prišiel 
a  povedal nám: Ty by si bol vhod-
ným kandidátom na ten či onen  post. 
A my sme na to zareagovali: Vieš čo, 
prepáč! Ja sa na to necítim. Ja na to 
nemám. Toto nie je funkcia pre mňa. 
Hlavou sa nám možno prevalili 
všetky naše nedostatočnosti, ktoré 
by boli prekážkou v tej, či onej služ-
be. Ja nie som predsa na  to vhodný 
kandidát. 

Poznám ten pocit neschopnosti, 
keď prišli za mnou farári pred 9 rok-
mi a prehovárali ma, aby som kan-
didoval na seniora TAS. Odbil som 

ich presne tými istými poznámkami 
a  urobil som zo seba neschopného 
človeka, ktorý by za žiadnych okol-
ností nevedel viesť TAS. Ale Pán 
Boh potom iným spôsobom otvára 
dvere pre človeka. Stačila jedna ká-
zeň v  Martine, kde sme boli s  cir-
kevným zborom prevziať finančnú 
podporu od Martinčanov, ktorí vy-
hlásili zbierku pre Kežmarok po po-
vodniach a tam odrazu človek počul 
jasné slovo, jasné pozvanie do služ-
by. Pred týmito dverami sa už neda-
lo uniknúť. 

Áno, pocit vlastnej neschopnosti 
nás neraz blokuje, a  my sa otočíme 
pred otvorenými dverami a  ideme 
úplne inou cestou. Pán Boh však vie, 
prečo nám práve teraz a  tu otvoril 
tieto dvere. Keby sme boli pre danú 
vec neschopní, tak by nám dvere ne-
otvoril. Keď Boh povoláva do služby, 
tak počíta s tým, že nás bude musieť 
vybaviť potrebným bojovým arzená-
lom, aby sme v tejto službe aj obstáli.

5. brzda: Nedostatok lásky. Boh 
nám otvára dvere pre službu pre-
to, lebo v  tomto svete niečo škrípe. 
V tomto svete niečo nie je v poriad-
ku. Keď Boh pred nás postaví otvo-
rené dvere, tak nejde ani tak o nás, 
ako skôr ide o to, aby sme sa my sta-
li sprostredkovateľmi Božej lásky 
v tomto svete. To, že neraz utekáme 
pred otvorenými dverami, je spôso-
bené tým, že sme to práve my, kto-
rí máme tento deficit lásky a my sa-
mi potrebujeme byť najprv naplne-
ní láskou, aby sme s  láskou mohli 
po ukazovať na  tú najväčšiu lásku 
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a jedného dňa tak prešli cez otvore-
né dvere večnosti. 

Je to práve láska, ktorá vedie mat-
ku a  otca, aby prijali zodpovednosť 
za malý život. Je to práve láska, ktorá 
nepočíta neprávosti a počúva celé ho-
diny trúchliaceho človeka. Je to lás-
ka, ktorá vidí, ako niekto v živote pa-
dá, ale má pre neho zachraňujúcu ru-
ku a opäť je to láska, ktorá si nerobí 
zoznam krívd, aby nám ich v tú naj-
menej vhodnú chvíľu šplechla do očí. 

Boh je Bohom otvorených dve-
rí, cez ktoré nás povoláva do  rôznej 
služby. Ako dnes odpovieme Bohu, 
pretože i teraz pred tebou Boh otvára 
dvere. Čo spravíš? Ako sa rozhodneš? 
Verím, že nezatiahneš brzdu strachu, 
iných možností, lenivosti, pocitu ne-
schopnosti, či nedostatku lásky, ale 
prejdeš cez otvorené dvere do služby, 
do ktorej ťa povolal. Amen. 

Modlitba:
Drahý náš nebeský Bože, ďakuje-

me Ti, že sa môžeme v dnešný deň 
výročného konventu pozerať späť 
na uplynulý rok a hodnotiť ho, ako 
sme využili, či nevyužili čas otvo-
rených dverí, pred ktoré si nás po-
stavil. Uvedomujeme si, že v  mno-

hej službe sme zlyhali a  vyznáva-
me to ako hriech. Daj nám silu, aby 
sme sa podobným situáciám v živo-
te varovali, a tak v láske, trpezlivosti, 
nežnosti a krotkosti mohli byť nosi-
teľmi Tvojho evanjelia, Tvojej lásky, 
ktorá napĺňa život človeka. Daj nám 
silu, aby služba pre Teba i  v  tom-
to cirkevnom zbore nebola pre nás 
strašiakom, ale radosťou, ktorá bude 
náš život napĺňať večnými hodno-
tami. Opäť prosíme za  našu cirkev, 
ktorá sa zmieta v mnohom nepoko-
ji, aby Ty sám si vniesol do nej Svoj 
pokoj a  Svoju spravodlivosť. Pro-
síme o  múdrosť pre našich bisku-
pov v riešení a. s. Tranoscius, ktorá 
v minulosti vznikla ako misijný spo-
lok cirkvi a dnes vnáša do cirkvi ne-
pokoj. Uvedomujeme si, ako jedova-
té slová dokážu rozdeliť túto cirkev, 
a  tak Bože, stráž nám ústa, aby ja-
zyk, hoci je malý úd v tele, nezapálil 
veľký oheň. Vypočuj nás, drahý Bo-
že, keď k Tebe spoločne voláme:

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

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

Roman Porubän
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Marek 10,35-45:
35Vtedy prišli k  nemu Zebedejovi 

synovia Jakub a Ján s prosbou: „Uči-
teľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa 
požiadame.“ 36On sa ich však opýtal: 
„Čo chcete, aby som pre vás urobil?“ 
37Odpovedali mu: „Daj, aby sme se-
deli v tvojej sláve jeden po tvojej pra-
vici a druhý po ľavici.“ 38No on im po-
vedal: „Neviete, čo si žiadate. Môže-
te piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť 
pokrstení krstom, ktorým som ja po-
krstený?“ 39Oni odpovedali: „Mô-
žeme.“ Nato Ježiš povedal: „Kalich, 
ktorý ja pijem, budete piť. Aj krstom, 
ktorým som pokrstený, budete pokrs-
tení. 40Ale dať sedieť po mojej pravi-
ci alebo ľavici nie je mojou vecou. Tie 
miesta patria tým, pre ktorých bo-
li pripravené.“ 41Keď to počuli ostat-
ní desiati, začali byť na Jakuba a Já-

Zebedeovi bratia versus ja a ty
Kázeň, ktorá zaznela na predpôstnu nedeľu 

3. marca 2019

na mrzutí. 42Ježiš si ich zavolal a po-
vedal im: „Viete, že tí, ktorých po-
kladajú za vládcov národov, panujú 
nad nimi a ich mocnári ich utláčajú. 
43Medzi vami to tak nebude! Ale kto 
sa bude chcieť stať medzi vami veľký, 
bude váš služobník, 44a kto chce byť 
medzi vami prvý, bude sluha všet-
kých. 45Lebo ani Syn človeka nepri-
šiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby 
sám slúžil a dal svoj život ako výkup-
né za mnohých.“

Milé sestry, milí bratři, nejsme 
na ty dva Zebedeovce naštvaní? Ne-
ohrnujeme nad nimi nos? Cože to 
po Ježíši chtějí? „Dej, abychom měli 
místo jeden po  tvé pravici a  druhý 
po  tvé levici ve  tvé slávě“. A  jéje, 
protekce. Ti si troufají, to skuteč-
ně nejsou nikterak skromní. A ještě 
takovou protekci chtějí. A  všechny 
předběhnout, protože pravice i levi-
ce je jenom jedna. Hezky si to u Je-
žíše obšlápnut. To je přece nestoud-
né. Ale co se to v nás hněvá, sestry 
a bratři, co to z nás kouká, proč tako-
vá nelibost vůči těm dvěma? To naše 
podobné snahy a  tendence se v  nás 
otevírají. Také bychom rádi mysleli 
na přední místa v Božím království, 
nejlépe co nejblíže Kristu. A pokud 
zůstaneme zde na  zemi: Také by-
chom rádi měli nějaké výhody, něco 
zajištěno a pojištěno. Vždyť přece ži-
jeme v církvi, věříme v Boha, vyzná-
váme Krista svým Pánem. Tak nám 
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to přinese nějaké výhody. Ale my to 
neřekneme, my o  tom nemluvíme. 
Je nám to trapné, nechceme si po-
hněvat své sestry a bratry. Tak nějak 
se to nehodí. Zatímco ti dva využijí 
chvíle a rozjedou to. Místa vedle Te-
be. Mistře. 

Dlouho jsem ty dva, Jakuba a  Ja-
na, také pokládal za nevkusné před-
bíhače a vyhledávače výhod. Než mi 
došlo, že je minimálně jeden dob-
rý důvod, proč si jich naopak mohu 
velmi vážit. Proč je mohu obdivo-
vat, proč si mohu říkat: kéž bych to 
také tak vždy uměl. Ti dva totiž byli 
pravdiví. Kdesi jsem četl, že Kristus 
Pán nás nechce mít bezhříšné, čis-
té, spravedlivé, Kristus Pán nás chce 
mít pravdivé. A  takoví jsou nyní ti 
dva. Pravdiví. Otevření. Řekli, co si 
mysleli, co si přáli, a  řekli to nahlas 
a  řekli to přímo Kristu. Ostatních 
deset se na Jana a Jakuba začalo hně-
vat. Protestovali. Třeba si mysleli, že 
ta místa vedle Krista mohou mít oni 
a někdo je nyní chce předejít. Vedle 
Ježíše si umí představit sami sebe. 
Možná také mysleli na  to, že kdyby 
si o ně řekli, mohli je dostat. Jenomže 
oni si neřekli. Zatímco ti dva si řekli. 
Odkryli své myšlení, jednali pravdi-
vě a zpříma. Žádné kličkování, žádné 
manipulování nebo řeči bokem. „Za-
řiď nám nejlepší místa, Pane.“ 

To, že v  těch mužích nebude asi 
mnoho vypočítavosti a  kalkulace 
šachistů, je zřetelné z  doby, kdy si 
o ta místa říkají. Buď neberou Krista 
vážně, nebo jim nedochází to, co říká 
a nerozumí tomu. Mají své představy 
a ty jim stačí. Jejich otázce totiž před-

chází třetí předpověď Ježíšova utrpe-
ní. „Začal je učit, že Syn člověka mu-
sí mnoho trpět, být zavržen od star-
ších, velekněží a zákoníků, být zabit 
a po třech dnech vstát.“ (Mk 8, 31). 
To je první předpověď utrpení. Za-
krátko přijde další: „…Ježíš učil své 
učedníky a  říkal jim: „Syn člověka 
je vydáván do  rukou lidí, a  zabijí 
ho, a až bude zabit, po třech dnech 
vstane. Avšak oni tomu slovu nero-
zuměli a báli se zeptat.“

A  ještě ta třetí předpověď, která 
žádosti Zebedeovců přímo předchá-
zí: „Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn 
člověka bude vydán velekněžím 
a  zákoníkům, odsoudí ho na  smrt 
a vydají pohanům, budou se mu po-
smívat a zabijí ho; a po třech dnech 
vstane.“ Všechny předpovědi ma-
jí tři identické pilíře: Utrpení, smrt 
a vzkříšení. To vše se týká Ježíše. A je 
tam ještě jeden stabilní prvek, kte-
rý se týká učedníků. Nerozumí, jsou 
zaraženi, bojí se. A  tak bychom če-
kali, že budou chtít od  Ježíše něja-
ké vysvětlení a pokud na něj budou 
mít nějaký požadavek, pak aby je 
zbavil těch mnohých nejistot a  stra-
chu. S tím se přece špatně žije. Spíš by 
měli myslet na přítomnost, aby byla 
co nejpříjemnější, aby v ní nebyly ne-
jistoty, úzkosti, strach. A  oni ti dva 
myslí na  budoucnost. A  to je druhý 
prvek, proč je mohu obdivovat. Oni 
v  těch tlacích myslí na  budoucnost. 
A  to ne tak, že se chtějí Ježíši zav-
děčit, že se bojí, aby jim tu budouc-
nost někdo nevzal. Myslí na tu budo-
ucnost, kterou pokládají za  nejlepší 
a vyslovují konkrétní přání. Žel ne-
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vědí, co chtějí. Nedomysleli vše, jak 
by měli. Ale to neznamená, že by bu-
doucnost s Ježíšem a po Ježíšově bo-
ku nepokládali za  to nejlepší, kam 
mohou jednou dospět. Vše, co se ta-
kové budoucnosti týká, jim Ježíš vzá-
pětí vysvětlí.

„Nevíte, oč žádáte.“ Ti dva se 
svou otázkou ocitají v oblasti hříchu. 
Vzpomenete si, milé sestry a milí bra-
tři, čím přesvědčil v ráji had Evu, aby 
si kousla jablka, aby jedla plody ze 
zakázaného stromu poznání? „Bu-
dete jako Bůh.“ A Eva vzala. Být ja-
ko Bůh. Rozhodovat o druhých, roz-
hodovat, kdo je dobrý a kdo ne, kdo 
si zaslouží odpuštění a milost a kdo 
ne, kdo jak blízko bude v Božím krá-
lovství Kristu a  tím nebeskému Ot-
ci… Až k tomu rozhodnout, kdo bu-
de po Kristově pravici a levici. Ne, to 

nenáleží člověku, byť byl i Kristovým 
učedníkem. Dokonce ani Kristu to 
nenáleží. To patří Bohu. Netrhejte ta 
jablka, slezte dolů ze stromu poznání 
dobrého a  zlého, ponechte Bohu to, 
co mu výhradně patří. Teď má v ru-
ce kalich hříchu, hněvá se na člověka, 
který trvale leze po zakázaných stro-
mech, padá, láme si končetiny, aby 
opět šplhal. Ten kalich božího hně-
vu přetéká. „Můžete pít kalich, který 
já piji, můžete být pokřtěni křtem, 
kterým já jsem pokřtěn?“, ptá se Je-
žíš. To můžeme. Ano, pochopíme-
-li kalich a křest jako svátosti, spoje-
né s Kristem a jeho pozváním k nim. 
Pak skutečně můžeme. I my. Dokon-
ce, řeknu to nerad, musíme. Přizná-
váme-li se ke  Kristu, pak je to naše 
cesta. Pít z  kalicha Kristovy oběti, 
být křtěn v jeho jméno. Ale pít z po-
háru Božího hněvu? Vždyť ten kalich 
Kristus Pán vyprazdňuje svou obětí. 
A víme, jak prosil v Getsemane, aby 
mu byl ten kalich odejmut. Se křtem 
je to podobné. Vždyť je to křest Kris-
tova utrpení, prolití krve. Kalich, no-
vá smlouva, zpečetěná Kristovou kr-
ví. „Křtem mám být pokřtěn, a  jak 
je mi úzko, dokud se nedokoná“ (Lk 
12,10), říká Ježíš v Lukášově podání. 
A vy si myslíte, milí zebedeovci, milí 
učedníci, že je toto vaše cesta? 

A slova se ujímaní ti, kteří neměli 
dost odvahy k činu, odvahy k vyslo-
vení svých přání, možná svých po-
chybností, kteří se neodvážili hrát 
s otevřenými kartami, kteří, na roz-
díl od Jakuba a Jana, nenalezli odva-
hu svléknout převleky, masky, a  být 
před Kristem i  před druhými lid-

Miroslav Erdinger v Ľubici
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mi pravdiví. O to víc pak reptají. Je-
žíš však má slova, kterými uvede vše 
na pravou míru, kterými ty i ony ne 
potupně, ne ironicky ani ne ve zlém, 
ale Kristovsky, to je trpělivě a  s  lás-
kou zklidní. 

Padnou významná slova o  cestě 
kristovců. „Ne tak bude mezi vámi.“ 
Co tak nebude, co je jinak, copak 
křesťané nežijí ve  světě, copak ne-
žijí reálné životy, ve  kterých se hra-
jí hry, lidé kličkují, manipulují a za-
stírají, mlží, říká se často, ve kterých 
vládne touha po moci a kvete korup-
ce a mocní myslí na sebe a ještě vět-
ší moc a zastírají to lidumilstvím a li-
dovostí? „Ne tak bude mezi vámi.“ 
Co tak nebude? „Víte, že ti, kdo platí 
u národů za první, nad nimi panují, 
a kdo jsou u nich velcí, utlačují je.“ 
To je normální. Tak to ve  světě vy-
padá. Takové jsou tendence, které se 
projevují u  jakékoliv politické moci. 
Vykonávat moc, utlačovat ty, kdo to-
uží po svobodě, podporovat či rovnou 
vyvolávat rozdělování společnosti, 
vysmívat se pravdě a  lásce a mnohé 
jiné. To ovšem není cesta křesťanů. 
Ježíš přichází s  opačným, modelem, 
s opačnou nabídkou uspořádání lid-
ských cest. „Kdo se mezi vámi chce 
stát velkým, buď vašim služební-
kem. A kdo chce být mezi vámi prv-
ní, buď otrokem všech.“ To nezna-
mená, popři se, ukliď se do  církev-
ního ústraní, nech život vedle sebe 
volně plynout. To ne. Vstup aktivně 
do světa, kde tě lidé potřebují, kde žijí 
mnozí v bídě a problémech. „Každé-
mu z nás je uloženo trochu té bídy od-
stranit“, nejen píše a říká, ale přede-

vším uskutečňuje ve svém životě Al-
bert Schweitzer. Služba podané ruky, 
služba vidících očí, služba chodících 
nohou, ale především služba Kristo-
vou láskou naplněným srdcem. Ta-
ková služba, a  řekněme raději pod-
pora, doprovod, zájem o člověka, to 
vše překračuje hranice společenství 
sboru a církve a stává se svědectvím 
o Kristu. 

K čemu to ukazuje? Kde, v kom je 
zdroj takového láskou vyznávajícího 
křesťanství? „Vždyť ani Syn člověka 
nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby 
sloužil a dal svůj život jako výkup-
né za mnohé.“ Těmito slovy, v textu 
vrcholnými. Ježíš zcela jasně sdělu-
je, že ví o  své budoucí smrti, která 
má pro člověka vykupitelský, zachra-
ňující význam. A  také osvobozující. 
Vždyť tak Ježíš zbavuje hřích moci 
nad člověkem a dokonce i smrti be-
re její poslední slovo k  životu. Lás-
ka milosrdného Boha, v Kristu zjeve-
ná, zachraňující, ta je odpovědí kaž-
dému z nás, kde jednou budeme, kde 
bude naše místo. Přece tam, kde bu-
de Bůh. Nevím, zdali taková odpo-
věď posluchačům byla dostatečná. 
Mně stačí. A věřím, milé sestry a mi-
lí bratři, že vám také. Máme se na co 
těšit. Všechno začíná již tady a  teď. 
Syn člověka nás zve. „Pojďte ke mně 
všichni, kdo jsme obtíženi břeme-
ny, já vám dám odpočinout. Vezmě-
te na sebe mé jho a učte se ode mne. 
Mé jho netíží a  břemeno netlačí.“ 
Panečku, to je pozvání. Tak pojďme 
za Ježíšem. Amen.

Mgr. Miroslav Erdinger, 
farár v ČCE Mělník 
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Stopy na horách
Sadhu Sundar Singh (1889 – 1929)

Narodil sa v  Indii v  rodine hr-
dých Sikhov. Napriek jeho pô-

vodu ho rodičia dali do kresťanskej 
školy. Od detstva hľadal cestu k Bo-
hu a  keď našiel pravdu v  Ježišovi 
Kristovi, s  veľkým rizikom Mu za-
svätil svoj život. 

Trápilo ho, že kresťania v Indii na-
podobňujú Angličanov. Nosili západ-
né oblečenie, spievali anglické pies-
ne a mysleli si, že je to viac kresťan-
ské. On túžil po tom, aby Indovia ne-
žili „dovezené“ kresťanstvo, ale svoje 
vlastné, odrážajúce ich dedičstvo. 

Raz vo vlaku videl, ako brah-
manský kňaz, trpiaci úpalom, od-
mietol piť vodu z  cudzieho pohá-
ra. Spolucestujúci mu vodu prelial 
do jeho vlastného mosadzného hrn-

čeka a  kňaz ju dychtivo všetku vy-
pil. Sundar došiel k záveru, že kres-
ťanstvo je ako voda v pohári a tre-
ba ju podať ľuďom takým spôso-
bom, akým by ju mohli prijať. Pre-
to sa vo veku 16 rokov stal kresťan-
ským sadhuom – svätým mužom – 
nosil šafranový plášť a turban, kto-
ré boli znakom svätcov. Takto vyzý-
val Indov, aby prijali Ježiša ako sku-
točnú Pravdu. Zažíval často aj veľmi 
ťažké prenasledovanie, ale podob-
ne ako apoštol Pavol znovu odpúšťal 
svojim prenasledovateľom a  pokra-
čoval v službe Božím Slovom. 

Stretol aj rôznych hinduistic-
kých sadhuov, ktorí „robili poká-
nie“ rôznym sebatrýznením – leža-
ním na klincoch, sedením pri ohni 
v horúčave, modlitbou v jaskyniach 
s  vlasmi priviazanými o  strop. Aké 
je kruté myslieť si, že sa musíme tý-
rať, aby sme našli skutočný pokoj. Ak 
nedosiahneme svoj cieľ v  tomto ži-
vote, prečo by mala byť ďalšia šanca 
v inom živote či tisícoch ďalších? roz-
mýšľal o prázdnych sľuboch hindu-
izmu. Naboso a  len s Bibliou a pri-
krývkou chodil po  celej Indii, ba 
aj cez Himaláje do  Tibetu a  hlá-
sal evanjelium sikhom, hinduis-
tom, budhistom i  zlodejom. Hovo-
rieval: „Je lepšie rýchle horieť a roz-
topiť mnoho duší, než horieť poma-
ly a žiadnu neroztopiť.“ Jeho slová sa 
potvrdili a mnohí vďaka jeho službe 
spoznali Krista.



41

Keď o ňom vyšla prvá kniha, po-
zývali ho na  stále väčšie podujatia 
do  mnohých krajín sveta. Pre jeho 
obetavý spôsob služby a zrozumiteľ-
né kázne pritiahol obrovské množ-
stvo účastníkov v  rôznych mes-
tách Európy aj Ameriky. Po čase sa 
ale zase viac venoval službe v  Indii 
a Nepále. 

Jeho prvý slovenský životopis vy-
šiel už roku 1925 v misijnej knižnici 
Tranoscia, autorom bol Ján Beblavý. 

Dnes ľudia hľadajú rôzne cesty 
k  Bohu, niekto obľubuje východ-

né praktiky ako doplnok k  nedeľ-
nému kresťanstvu. Príbeh Sunda-
ra ma poučil, že sa nestačí len obe-
tovať pre dobré veci, ale mám pl-
niť Bohom dané poslanie. Podávam 
dobrú správu o Ježišovi tak, aby ju 
mohli ostatní prijať? Takmer neu-
veriteľný príbeh apoštola Pavla In-
die nech je pre nás výzvou k  sve-
deckému životu!

A. Gajdošová
Kniha Sadhu Sundar Singh – Sto-

py na horách vyšla vo vydavateľstve 
ViViT a stojí 3€.

Ako sme putovali 
po opustených 
a chátrajúcich 
evanjelických 

kostoloch na Spiši
Meškáme. Vo dverách evanjelic-

kého kostola v  Ihľanoch nás už ča-
ká staršia pani. „Som na dôchodku, 
nemám sa kam ponáhľať,“ veľkory-
so prijíma naše ospravedlnenie a do-
dáva, že vždy ju poteší, keď niekto 
prejaví záujem o miestny kostol. Len 
keby to bolo častejšie.

Ihľany sú dedina v  kežmarskom 
okrese, ktorá vznikla v  60. rokoch 
minulého storočia zlúčením ob-
cí Majerka a Stotince. Žije v nej asi 
1 500 obyvateľov.

„Môj starý otec Tobiáš Tom tschko 
bol v Majerke richtárom,“ začína svoj 
rodinný príbeh Anna Džubáková, 

Na miestach, kde Boh ostal sám

ktorá nám prišla kostol odomknúť 
až z  15 kilometrov vzdialenej Slo-
venskej Vsi, kam sa v mladosti vyda-
la. Viac ako tri desaťročia pracova-
la ako matrikárka, takže k menám, 
rokom a  miestnej histórii má silný 
vzťah.

„Už dlhšie pracujem na  rodin-
nej kronike, momentálne som v roku 
1874,“ hovorí pani Anna. Po započú-
vaní sa do jej rozprávania niet pochýb 
o tom, že písať má naozaj o čom.

Tragédia ako mnoho 
iných

Tomtschkovci boli starým ne-
meckým rodom, v  Majerke žili ce-
lé generácie. Tak, ako väčšina spiš-
ských Nemcov, sa hlásili k  lutera-
nizmu. Prvý reformovaný cirkevný 
zbor vznikol v Majerke už v druhej 
polovici 16. storočia. 
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Po  tom, čo cisár Jozef II. v  ro-
ku 1781 vydal Tolerančný patent, si 
miestni luteráni postavili malý kos-
tolík. Oltár s  ústredným obrazom 
ukrižovaného Krista a  so socha-
mi Mojžiša, Árona a apoštolov Pet-
ra a Pavla priviezli z drevenej modli-
tebne v Poprade, rovnako ako kaza-
teľnicu a lavice.

„Čo viem, o  kostol sa vždy stara-
la naša rodina,“ hovorí skromná dô-
chodkyňa, ktorú sa nám napriek 
opakovaným pokusom nepodarilo 
nahovoriť, aby sa postavila pred fo-
toobjektív. „Nie, nie, ja na takéto nie 
som,“ vytrvalo odporuje.

Keď po skončení druhej svetovej 
vojny došlo k násilnému odsunu ne-
meckého obyvateľstva, v  transpor-
te sa ocitli aj jej starí rodičia, spolu 
so štyrmi dcérami a synom, ktorí už 
mali svoje rodiny.

Zo Spiša ich odviezli do  sústre-
ďovacieho tábora v  Novákoch, od-
kiaľ bolo nemecké obyvateľstvo 
transportované do  Čiech a  ďalej 
do  Nemecka. „Môjho starého otca 
zanedlho povolali späť, ako richtára 
ho potrebovali v Majerke. Išla s ním 
aj jediná slobodná dcéra, bola to mo-

ja mama. Ostatných súrodencov s ro-
dinami vyviezli do Nemecka,“ hovo-
rí pani Anna. 

Najdramatickejšia časť príbehu 
sa však ešte len blíži. „Starému otco-
vi sľúbili, že zakrátko pustia domov 
do  Majerky aj jeho manželku. Ne-
stalo sa. Babka Katarína v sústreďo-
vacom tábore zahynula. Dodnes ne-
vieme, kde je jej hrob. Vieme len, že 
zomrela 19. októbra 1945, mala iba 
49 rokov,“ mĺkvo počúvame rozprá-
vanie našej sprievodkyne.

Richtár-nerichtár, po  návra-
te do  rodnej dediny našiel  Tobiáš 
Tomtschko svoj dom už obsade-
ný. Ako obyvateľ druhej kategó-
rie musel ísť bývať len do podnájmu 
a uchytiť sa v novom povolaní.

Z  početného cirkevného zboru 
ostalo v  Majerke len niekoľko jed-
notlivcov. „Pamätám si, že služby 
Božie sa konali len pri sviečkach. Ma-
la som vtedy možno len sedem-osem 
rokov, ale dodnes mám pred očami 
tie predĺžené ľudské tiene. Nebála 
som sa, práve naopak, zdalo sa mi to 
romantické,“ spomína Anna Džubá-
ková, ktorá si vieru zachovala aj po-
čas komunistickej totality. „V strane 

Ihľany Ihľany
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som nebola ani ja, ani moji rodičia, 
ani môj muž. Držali sme si stále to 
svoje,“ hovorí s iskrou v očiach.

Keď sa pani Anna vydala do Slo-
venskej Vsi a vzala k sebe aj svojich 
rodičov, dejiny luteránov v  Ihľa-
noch napísali svoju záverečnú kapi-
tolu: „Boli sme poslednou evanjelic-
kou rodinou v obci, po nás tu neostal 
už nikto.“

Veriaci síce vymizli, no kos-
tol ostal. Aj s  napučanou dreve-
nou podlahou, zvlhnutými stenami 
a  miestami opadanou omietkou je 
stále dôstojným svedkom minulosti.

A  my si pri svojom ďalšom pu-
tovaní po  Spiši uvedomujeme, že 
tento príbeh nie je ojedinelý. Deji-
ny kostolov sa prepletajú s  osudmi 
ľudí, ktorí ich vystavali, celé gene-
rácie v  nich šeptali svoje modlitby 
a ich malé príbehy sa ocitli vo vleku 
veľkých historických udalostí. Tak 
ako v Lomničke, ďalšej spišskej ob-
ci na konci sveta. 

Kostol ako toaleta
Do  Lomničky v  staroľubovnian-

skom okrese prichádzame krátko 
pred poludním. Obec, v  ktorej ži-
je približne tritisíc Rómov, je fackou 
pre tých, ktorí tu zavítajú po  prvý-
krát. My však vieme, do  čoho ide-
me. Presne pred rokom sme na tom-
to mieste robili rozhovor s kňazom 
Štefanom Hrbčekom. 

Náš príchod sledujú stovky párov 
očí – detí, mladých, dospelých aj sta-
rých. Toľko ľudí na  ulici bežne ne-
stretnete ani v  meste. Už chápeme, 

ako sa cíti menšina vo väčšinovej 
spoločnosti.

Lomnička pritom bola v  minu-
losti bohatou, čisto nemeckou ob-
cou. Po  reformácii ju zasiahla pro-
tireformácia, po vydaní Tolerančné-
ho patentu tu vyrástol chrám, kto-
rý po požiari prešiel rekonštrukciou, 
neskôr bola pristavaná aj veža.

Obyvateľkou prekvitajúcej ob-
ce bola istý čas aj spisovateľka Teré-
zia Vansová (1857 – 1942), manžel-
ka obľúbeného miestneho farára Já-
na Vansu. Áno, odtiaľ to pomenova-
nie recitačnej súťaže Vansovej Lom-
nička.

Krátko pred druhou svetovou 
vojnou miestni nakúpili stavebný 
materiál, keďže sa plánovali pustiť 
do  generálnej opravy chrámu. Na-

Štefan Hrbček

Lomnička
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skladaný materiál vojnu prečkal, 
ale opravu už nemal kto realizo-
vať. Nemeckí obyvatelia boli takmer 
do jedného nedobrovoľne vyvezení. 
Počet obyvateľov dramaticky klesol, 
no po príchode rómskeho obyvateľ-
stva opäť prudko stúpol.

Pri vstupe do  kostolnej ruiny, 
ktorá sa nachádza v susedstve ško-
ly, sa musíme pozorne dívať pod no-
hy. Všade je nielen plno odpadkov, 
ale aj výkalov. Zrazu nie sme sami. 
Sprievodcov nám začnú robiť traja 
rómski chlapci – Dominik, Patrik 
a Nicolas. Z toho, že by mali sedieť 
v škole, si ťažkú hlavu nerobia. Do-
minika skôr trápi to, že sa mu vybí-
ja prenosný reproduktor. „Pani uči-
teľka mi ho nabije,“ vzápätí nachá-
dza riešenie.

Od  chlapcov sa dozvedáme, že 
na  zvyšku kostolnej strechy sa na-
chádza ich futbalová lopta, ku kto-
rej sa nevedia dostať, že voda v poto-
ku za kostolom sa víri, preto sa v le-
te chodia kúpať na iné miesto a že sa 
tu veľa pije. Tretiu informáciu nám 
ani nemuseli prezrádzať – všade na-
vôkol je plno plastových fliaš od naj-
lacnejšieho vína.

Keď do ruiny vpáli jeden z miest-
nych obyvateľov a bez okolkov začne 
vykonávať veľkú potrebu, povieme 
si, že je čas ísť ďalej.

Mlčiace kroniky
Dejiny spišských Nemcov, ku kto-

rým sa počas našich potuliek ne-
ustále vraciame, sú hrdé, no zároveň 
pohnuté. Na  územie dnešného Slo-
venska, v  tom čase horného Uhor-
ska, prišli po tatárskom vpáde v po-
lovici 13. storočia, aby oživili krajinu 
a hospodársky ju povzniesli. 

„Najnovšie výskumy dokazujú, 
že neprišli zo Saska, ako sa pôvod-
ne predpokladalo, ale najmä z oblas-
ti Franska, ktorá sa nachádza v oko-
lí riek Rýn a Mása,“ hovorí historik 
Peter Zmátlo, ktorý vyučuje na Ka-
tedre histórie Katolíckej univerzity 
v Ružomberku a je členom Spišské-
ho dejepisného spolku. 

Usadili sa tu najmä v troch regió-
noch: v Bratislave a jej okolí, v stre-
doslovenských banských mestách 
a na Spiši. „Na hornom Spiši bol ich 
centrom Kežmarok, na dolnom Spiši 
to bola Gelnica. Väčšinou boli reme-
selníkmi, obchodníkmi, baníkmi, ale 
aj poľnohospodármi,“ hovorí spišský 
historik, podľa ktorého bolo spolu-
žitie s miestnym slovanským obyva-
teľstvom bezproblémové a vzájomne 
obohacujúce. 

„Pôsobili aj v  miestnych samo-
správach a  cieľ, kvôli ktorému bo-
li povolaní, sa skutočne podarilo na-
plniť. Spiš pozdvihli po hospodárskej, 
vzdelanostnej aj kultúrnej stránke,“ 
hodnotí historik. Z  náboženského 

Lomnička
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hľadiska boli spišskí Nemci katolí-
ci, po vystúpení Martina Luthera ale 
rýchlo prijali reformačné myšlienky.

K prelomovým zmenám v ich ži-
vote došlo v 20. storočí. „V prevrato-
vých mesiacoch roku 1918 sa pokúsili 
o založenie Spišskej republiky, ale ne-
úspešne. Oni mali totiž silné spišské 
povedomie, vždy hovorili, že sú Zip-
seri, Spišiaci, a viac si priali žiť naďa-
lej v Uhorsku ako v novom českoslo-
venskom štáte. Napriek tomu, že im 
Československá republika zabezpeči-
la všetky národnostné práva, neboli 
spokojní,“ vysvetľuje Zmátlo. 

Hoci všeobecne panuje predsta-
va, že počas druhej svetovej vojny 
obyvateľstvo nemeckej národnos-
ti bezvýhradne kolaborovalo s  na-
cistickým režimom, podľa histori-
ka Zmátla je realita iná. „Mnohí sí-
ce kolaborovali, no iní sa zapojili 
do odboja alebo museli nedobrovoľ-
ne narukovať do Wehrmachtu a ísť 
bojovať na  východný front, podob-
ne ako sudetskí Nemci,“ hovorí his-
torik a  ilustruje to na konkrétnom 
príklade.

„V  nemeckých mestách a  dedi-
nách na Spiši boli kronikármi neraz 
práve príslušníci nemeckej menši-
ny, najmä učitelia. A naraz sa v ro-
ku 1943 tieto kroniky odmlčali – 
učiteľ bol povolaný na front a väč-
šinou  sa už nikdy nevrátil. Kro-
niky zmĺkli navždy. A  ak sa vrá-
til, zakrátko bol vyhnaný zo Spiša 
do Nemecka v  rámci uplatňovania 
kolektívnej viny,“ opisuje Zmátlo 
dobovú situáciu.

Sedemstoročné dejiny Nemcov 
na Spiši tak násilne preťalo povojno-
vé dianie. „Okolnosti odsunu boli ka-
tastrofálne – celé rodiny museli na-
rýchlo opustiť domovy, v ktorých žili 
ich rodiny celé storočia. To si dnes ani 
nevieme predstaviť. Bola to odplata 
československých elít na čele s prezi-
dentom Benešom za okupáciu a Pro-
tektorát,“ uzatvára historický exkurz 
Peter Zmátlo.

Do živých či mŕtvych?
V evanjelickom kostole vo Vrbove 

sa stretáme s kežmarským farárom 
Romanom Porubänom. Už niekoľko 
rokov vedie Komisiu pre chátrajúce, 
ohrozené a  málo využívané kosto-
ly v Evanjelickej cirkvi augsburské-
ho vyznania na Slovensku. Medzi ne 
patrí aj vrbovský kostol z 18. storo-
čia s dominantným obrazom Krista 
na Olivovej hore od Ladislava Med-
nyánszkeho. 

Podobných sakrálnych objek-
tov patriacich evanjelickej cirkvi je 
na Slovensku asi 50 – mnohé sa na-
chádzajú na  Gemeri, ale najmä 
na hornom Spiši. Ich príbehy sa po-
dobajú tým z  Ihlian a  Lomničky. 
Služby Božie sa v  nich slávia zväčša 

Vrbov
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len raz do roka. Alebo vôbec. Niet pre 
koho. „Je to problém, ktorý keď chcete 
riešiť, tak narazíte na ďalšie,“ zamýš-
ľa sa farár Porubän nad budúcnosťou 
týchto opustených kostolov. 

Každý z  nich formálne patrí ne-
jakému blízkemu cirkevnému zboru 
a ten sa snaží riešiť situáciu vo vlast-
nej réžii. Napríklad v  Holumnici, 
ktorá sa nachádza neďaleko Ihlian, 
sa kostol podarilo zrekonštruovať 
vďaka finančnej pozostalosti, ktorú 
jeden z miestnych veriacich vo svo-
jom závete odkázal cirkvi.

Kostol v  Bušovciach je zasa po-
stupne rekonštruovaný vďaka pros-
triedkom z grantovej schémy minis-
terstva kultúry Obnovme si svoj dom.

No a o kostol v Stráňach pod Tat-
rami sa postarali pôvodní obyvatelia 

vyvezení do Nemecka a ich potom-
kovia. „Keďže ich vysťahovali do jed-
nej oblasti v  Gärtringene, dokáza-
li sa zmobilizovať a  udržiavať čulé 
kontakty. Pravidelne prichádzali au-
tobusom z Nemecka do svojho rodis-
ka, kde mladším generáciám ukazo-
vali, kde žili a vyrastali. A keď vide-
li, že čosi na kostole treba opraviť, po-
starali sa o to,“ hovorí farár Porubän, 
no jedným dychom dodáva, že také-
to prípady sú skôr zriedkavosťou.

Keď sa ho spýtame na prípad kos-
tola v Lomničke, prizná, že o devas-
táciu kostola sa postaralo najmä róm-
ske obyvateľstvo. „Nemôžeme však 
kritizovať len ich,“ zdôrazní Porubän 
a pridá príbehy dvoch kostolov.

V Tvarožnej evanjelici zrekonštru-
ovali kostol krátko pred druhou sve-
tovou vojnou. Po odsunutí nemecké-
ho obyvateľstva komunisti do  obce 
nasťahovali obyvateľov z obcí Blažov 
či Ruskinovce, pretože v ich katastri 
vznikal vojenský priestor Javorina. 
„Noví obyvatelia nemali vzťah k obci 
a  jej nemecko-evanjelickej minulosti. 
Lavice povynášali, podlahu povytŕha-
li a použili na stavebné účely,“ hovo-
rí Porubän.

V  Mlynici zasa z  kostola urobili 
komunisti sýpku, dokonca vybúra-
li väčšie dvere, aby do objektu mo-
hol vojsť traktor. Po  páde totality 
tam zasa vzniklo múzeum áut. Mly-
nica patrí pod CZ Poprad-Veľká, 
ktorý sa jej snaží vrátiť čo najpôvod-
nejší stav. Nebráni sa ani myšlienke, 
žeby v  kostole v  Tvarožnej vznikla Bušovce
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koncertná sieň a múzeum spišských 
Nemcov.

Snaha, aby kostoly, z ktorých via-
ceré sú národnou kultúrnou pa-
miatkou, prešli spod správy cirkev-
ných zborov priamo pod cirkev, kto-
rá by sa následne pokúsila dohodnúť 
s  ministerstvom kultúry spoločné 
riešenie, sa podľa Porubäna nestre-
tla s  pochopením. A  keďže väčšina 
zborov nemá dostatok prostriedkov 
na  ich údržbu, roky plynú a  stavby 
chátrajú.

V  lepšom prípade sa dostanú 
do  užívania inej cirkvi. Evanjelic-
ký kostol v Žakovciach už dávnejšie 
odkúpili gréckokatolíci, kostol v Ra-
kúsach zasa istý čas využívali rím-
skokatolíci.

Farár Porubän neváha na  kon-
ci nášho stretnutia nahlas vyslo-
viť na  prvé počutie kacírsku otáz-
ku – nakoľko je užitočné vrážať pro-
striedky a energiu do kostolov, ktoré 
už aj tak nikomu neslúžia? „Nema-
li by sme radšej investovať tam, kde 
máme ľudí, a nie do mŕtvych stavieb, 
z ktorých spravíme len akési pomní-
ky?“ odpovedá otázkou na otázku.

No kým sa z  kedysi pulzujúcich 
domov modlitby definitívne stanú 
ruiny alebo v  lepšom prípade mŕt-
ve pomníky, budú sa medzi nami tý-
čiť s  nemou výčitkou ako zdvihnu-
tý prst Boží. 

http://www.teraz.sk/slovensko/
ecav-chce-obnovit-viacero-malo-
-vyuzivany/335542-clanok.html 

Brat farár –  Roman Porubän

Na Gotickej ceste 
na Gemeri pokročili 

v obnove štyroch 
evanjelických 

kostolov
Bratislava 19. februára (TASR) – 

Na Gotickej ceste na Gemeri sa vla-
ni podarilo pokročiť v  obnove šty-
roch evanjelických gotických kosto-
lov v  Ochtinej, Koceľovciach a  Štít-
niku (všetky okres Rožňava), ale aj 
v  Ratkovej v  okrese Revúca. Infor-
muje o tom Evanjelická cirkev augs-
burského vyznania (ECAV) na Slo-
vensku na svojom webe. 

„Gemer je región plný dosiaľ málo 
poznaných vzácnych kultúrnych pa-
miatok, medzi ktorými sa vynímajú 
evanjelické kostoly z  predreformač-
ného obdobia. Táto oblasť bola v mi-
nulosti bohatá z ťažby a spracovania 
rúd, a preto si tu ľudia mohli dovoliť 
nechať vymaľovať svoje kostoly zruč-
nými talianskymi majstrami a  ich 
žiakmi,“ uviedol Peter Koska z  ob-
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Obdobie zábav, plesov, tanco-
vačiek toho roku trvalo dlh-

šie, ale nakoniec prišiel aj očakáva-
ný deň 1. marec 2019, 18.00 hodina, 
keď sme sa všetci zábavychtiví evan-
jelici a ich priatelia stretli na 11. ple-
se. Pri dverách každého čakalo milé 
prijatie so štamperlíkom našej pra-
vej slovenskej 52 a dámu aj ružička.

Celým plesom nás sprevádza-
la moderátorka Barbora Kaprálová, 
ktorá nás oboznámila s tým, čo nás 
na  plese čaká a  neminie. Na  úvod 
bolo krátke zamyslenie nášho bra-
ta farára Romana Porubäna. P. farár 
Miroslav Erdinger poslúžil modlit-
bou a predniesol prípitok.

Každý rok sa snažíme niečím pre-
kvapiť. Tento rok to bola návšteva 
operného speváka, tenoristu p.  Ti-

tusza Tóbisza so sprievodom drama-
turgičky a korepetítorky p. Júlie Grej-
tákovej. Táto umelkyňa je nám zná-
ma, pretože sa podpísala pod „Operné 
gala“, ktoré pár rokov organizuje prá-
ve v našom Drevenom kostole s cha-
ritatívnym zámerom. Započúvali sme 
sa do krásnych árií a medzi nimi ula-
hodil nášmu oku tanečný pár Dá-

Fa š iang y u ná s

čianskeho združenia Gotická ces-
ta. Tieto nástenné maľby sa v kosto-
loch po prijatí reformácie zväčša za-
bielili. 

Počas baroka pribudli do  kos-
tolov najmä oltáre a  kazateľnice. 
V  súčasnosti sú tieto kostoly spo-
jené s  Gotickou cestou na  Gemeri. 
„Ateizácia za  socializmu aj ekono-
mický úpadok Gemera, nezamestna-
nosť a vysťahovalectvo mladých v po-
sledných rokoch sa však podpísali aj 
na stave kostolov. Občianske združe-
nie Gotická cesta sa angažuje v  ich 
obnove, aby zostali ich kultúrne aj 
duchovné hodnoty zachované,“ po-
znamenal Koska. 

Vlani sa podarilo podporiť štyri 
projekty v  gotických evanjelických 
kostoloch sumou 3232 eur. V  Och-
tinej  sa podarilo dokončiť posled-
nú etapu celkovej obnovy strechy 
a  výmenu šindľovej krytiny.  V  Ko-
ceľovciach podporili poslednú eta-
pu reštaurovania barokového oltá-
ra. V Ratkovej sa začala obnova stre-
chy kostola. V Štítniku bol finančne 
podporený výskum krovu severnej 
lode kostola, bez ktorého by nebolo 
možné pokračovať v obnove striech.

PhDr. Imrich Gazda, PhD.
Článok pôvodne vyšiel na portáli 

Postoj.sk, zverejňujeme ho so 
súhlasom redakcie.

Titusz Tóbisz a Júlia Grejtáková
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vid Jendrušák so svojou partnerkou 
Klaudiou Džuberovou zo Súkromné-
ho konzervatória v  Košiciach. V  ich 
choreografiách sa vystriedala neha, 
folklór – detvianske tance a  skonči-
li krásnym noblesným valčíkom, čím 
pozvali aj ostatných do víru tanca.

Väčšinu hostí tvorili miestni, Čes-
kú republiku zastupoval brat farár 
M. Erdinger s manželkou Eliškou.

Tombolové ceny sú také, aké nám 
bratia a sestry na tento účel s láskou 
poskytnú. Máme skalných prispieva-
teľov a tak sa potom tešíme z wellness 
pobytov, návštevy sauny, športových 
potrieb, niečoho na čítanie, na počú-
vanie, zahryznutie, pitie, skrášlenie 
seba samého, alebo príbytku, a pod. 
Nedisponujeme veľkými finančnými 
prostriedkami, len obiehame a prosí-
me o sponzorské dary.

Výťažok ako každý rok poslúži 
nejakému Bohumilému cieľu. Prvý-
krát za jedenásť rokov peniažky po-
putujú do  nášho kežmarského cir-
kevného zboru na  rekonštrukciu 

elektroinštalácie v Drevenom kosto-
le vo výške 712 Eur.

Ďalšie milé prekvapenie bol zo-
strih desiatich plesových roční-
kov vo forme prezentácie – obrázky 
a vtipné komentáre nášho brata fa-
rára. Mohli sme si to pozerať v hale 
reštaurácie non-stop.

Naše stabilné hudobné duo – 
manželia Šajtyovci ani tentoraz ne-
sklamali. Ľudové piesne striedali 
modernú hudbu, aj repeťácke pes-
ničky, každý si prišiel na  svoje. Po-
slední nadšenci poskakovali ešte 
pred štvrtou hodinou rannou.

Dobrá večera, kávička, zverino-
vý guláš a úžasných 14 druhov ko-
láčikov, pripravených pod taktovkou 
p.  farára a Martinky Jendrušákovej 
ešte umocnili krásny večer.

Ak neveríte, že nám tam bo-
lo tak dobre, príďte sa osobne pre-
svedčiť 21. 2. 2020 a hádam, keď Pán 
Boh dá, zažijete 12. evanjelický ples 
v Reštaurácii Severka.

Gabriela Križanová
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Vz n ik slovenského 
štát u , ž idovská otázka 

a Evanjel ická c i rkev
14. marca 2019 sme si pripome-

nuli 80. výročie vzniku slovenské-
ho štátu, ktorý pod ľudáckym ve-
dením, orientovaným na nacistickú 
ideológiu, stal sa jedným z hlavných 
organizátorov protižidovských po-
gromov na Slovensku na čele s Hlin-
kovou gardou (HG) a zároveň sateli-
tom nacistického Nemecka. Onedl-
ho po 14. marci vyšlo na Slovensku 
niekoľko desiatok vládnych nariade-
ní proti občanom židovského nábo-
ženstva, ktoré nakoniec vyvrcholi-
li v  prijatí zákona č. 198/1941, kto-
rý poznáme pod názvom Židovský 
kódex.

Po  vzniku Československej re-
publiky 28. októbra 1918 sa sloven-
ské klerikálne hnutie začalo formo-
vať v Slovenskej ľudovej strane. Spo-
jením dvoch útvarov Čiech a  Slo-
venska do  jedného štátneho celku 
Československa nastali kompliká-
cie spoločenského a  hospodárske-
ho charakteru. Zásahy do  ekono-

miky sa prejavili na  Slovensku ne-
gatívne nielen v  hospodárskej, ale 
aj v spoločenskej oblasti. Táto situá-
cia sa stala východiskom pri vytvá-
raní programu Hlinkovej slovenskej 
ľudovej strany (HSĽS), ktorá čoraz 
viacej prezentovala myšlienku auto-
nómneho Slovenska. 

So zdôrazňovaním protikapita-
listických hesiel, ktoré propagova-
la HSĽS, súvisela aj protižidovská 
propaganda. V  hospodárskom ži-
vote Slovenska hrali Židia veľmi dô-
ležitú úlohu. Mali významné pozí-
cie v priemysle, obchode a v poľno-
hospodárstve. Mnohí boli aktívni aj 
v slobodných povolaniach ako práv-
nici a  lekári. V  kritike činnosti Ži-
dov, ako ju uplatňovala HSĽS, ľudo-
vé vrstvy videli kritiku existujúceho 
spoločenského poriadku, ktorý v ich 
očiach do veľkej miery predstavoval 
židovský kapitál. Nie kapitalizmus, 
ale židovský kapitál bol podľa argu-
mentov HSĽS príčinou zla. Okrem 
toho sa im vyčítalo, že do  značnej 
miery sa priznávajú k maďarskej ná-
rodnosti, podporujú maďarskú tlač 
a literatúru na Slovensku.

Cestu k  rozpadu Českosloven-
ského štátu odštartovalo oslabe-
nie republiky v  dôsledku mníchov-
ského diktátu a  následných územ-
ných strát v prospech susedných štá-
tov. Hlinkova slovenská ľudová stra-Andrej Hlinka
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na, ktorej poslanci podali 19. augus-
ta 1938 v  národnom zhromaždení 
nový návrh zákona o autonómii, sa 
rozhodla využiť túto situáciu. 

Žilinská dohoda
V  Žiline sa 5. – 6. októbra 1938 

uskutočnilo rokovanie vedenia 
HSĽS s  vedeniami skoro všetkých 
politických strán pôsobiacich na Slo-
vensku. Pod tlakom medzinárodnej 
situácie a z nej vyplývajúceho vnút-
ropolitického napätia bolo zrejmé, že 
strany sa musia dohodnúť o spoloč-
nom postupe pri riešení slovenskej 
otázky. Text známy ako Žilinská do-
hoda obsahoval v prílohe návrh zá-
kona na decentralizáciu vládnej mo-
ci. Vládnu a výkonnú moc mala na-
ďalej na  Slovensku vykonávať slo-
venská vláda, pozostávajúca z  pia-
tich ministrov, z  ktorých jeden bol 
jej predsedom. Všetci slovenskí mi-
nistri boli zároveň členmi ústrednej 
vlády v  Prahe. Na  slovenskú vládu 
sa prenášala vládna a výkonná moc 
pre Slovensko v oblasti rezortu vnút-
ra, spravodlivosti, zdravotníctva, do-
pravy, hospodárstva, školstva, osve-
ty, sociálnych vecí a financií. 

Pretože HSĽS žiadala odovzda-
nie moci do  svojich rúk okamžite 
a  nebolo teda možné nechať návrh 
schváliť Národným zhromaždením, 
využila vláda starý zákon 64/1918 
Zb. o  mimoriadnych prechodných 
ustanoveniach na  Slovensku. Už 6. 
októbra 1938 vymenovala Jozefa Ti-
sa telegraficky za  ministra s  plnou 
mocou pre správu Slovenska. Ná-
sledne 7. októbra pražská vláda ná-
vrh akceptovala a  vymenovala ďal-
ších štyroch ministrov – Ferdinan-
da Ďurčanského a Matúša Černáka 
za HSĽS a Pavla Teplanského a Jána 
Lichnera za agrárnikov. 

Protižidovské tendencie, ako dl-
horočný propagačný prostriedok, 
po  vymenovaní vlády Slovenskej 
krajiny teraz nadobudli charak-
ter oficiálnej politiky. Preto je myl-
né domnievať sa, že otázka židov-
stva na  Slovensku sa stala problé-
mom, až keď nacisti obsadili kraji-
nu v  roku 1944. Tento problém tu 
bol ďaleko predtým. Slováci neraz 
obviňovali Židov za Viedenskú ar-
bitráž (02. 11. 1938), ktorou sa pri-
členila časť južného Slovenska Ma-
ďarsku. Pripisovali im to ako vinu, 
ktorá sa však nezakladala na  reál-
nych faktoch. 

Autonómia podľa 
vzoru HSĽS

HSĽS si autonómiu predstavo-
vala ako absolútny monopol svojej 
moci. Pod heslom národnej jednoty 
si začala presadzovať svoju ideoló-
giu zlúčením politických strán, kto-
rá vyústila do  totalitného konania, Katolícky dom v Žiline



52

odzrkadľujúceho sa v  celej sloven-
skej spoločnosti. Zlúčenie strán ne-
bolo dobrovoľné, ale nútené, pretože 
sa odohrávalo pod hrozbou zákazu. 
Týmto spôsobom HSĽS úplne zlik-
vidovala svojho najväčšieho riva-
la – agrárnu stranu.1 To isté, samo-
zrejme ešte vo väčšej miere, platilo 
o  menších stranách, napríklad slo-
venskí lidovci (Československá stra-
na lidová na Slovensku), živnostníci 
či Národné zjednotenie. 

S  niektorými strana HSĽS spo-
luprácu už vopred odmietala a  za-
kázala ich: Ministerstvo vnútra Slo-
venskej krajiny hneď svojím prvým 
výnosom 1/38 z 9. októbra 1938 za-
stavilo činnosť KSČ a  neskôr túto 
stranu úplne zakázalo. Činnosť so-
ciálnej demokracie bola zastavená 
6. novembra 1938. Zákaz však ne-
postihol len ľavicové strany, ale aj 
autonomistickú SNS, ktorá zjed-
notenie odmietala. Na prelome no-
vembra a decembra bol na Sloven-
sku zavedený režim jednej politic-
kej strany, ktorá si k  svojmu ná-
zvu dočasne pripojila prívlastok 
Strana slovenskej národnej jedno-
ty (HSĽS-SSNJ). Po dvadsiatich ro-
koch od  vzniku Československa 
a  fungovania pluralitného parla-
mentného systému vznikla na Slo-
vensku jediná politická strana. To 
v  slovenskom štáte znamenalo ko-
niec demokracie, pretože sa začali 
porušovať základné občianske a de-
mokratické práva, ako bola sloboda 

1 Historická revue 3/2019.: Rychlík Ján, 
Koniec spoločného štátu, s. 17

tlače, prejavu a  sloboda zhromaž-
ďovania. Čoraz viacej rástol vplyv 
ozbrojených oddielov HSĽS, ktoré 
sa zgrupovali v Hlinkovej garde.

HSĽS presadila odsun na Sloven-
sku pôsobiacich českých štátnych 
zamestnancov i učiteľov. Boli to prá-
ve tí štátni zamestnanci, ktorí prišli 
po  vzniku Československa pomôcť 
Slovensku, pretože Slovensko nema-
lo dostatok vlastných síl s patričným 
vzdelaním, ktoré by mohli nastúpiť 
do škôl a úradov. Tento odsun sa dial 
na základe národnostného princípu 
a  zásadne porušoval základné ľud-
ské práva.2 Odsunutí Česi to pociťo-
vali ako osobnú krivdu a prejav ne-
vďačnosti, keďže väčšina z  nich sa 
na Slovensku usadila natrvalo a po-
kladala ho za svoj domov. 

Po uchopení moci HSĽS v sloven-
skom štáte sa charakter strany za-
čal výrazne meniť. Z opozičnej stra-
ny klerikálno-konzervatívneho ty-
pu sa stala nielen vládna strana, ale 
štátna strana. Ústami svojich naj-
vyšších predstaviteľov sa stotožni-
la so štátom.3 HSĽS sa tak považo-
vala za štát. Ústavný článok §58 do-
slova konštatoval, že „slovenský ná-
rod sa účastní na štátnej moci pros-
tredníctvom HSĽS“. Bol to podobný 
paragraf ako známy 4. článok Ústa-
vy ČSSR, ktorý zakotvoval v spoloč-
nosti vedúcu úlohu KSČ. 

2 Kováč Dušan.: Slovensko, Nakladatel-
ství Lidové noviny 1998, Praha, s. 212

3 Lacko Martin.: Slovenská republika 
1939-1945, vydavateľstvo Perfekt a Ústav 
pamäti národa 2008, 1. vydanie, s. 55
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Prvé opatrenia 
autonómneho 

Slovenska voči Židom

Noviny Slovák

Po týchto udalostiach sa v Úvod-
níku Slováka objavil článok o vyra-
dení Židov z hospodárskeho a verej-
ného života. Bola to narážka na Ži-
dov s maďarskou národnosťou: „Veď 
vieme veľmi dobre, čo sú to za vlas-
tenci. Máme v  dobrej pamäti ešte 
dni, v  ktorých svoje nedospelé deti 
posielali na ulicu „brániť republiku“ 
spotvorenou rečou. I  to vieme, kto 
chce rozdávať z  národného tela slo-
venského cudziemu. To im ale nesta-
čilo, že národ poškodili na poli hos-
podárskom ..... Treba vyviesť celú tú 
spoločnosť, ktorá sa sem nasťahova-
la z cudziny a dožičiť urýchlený od-
chod tým, ktorí túžili a túžia po inom 
domove.“4

V čase autonómie nevyšli na Slo-
vensku žiadne protižidovské zákon-
né normy, no existovalo niekoľko 
vládnych nariadení, ktoré sa touto 

4 Prof.  PhDr.  L. Hubenák. zostavovateľ: 
Riešenie židovskej otázky na Slovensku 
(1939-1945). Dokumenty (I. časť). Edí-
cia JUDAICA SLOVACA 1994. s. 17. 
Slovák č. 247, 29. 10. 1938 

problematikou zaoberali. Pripravo-
vané návrhy čiastočne vychádzali zo 
známych norimberských zákonov. 
Začala sa uplatňovať definícia „Kto 
je Žid“, ktorá úzko súvisela s norim-
berskými zákonmi a  ich definíciou 
Žida. Slovensko ešte nebolo okupo-
vané nacistickým Nemeckom a  už 
sme preberali diskriminačné opat-
renia voči Židom.

Zákony boli ešte len vo fáze prí-
pravy, no autonómna vláda už uro-
bila niekoľko konkrétnych zása-
hov, ktoré mali za  úlohu diskrimi-
novať židovské obyvateľstvo. Nebo-
lo im umožnené kandidovať do Sne-
mu Slovenskej krajiny. Pri voľbách 
došlo zase k tomu, že na niektorých 
miestach sa pre nich vyčlenili zvlášť 
volebné urny. Protižidovský nastu-
pujúci režim sa začal uplatňovať aj 
v prepúšťaní židovských osôb z vyš-
ších úradníckych funkcií.

Na  Slovensku sa hneď po  6. ok-
tóbri 1938 vo vládnych kruhoch 
na  čele s  HSĽS sformoval politický 
prúd, ktorý sa orientoval na fašistic-
ké Nemecko, jeho ideológiu a metó-
dy vlády. V období autonómie si eš-
te len budoval svoje mocenské pozí-
cie Vojtech Tuka. Vtedy vystupoval 
na  politickej scéne viac-menej ako 
súkromná osoba. Vplyv na politiku 
sa snažil získať pomocou sociálnej 
a  nacionálnej demagógie. Židovská 
otázka mu v tom len hrala do kariet.

Prvý zásah iniciovaný z  vlád-
nych kruhov bolo nariadenie predse-
du vlády Jozefa Tisa o deportácii Ži-
dov bez Československej štátnej prí-
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slušnosti na  územia odstúpené Ma-
ďarsku. K  tomuto nešťastnému roz-
hodnutiu pravdepodobne prispe-
la demonštrácia židov 1. novembra 
1938, kde pred hotelom Carlton v ča-
se, keď bola v meste ubytovaná ma-
ďarská delegácia, žiadali Židia pripo-
jenie Bratislavy k  Maďarsku. 2. no-
vembra krajinou preletela tragická 
zvesť o viedenskom rozsudku. V at-
mosfére protimaďarskej nenávisti sa 
tak pod dojmom propagandisticky 
pretriasanej židovskej demonštrá-
cie rýchlo našiel vinník, vďaka ktoré-
mu Slovensko stratilo južné územie. 
Hoci išlo o  priam nezmyselnú kon-
štrukciu, nenávisť radikálneho krídla 
HSĽS a HG sa obrátila proti nim. Už 
na druhý deň po arbitráži 3. novem-
bra zorganizovala HG v  Bratislave 
veľkú protižidovskú demonštráciu. 

Ešte tragickejší bol však postup 
premiéra a  katolíckeho kňaza Jo-
zefa Tisa. Ten z  titulu svojej právo-
moci 4. novembra nariadil všetkým 
prednostom okresných úradov, aby 
v rámci svojich obvodov pobrali ne-
majetných židov, či už cudzích štát-
nych príslušníkov, ale aj tých, čo ne-
mali v dotyčnej obci domovské prá-

vo, aby ich dali vyviesť aspoň 20 km 
dovnútra pohraničnej zóny, kto-
rá mala pripadnúť Maďarsku.5 No 
nielen to. Tiso prikázal zaistiť všet-
kých Židov, disponujúcich majet-
kom väčším ako 500.000,- Kč. Tých 
dal uväzniť, aby nemohli emigrovať. 

Hoci tieto nariadenia sa v  jed-
notlivých okresoch nie vždy splni-
li, niekoľko stoviek Židov bolo pred-
sa do  spomenutej zóny vyvezených 
a v drsnom jesennom počasí necha-
ných napospas. Tento Tisov krok mal 
veľmi negatívne medzinárodné odo-
zvy predovšetkým vo Veľkej Británii 
a Francúzsku, no v prvom rade pred-
znamenal neskoršiu tendenciu ľudác-
keho režimu, a to zbavovať sa Židov 
z  vlastnej iniciatívy bez toho, že by 
do tohto kroku bola slovenská vláda 
tlačená hitlerovským Nemeckom. 

5 Lacko Martin.: Slovenská republi-
ka 1939-1945, vydavateľstvo Perfekt 
a  Ústav pamäti národa 2008, 1. vyda-
nie, s. 64

Adolf Hitler a Jozef Tiso

Alexander Mach
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Alexander Mach, jedna z  vedú-
cich a  najhlučnejších osobností ra-
dikálneho krídla, vo svojom vystú-
pení v Rišňovciach vo februári 1939 
k  problému židovskej otázky po-
vedal: „So Židmi, ktorí majú zlato, 
šperky, bohatstvo, urobili všade po-
riadok a urobíme ho s nimi aj my ..... 
kto tu čo nakradol, to sa mu vezme.“6 
Neostalo však len pri vyhláseniach 
a vyhrážkach. HG začala organizo-
vať konkrétne protižidovské akcie 
podľa svojich predstáv. Prvé opatre-
nie, ktoré bolo potrebné urobiť, bolo 
spracovanie verejnej mienky. K  to-
muto veľkou mierou prispeli novi-
ny Gardista. Na  jeho stránkach sa 
stále objavovala antisemitská pro-
paganda. Tú podporovali aj nacis-
tické kruhy prostredníctvom slo-
venského vysielača vo Viedni. Toto 

6 Slovák 7. 2. 1939

vysielanie sa vždy končilo heslom: 
„Žid je a vždy ostane naším nepria-
teľom!“7 Pogromistické akcie HG sa 
konali po celom Slovensku. K najsu-
rovejším snáď došlo v Trnave, Pieš-
ťanoch, Kežmarku, Banskej Bystrici 
a vo Vysokých Tatrách. 

Evanjelická cirkev 
v autonómnom 

Slovensku 
a slovenskom štáte

Postavenie evanjelickej cirkvi 
v  autonómnom Slovensku a  slo-
venskom štáte nebolo jednodu-
ché. Vládlo tu napätie, že nový re-
žim bude mať protievanjelické ten-
dencie. Boli to zvlášť obavy z nábo-
ženského útlaku, pretože víťazná 
HSĽS demonštratívne vyzdvihova-
la svoj úspech a zdôrazňovala kato-
lícku ideológiu, pod ktorou si doby-
la víťazstvo. 

Predovšetkým sa opierala o osob-
nosť Andreja Hlinku. Pestovaním 
jeho kultu a  vytváraním svätožiare 
okolo jeho osobnosti chceli ovlád-
nuť politický, ale i  duchovný život 
na  Slovensku. Evanjelická cirkev 
húževnato a  energicky vystupova-
la proti šíreniu tohto kultu, zdôraz-
ňovaním, že Slovensko malo aj vý-
znamnejšie osoby, než bol Hlinka. 
Ešte pred vyhlásením vládneho na-
riadenia číslo 220/1939, ktoré vyšlo 
5. septembra 1939 o povinnom člen-
stve v  HG a  HM, evanjelici ostro 
protestovali proti praktikám, ktoré 

7 I. Kamenec.: Po  stopách tragédie. Ar-
cha, Bratislava 1991. s. 40.

Noviny gardista
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robila HG. To sa týkalo tiež židov-
skej otázky, pretože práve na Židoch 
HG páchala rôzne surovosti. Keď 
vstúpilo v platnosť nariadenie o po-
vinnom členstve v HG a v HM, ostro 
vystúpili proti takémuto rozhodnu-
tiu evanjelickí kňazi svojím „Pamät-
ným spisom“, kde odsúdili klérofa-
šistický režim, nedemokratický spô-
sob vlády, neľudské a  nekresťanské 
správanie sa voči Židom a útočili aj 
proti jeho duchovnému a politické-
mu pôvodcovi, proti hitlerizmu.

Židovská otázka sa doteraz cirkvi 
dotýkala len v  tom smere, že odsu-
dzovala a ostro kritizovala všetky su-
rovosti, ktoré páchala HG na židov-
skom obyvateľstve. No odrazu sa si-
tuácia zmenila. Židovská otázka sa 
začala cirkvi priamo dotýkať. V dô-
sledku antisemitskej politiky dochá-
dza k  početnému prestupovaniu ži-
dovských osôb, ba aj celých rodín 
do  kresťanských cirkví, ktoré vcel-
ku vďačne prijímali nových veria-
cich. No však stúpajúca vlna konver-
tovania vyvolávala nevôľu oficiálnej 
propagandy i  radikálne fašistických 
kruhov. Dr. Jozef Tiso adresoval lis-
ty biskupským úradom na  Sloven-
sku, v  ktorých upozorňoval na  tie-
to prestupy. Vláda preto žiadala du-
chovných, aby zvážili pohnútky vstu-
pu do cirkvi a aby zachovávali pritom 
prísne predpisy pre pokrstenie Židov. 

Evanjelická cirkev a. v. na Sloven-
sku preto vypracovala smernice pre 
prijímanie inoveriacich, menovite 
Židov do  ECAV na  Slovensku. Tie-
to smernice, ktoré navrhol biskup zá-

padného dištriktu Dr. Samuel Štefan 
Osuský, boli cirkvou najskôr pripo-
mienkované a potom upravené a pri-
jaté. Podľa interkonfesionálneho zá-
kona číslo 96/1925 mohol každý ob-
čan meniť svoje vierovyznanie. Smer-
nice boli vypracované aj z toho dôvo-
du, aby sa prestupy nekonali len for-
málne. Okrem iného tam stálo: Aby 
však dôstojnosť aktu neutrpela ško-
du a do cirkvi nehrnuli sa nežiadúce 
živly, farský úrad je povinný žiadate-
ľa upozorniť, že prístup obsahuje šty-
ri čiastky: a) informačnú; b) príprav-
nú; c) pokrstenie; d) prijatie do cirkvi 
a  do  niektorého zboru.8 Smernice sa 
ďalej zaoberali podrobným rozobra-
tím každej zo štyroch častí.

Slovenskí Nemci ako 
sprostredkovatelia

Slovenskí ľudáci sa stali dôleži-
tou Hitlerovou prevodovou pákou 
na Slovensku aj pri riešení židovskej 
otázky. Mnohí vrcholní predstavi-
telia HSĽS sa dostali do  kontaktu 
s  najvyššími nacistickým funkcio-
nármi, ktorí im sľubovali podpo-
ru a  ochranu. Sprostredkovateľom 
medzi slovenskými politikmi a  na-
cistami sa stal vodca Karpatských 
Nemcov Franz Karmasin. 

V októbri 1938 prijal poľný maršal 
Herman Göring podpredsedu slo-
venskej vlády Ferdinanda Ďurčan-
ského, ktorý bol zostavovateľom zá-
kona 198/1941 zb. – tzv. Židovský kó-

8 Archív GBÚ ECAV na  Slovensku.: 
Smernice pre prijímanie inoveriacich, 
menovite Židov do  evanj. a.v. cirkvi 
na Slovensku. č. 131- Židovská otázka
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dex. Ďurčanský patril k  radikálne-
mu krídlu, požadujúcemu štátnu sa-
mostatnosť Slovenska. Toto prijatie 
sa uskutočnilo za prítomnosti Franza 
Karmasina a Alexandra Macha, kto-
rí vyhlásili, že Slovensko chce štátnu 
samostatnosť, čo však nebola pravda, 
a  že sa pritom chce oprieť o  vojen-
skú, hospodársku a politickú pomoc 
Nemecka. Ďurčanský ďalej sľubo-
val, že Nemecko tak bude mať veľký 
vplyv na  vedenie Slovenského štátu 
a nemecká menšina bude mať jedné-
ho ministra. Tým mal byť samozrej-
me prítomný Franz Karmasin. 

Po  tom, ako slovenská vláda po-
volila 8. októbra 1938 karpatským 
Nemcom samosprávu, vznikla tzv. 
Deutsche Partei in der Slowakei 
a  Karmasin sa stal štátnym sekre-

tárom novozriadeného Nemeckého 
sekretariá tu. Počas II. svetovej vojny 
sa Deu tsche Partei snažila o nacifiká-
ciu všetkého nemeckého obyvateľstva 
na Slovensku. Po vypuknutí SNP Kar-
masin vytvoril ozbrojenú zložku na-
zvanú Heimatschutz (Domobrana), 
ktorej úlohou bolo aktívne potláčať 
prejavy povstania i  odpor civilné-
ho obyvateľstva. V apríli 1945 utie-
kol do Rakúska, kde sa začas ukrý-
val pod menom Franz Dibak alebo 
Ing.  Dibak. Za  vojnové zločiny bol 
(v  neprítomnosti) odsúdený brati-
slavským Národným súdom na trest 
smrti, spravodlivosti však unikol. 
V roku 1949 sa dostal do Nemeckej 
spolkovej republiky, kde sa ešte po-
liticky angažoval. 

Tragédia Židov 
v slovenskom štáte

Keď sa Čechy a  Morava dosta-
li pod protektorát, 14. marca 1939 
Slovenský krajinský snem rozho-
dol, že sa Slovensko stane samostat-
ným štátom. Prvé oficiálne protiži-
dovské nariadenia vyšli už niekoľ-
ko týždňov po vyhlásení slovenské-
ho štátu. V rozhlasovom prejave dňa 
15. marca 1939 oboznámil verejnosť 
predseda slovenskej vlády Dr. J. Tiso 
s najdôležitejšími problémami, kto-
ré bude potrebné prednostne riešiť. 
Tu pochopiteľne nechýbala ani ži-
dovská otázka. Tiso sa o nej vyjadril: 
„Čo treba ešte .... odstrániť, odstráni-
me, ale nie nenávistne, náruživo, hru-
bo a surovo, ale po kresťansky.“9

9  Slovák, 16. 3. 1939.

Franz Karmasin
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HSĽS nemala vypracovaný pro-
gram, čo sa týkalo protižidovských 
opatrení. Preto sa musela poobze-
rať po  cudzích vzoroch, kde už ta-
kéto opatrenia boli v  praxi. Jedným 
z možných vzorov bolo Nemecko.

18. apríla 1939 vychádza prvé zá-
konoprávne nariadenie, ktoré kodi-
fikovalo definíciu židovského oby-
vateľstva a  vymedzovalo účasť Ži-
dov v niektorých slobodných povo-
laniach. To sa týkalo predovšetkým 
redukcie počtu právnikov, advoká-
tov, lekárov a  Židov, ktorí pracova-
li vo verejných službách. 

20. apríla 1939 Hitler slávil svo-
je 50. narodeniny. Na túto oslavu bol 
pozvaný Dr.  J. Tiso. Pri tejto príle-
žitosti predniesol prejav, v  ktorom 
na  Židov reagoval takto: Židia boli 
vždy rozkladným živlom. Tento so-
ciálny a hospodársky poriadok mož-
no uskutočniť len vtedy, keď židov-
stvo z  nášho národného života bu-
de definitívne vylúčené, keďže toto 
aj na  Slovensku vždy bolo rozklad-
ným živlom a najdôležitejším nosite-

ľom marxistických a  liberalistických 
ideí. Celá verejná správa je od Židov 
skoro už vyčistená, ich podiel medzi 
právnikmi a lekármi je zredukovaný 
na minimum a ich činnosť obmedze-
ná na  židovskú klientelu. Podobne 
a postupne pokračujeme aj v obchod-
nom a priemyselnom živote. V tom-
to boji o odžidovčenie nášho štátu ne-
pomýli nás ani vnútorný, ani vonkaj-
ší odpor.10

Hlavným bodom riešenia židov-
skej otázky bolo získanie židov-
ského majetku. Prvé kroky v  tom-
to smere urobila vláda v marci 1939 
svojím vládnym vyhlásením, kto-
rým zasahovala do oprávnenia hos-
tinských a  výčapníckych živností. 
Týmto sa oficiálne začala doba ari-
zácie židovského majetku. Židom sa 
postupne po  niekoľkých vládnych 
nariadeniach a  zákonoch odobera-

10 Prof.  PhDr.  L. Hubenák. zostavovateľ: 
Riešenie židovskej otázky na Slovensku 
(1939-1945). Dokumenty (I. časť). Edí-
cia JUDAICA SLOVACA 1994. s. 42. 
Gardista č.13, 29. apríla 1939

Administratívne členenie Slovenska v rokoch 1938 - 1945
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li podniky, obchody a  iné činnosti 
podnikania zabezpečujúce ich obži-
vu. Mnohé podniky sa dávali do rúk 
blízkym členom HG, ktorí absolút-
ne – dnes by sme povedali – mana-
žovaniu podniku nerozumeli a  ne-
raz ho priviedli ku krachu. S vyda-
ním arizačného zákona sa v niekto-
rých oblastiach robili také veci, že 
Židom zakazovali vstupovať do  ve-
rejných miestností, parkov, na  kul-
túrne a športové podujatia. 

HG sa permanentne usilovala o to, 
aby riešenie židovskej otázky do-
stala pod svoju kontrolu. Už v  ok-
tóbri 1939 prišli s návrhom na zalo-
ženie donucovacích židovských tábo-

rov, ktoré mali mať charakter trest-
ných či väzenských zariadení. Tu sa 
mali posielať Židia, ktorí sa správa-
li voči štátu, vláde a  HG ako škod-
covia a paraziti. Tento návrh však vo 
vláde neprešiel. Ďalej tiež navrhovali, 
aby židovské obyvateľstvo bolo ozna-
čené na čele alebo na chrbte. V časo-
pise Gardista sa písalo, že slovenská 
vláda dá im (Židom) právnu ochra-
nu v  koncentračnom tábore... Židov 
treba izolovať v  pracovných tábo-
roch a  keď nebude práce, nech tam 
prehadzujú štrk z miesta na miesto, 
aby sa na učili robote.11 Tento citát 
dokumentuje úroveň vtedajších čle-
nov HG. Boli by schopní dať im prá-
cu, ktorá by nemala vôbec zmysel len 
preto, aby ich ponížili a ukázali nad-
radenosť ich rasy nad židovskou.

Roman Porubän 
Pokračovanie v budúcom čísle

11  Gardista, 15. 4. 1939, 29. 4. 1939.

Oslava 50. narodenín Hitlera 
v Kežmarku



„Lebo to je vôľa môjho Otca, 

aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, 

mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.“

Ján 6,40

21. APRÍL 2019POZOR , nebezpečenstvo ohňa !
To hrozilo drevenému kostolu pre zastaralú elektroinštaláciu. Ak by k tomu došlo, boli by sme 

slávni, pretože médiá by písali o pamiatke UNESCO z Kežmarku, ktorá zhorela. Aby 
k tomu nedošlo, bolo nutné vymeniť kompletnú elektroinštaláciu. Šlo o investí-

ciu 96.000€. Z Ministerstva kultúry sme získali 45.000€, od vlády 15.000€. 
Z PSK sa uchádzame o projekt vo výške 5.000€, ktorý nie je ešte 

schválený + 18.000€ predstavuje naše spolufinancovanie. O po-
moc sme požiadali i mesto Kežmarok, zatiaľ bez odpove-

de. Firme Belatrix nám zostalo vyplatiť ešte 13.000€. 
Od marca v našom zbore prebieha zbierka, kto-

rá s výťažkom z plesu predstavuje 4.012€. 
Elektroinštalácia v kostole je zrea-

lizovaná, svetlá namontované 
a my sme dlžníci. Postav-

me sa k tomuto prob-
lému s hrdosťou 

a cťou lute-
rána.
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