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Ú VO D N É  S L OVO

Milí bratia a milé sestry, 
portugalské príslovie hovorí, že Boh

vie písať rovné litery aj na krivé čiary.
Píše na ne aj v našom zbore. Na voleb-
nom konvente 25. 4. 2010 sa uskutoč-
nila voľba zborového dozorcu.  Kandi-
dovanému bratovi Ing. Karolovi Pavlů,
zaiste aj vďaka tomu, že skrze jeho
službu zbor nie je v „červených“ čís-
lach a napreduje obnova zborového
majetku, dalo dôveru 313 voličov
(67,748 % z počtu oprávnených hlaso-
vať). Brat Pavlů získal potrebnú trojpä-
tinovú väčšinu členov konventu a bol
zvolený za zborového dozorcu na ďal-
šie 6-ročné obdobie. Onedlho po kon-
vente sme od predsedu Dištriktuálne-
ho súdu Západného dištriktu Ev. cirkvi
a. v. (DS ZD ECAV)  dostali do zboru
list (datovaný 10. 5. 2010) s oznáme-
ním, že proti výsledku volieb a spôso-
bu hlasovania na uvedenom konvente
podalo žalobu 44 členov nášho zboru.
Na základe toho DS ZD ECAV pozasta-
vil platnosť voľby zborového dozorcu
až do rozhodnutia súdu. Hoci od poza-
stavenia platnosti voľby uplynulo už
5 mesiacov, dištriktuálny súd dosiaľ
nerozhodol. 

Dištriktuálny súd sme cestou senior-
ského úradu upozornili, že z počtu
44 podpísaných pod žalobou 2 osoby
nie sú členmi bratislavského cirkevné-
ho zboru a 12 ďalších ľudí zo 44 pod-
písaných pod žalobou nie je zaevi-
dovaných v prezenčných listinách
z volebného konventu – nedá sa teda
preukázať, že sa na konvente zúčastni-
li. To sú  dôvody na spochybnenie ža-
loby. Tento názor podporuje aj neuve-

riteľná podobnosť písma i samých pod-
pisov viacerých osôb uvedených na
podpisovej listine k žalobe, pričom ne-
raz ide o ľudí v príbuzenskom vzťahu. 

Celú vec možno vnímať ako snahu
niekoľkých rodín a niektorých jednot-
livcov zabrániť, aby bol naplnený je-
den z najdôležitejších sľubov daný
bratom dozorcom Pavlů nášmu cirkev-
nému zboru, totiž že evanjelický dom
starostlivosti (EDS) zbor opraví a zria-
di v ňom domov dôchodcov. Ľudia
mienia, ale Pán Boh mení. On vie písať
rovné litery aj na krivé čiary.

V zmysle nášho zborového štatútu
bol zastupovaním Ing. Pavlů poverený
brat Ing. Stanislav Páťal. Situáciu
vzniknutú už spomenutým pozastave-
ním platnosti voľby K. Pavlů  možno
pripodobniť krivým riadkom. Pán Boh
do nich však aj cez obetavú službu
povereného zborového dozorcu Ing.
Stanislava Páťala napísal rovné litery.
Plánovaný termín ukončenia rekon-
štrukčných prác pripravovaného do-
mova dôchodcov, 19. september, sa po-
darilo dodržať. Zbor  je opäť o krok
bližšie, aby domov dôchodcov začal
slúžiť. Hospodinovi, ale aj bratom Pá-
ťalovi i Pavlů patrí naše poďakovanie. 

Konventy vo všetkých troch pastorál-
nych obvodoch sa zaoberali aj otázkou
osamostatnenia  pastorálnych obvodov
na samostatné cirkevné zbory. V dvoch
z troch pastorálnych obvodov (v Dúb-
ravke a Novom kostole) sa za samo-
statnosť vyjadrila viac ako ústavná väč-
šina členov konventu. K veci má zaujať
stanovisko zborové presbyterstvo
i zborový konvent. Od osamostatnenia



sa očakáva zníženie anonymity a zvý-
šenie kvality a adresnosti pastorálnej
služby. Bude jasnejšie, ktorý duchovný
je za čo zodpovedný. Je nádej, že bude
aj viac pokoja pre konštruktívnu prácu.
Ak má dôjsť k vzniku samostatných
cirkevných zborov, je potrebné, aby sa
tak udialo kresťanským spôsobom. Ta-
kým nie je „filozofia“: Kto sa chce osa-
mostatniť,  môže, ale bez kostola, bez
majetku... 

Boh vie písať rovné litery aj na krivé
čiary. Čo je kresťanský spôsob naznačil
brat dištriktuálny biskup Milan Krivda,
keď na otázku, či vznikajúci nový cir-
kevný zbor nemá dostať nič odpove-
dal, že on si to nemyslí. Nadriadené
orgány budú teda dohliadať, aby sa
proces osamostatnenia udial spravodli-
vo. K spravodlivosti patrí aj to, aby
žiadnemu zo súčasných členov Cirkev-
ného zboru ECAV Bratislava nezaniklo
právo využívať sociálne služby, kon-
krétne už fungujúcu lekársku starostli-
vosť v EDS i nádejný domov dôchod-
cov. Zachovanie možnosti prístupu pre
všetkých k sociálnej službe, je kresťan-
ský spôsob. 

Boh vie písať rovné litery aj na krivé
čiary. V súčasnosti, keď nie je jedno-
duché osloviť mladú generáciu, zazna-
menávame rast počtu detí, ktoré sa zú-
častňujú na hodinách evanjelického
náboženstva v štátnych, resp. necirkev-
ných školách. V šk. roku 2007/2008
sme učili v 21 školách 36 hodín, nábo-
ženstva sa zúčastňovalo 102 detí. V šk.
roku 2008/2009 sme vyučovali v 23
školách 40 hodín, prichádzalo 125 žia-
kov. V šk. roku 2009/2010 sa vyučova-
nie náboženstva konalo v 28 školách
na 46 hodinách sme evidovali 157 detí.

V šk. roku 2010/2011 učíme v 31 ško-
lách 60 hodín. Počet žiakov je 183.
Opäť vďaka: Bohu za Jeho požehnanie,
rodičom, ktorí deti na náboženstvo pri-
hlásili  a všetkým vyučujúcim – du-
chovným i katechétom – za ich službu.
Osobitne bratovi katechétovi Mgr. Mar-
tinovi Kováčovi za koordináciu vyučo-
vania náboženstva v našom zbore. Ras-
túci počet detí je aj signálom, že
v budúcnosti budeme potrebovať viac
pomocníkov pri vyučovaní nábožen-
stva. Žatvy je  mnoho, ale pracovníkov
málo, preto prosme Pána žatvy, aby vy-
slal pracovníkov na svoju žatvu (Mt 9,
37 – 38).

V lete sa už tradične konalo viacero
táborov pre rôzne vekové kategórie. Aj
tu je namieste poďakovanie všetkým,
ktorí tieto podujatia  pripravili – dobro-
voľným spolupracovníkom i zamest-
nancom zboru.

Vo viere vo vzkriesenie sme sa rozlú-
čili s naším dlhoročným kantorom,
Ing. Jozefom Farkašom, vzácnym a prí-
kladným človekom. K jeho službe sa
s vďakou vraciame aj na stránkach toh-
to čísla Evanjelickej Bratislavy. „Pa-
miatka spravodlivého je požehnaná,
ale meno bezbožných spráchnivie“
(Prísl 10, 7).  

Boh vie písať rovné litery aj na krivé
čiary. Nech nám táto Pánova láska nie
je zámienkou na zotrvávanie v tom,
čím Pána Boha zarmucujeme, ale moti-
vuje nás k modlitbám a úsiliu o taký ži-
vot, na ktorý sa Hospodin díva s roz-
jasnenou tvárou.

MARTIN ŠEFRANKO
poverený predsedajúci 

zborový farár
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• Predovšetkým chcem láskavo požia-
dať, aj z Božej vôle, aby tí, ktorí bu-
dú chcieť čítať alebo nasledovať ten-
to bohoslužobný poriadok, z neho
nerobili záväzný zákon ani ním ne-
spútavali ani nelapali niečie svedo-
mie, ale aby ho používali v duchu
kresťanskej slobody podľa svojho
uváženia, a to tak dlho, ako to bude
vhodné a nutné.  

• Sloboda má byť v službe lásky a blíž-
neho. 

• Pretože ak na tomto vonkajšom po-
riadku síce nezáleží nič ohľadom
nášho svedomia voči Bohu, ale pri-
tom môže byť na prospech nášho
blížneho, máme sa kvôli láske, ako
učí sv. Pavel, usilovať o to, aby sme
boli jednej mysle, a ako najlepšie to
môže byť, rovnakého spôsobu a po-
čínania, tak ako my všetci kresťania
máme rovnaký krst, rovnakú sviatosť
a nikto nedostal od Boha nejakú
zvláštnu. Ani sa tým nechcem  doža-
dovať, aby tí, ktorí majú svoje dobré
poriadky alebo z Božej milosti môžu
urobiť lepšie, aby ich zanechali
a ustúpili nám.  Lebo nie som toho
názoru, že by celá nemecká krajina
musela prijímať náš wittenbergský
poriadok. 

• Nevydávame takéto poriadky kvôli
tým, ktorí už sú kresťanmi, pretože tí
vôbec nepotrebujú tieto veci, na kto-
rých život nestojí, ale sú tu kvôli
nám, ktorí ešte nie sme kresťanmi,
aby z nás kresťanov urobili. ... Tieto

poriadky musíme mať kvôli tým, kto-
rí sa iba majú stať kresťanmi, alebo
sa majú posilniť. 

• Pápežské bohoslužby sú preto také
zavrhnutiahodné, že z nich urobili
zákony, skutky a zásluhy, čím potla-
čili vieru, a nezamerali ich na mlá-
dež a prostých ľudí, aby ich cvičili
v Písme a Božom slove, ale sami na
nich lipnú a považujú ich za užitoč-
né a nutné pre seba samých a svoju
spásu, to je diabolské. Takýmto spô-
sobom ich starí neusporiadali ani ne-
ustanovili. 

• Najväčšia a najlepšia časť všetkých
bohoslužieb je kázanie a vyučovanie
Božieho slova. 
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O  P O R I A D K U  S L U Ž I E B  B O Ž Í C H

Socha Martina Luthera pri Marktkirche
v Hannoveri 
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• Ponechajme nateraz zachované om-
šové (pozn. red.: rozumej bohoslu-
žobné) odevy, oltáre, sviece, kým sa
nám nezapáči zmeniť ich; kto však
chce v tomto postupovať inak, pri-
púšťame to. Avšak v pravej omši
(pozn. red.: rozumej službách Bo-
žích) medzi rýdzimi kresťanmi by ol-
tár nemohol zostať tak a kňaz by sa
musel vždycky obracať k ľudu, ako
to nepochybne robil Kristus pri po-
slednej večeri. Nuž, dočká to svojho
času. 

• ... každý káže, čo sám chce, a na-
miesto evanjelia a jeho výkladu sa
znovu bude kázať o čistých nezmys-
loch. A to je aj jedna z príčin, aby
sme zachovali epištoly a evanjeliá,
ako sú zaradené v postilách. 

• Je najlepšie, aby bohoslužba bola
prispôsobená mládeži a prostým ľu-
ďom.

• Zhrnujúc, tento poriadok, rovnako
ako iné sa má teda tak používať, že
ak dôjde k jeho zneužitiu, okamžite
sa odstráni a vytvorí sa iný. ... Tieto
poriadky majú slúžiť k podporovaniu
viery a lásky, a nie v neprospech vie-

ry. Ak už tak neslúžia, potom sú už
mŕtve a prekonané a ďalej neplatia;
rovnako, ako keď niekto sfalšuje
dobrú mincu, tak sa kvôli zneužitiu
zruší a zmení; alebo keď sa nové to-
pánky opotrebujú a tlačia, tak ich už
ďalej nenosíme, ale vyhodíme ich
a kúpime si iné. Poriadok je vonkaj-
šia vec, môže byť akokoľvek dobrá,
a predsa ju možno zneužiť. Potom to
však už nie je poriadok, ale neporia-
dok, pretože žiadny poriadok nestojí
a neplatí sám o sebe, ako sa dosiaľ
uctievali pápežské poriadky, ale ži-
vot, dôstojnosť, silu a cnosť každého
poriadku tvorí ich správne používa-
nie, inak neplatia a nie sú na nič. Bo-
ží Duch a milosť nech sú so všetkými
nami.    

Výňatky zo spisu: Nemecká omša
a bohoslužobný poriadok, autor: Mar-
tin Luther. Odporúčania hodné je prečí-
tať si celý spis (citované  podľa: Martin
Luther, Kdybych měl nekonečně svě-
tů... Výbor z díla I., strany 181 – 195,
preložili a zostavili: Hana Volná a On-
dřej Macek, Praha: Lutherova společ-
nost, 2008; poslovenčil -mš-). Ďalšie
Lutherove publikácie či knihy o Luthe-
rovi sú dostupné cez: www.luther.cz
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„Milovať budeš blížneho ako seba
samého.“ 

(Evanjelium podľa Matúša 22, 39)

V našom cirkevnom zbore máme bra-
tov a sestry trpiacich bolesťou, samotou,
opustenosťou, nedostatkom komuniká-
cie. Mnohí sú odkázaní na invalidný vo-
zík alebo sú pripútaní na lôžko. Často
nemajú človeka, ktorý by im podal po-
hár vody, povzbudil ich, posilnil prečí-
taním z Božieho slova alebo modlitbou. 

Prosby zo strany tých členov nášho
cirkevného zboru na poskytnutie slu-

žieb rozličných druhov sú značné.
Žiaľ, mnohým nevieme vyhovieť.
V rámci našej zborovej diakonie nemô-
žeme zabezpečovať celodennú opatro-
vateľskú službu, nemáme na to odbor-
ne vyškolený personál. Nedokážeme
ani poskytnúť pomoc pri vykonávaní
rozmanitých domácich prác. 

V cirkevnom zbore sú tri zborové ses-
try, ktoré sa venujú určitému počtu ľu-
dí – pravidelne, krátkodobo, ale i dlho-
dobo. Uskutočňuje sa návštevná služba
– týždňová, mesačná, či podľa potreby.
Využíva sa forma telefonických kontak-

Vstupujeme do dňa a vstupujeme do našich životov, ako i do životov iných ľudí.
Ovplyvňujeme ich názory, rozhodnutia, pocity. Prenášame na nich svoje bolesti,
radosti, ale aj negatívne zážitky. Zanechávame v nich stopy. A často o tom ani ne-
uvažujeme. Zatvoríme dvere na pracovisku, ukončíme rozhovor, odošleme e-mail.
Aké posolstvo sme odovzdali? Neostala po našej konverzácii len akási divná pachuť
v ústach? Nenahnevali, či nerozčúlili sme niekoho? Neostal v niekom len smútok či
bolesť? A nepocítili sme, my sami, len horkosť či dokonca nenávisť? Viem, dnešok
máva bezcitnú tvár. Odvykli sme si zvažovať, či niekoho našimi slovami, gestami
a rozhodnutiami neraníme. Odvykli sme premýšľať nad tým, aké budú dôsledky
našich krokov. Žijeme rýchlo a aby sme si zachovali vnútornú stabilitu, potlačili
sme jemnosť ducha, potlačili sme citlivosť. Musíme byť výkonní, úspešní, rozhod-
ní. A priznajme si – sme občas aj bezohľadní, aby sme vôbec prežili. Isteže, život
nám prináša rôzne situácie a nemôžeme ich všetky kategoricky rozriediť len na
dobré a zlé. A predsa, Boh nám vložil do srdca, mysle a duše nádhernú a širokú
škálu citov. A vložil ich so zámerom, aby sme nimi dokázali svoje okolie potešiť,
povzbudiť, obohatiť, priviesť k dobrému. Želám nám všetkým, aby sme sa každý
deň pokúsili o jemnosť ducha a citlivosť srdca. Naše tváre, tón nášho hlasu, žiara
našich očí bude tým najlepším svedectvom, ako má človek ostať skutočným člove-
kom.

EVA BACHLETOVÁ, členka cirkevného zboru 

J E M N O S Ť  D U C H A

POMOC NAŠIM BLÍŽNYM – SLUŽBA LÁSKY
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Ďalšou udalosťou týchto rozhára-
ných časov bolo, keď 11. septembra
1851 miestodržiteľ gróf Attems podpí-
sal výnos školským úradom bratislav-
ského obvodu, v ktorom úrad nariadil
evanjelickému lýceu zmeny v osnovách
a odobral mu záruky. Lýceum sa stalo
súkromnou školou a nemalo právo vy-
dávať platné štátne vysvedčenia. Tento
predpis bol publikovaný v Peštianskych
novinách, Bratislavských novinách
a v Slovenských novinách.1 V januári
1852 to oznámili s veľkým smútkom in-
špektor Karol Ferenczy a predseda vý-
boru Michal Dobrovits, posledný mest-

ský sudca. Táto porážka bola porovna-
teľná s rokom 1672, keď boli evanjeli-
kom odobraté školy a kostoly. Zbor sa
však vďaka materiálnej pomoci členov
zboru rýchlo postavil na nohy. Na vyso-
kú úroveň sa dostali aj školy. Gramati-
ka, nemecký jazyk, latinčina a gréčtina
sa vyučovali v dvojnásobnom množ-
stve. Dejiny a filozofiu vyučovali traja
pedagógovia, ako to bolo pred záka-
zom. Nielen členovia zboru, ale aj mno-
hí veriaci sa vzchopili a v roku 1852 bol
cisárskej vláde predložený nový učebný
plán. V rámci tejto osnovy boli na lýceu
zamestnaní 12 učitelia, ktorých platy

tov, zabezpečovanie potrebných liekov,
vybavenie drobných nákupov či po-
skytnutie iných drobných služieb. 

Dvakrát do roka – v jarnom a jesen-
nom období, organizujeme stretnutia
dôchodcov, na ktoré sú privezení naši
spolublížni z domovov dôchodcov,
penziónov a domácností. Zúčastnia sa
na službách Božích s prislúžením Ve-
čere Pánovej v Novom kostole aj pose-
denia pri občerstvení v zborovej sieni.
Naši bratia a sestry sa veľmi tešia na
tieto stretnutia. Mrzí nás však mizivá
účasť našich domácich dôchodcov
z chrámových spoločenstiev. Pozýva-
me aj ich, aby naši starí z domovov dô-
chodcov pocítili, že sú súčasťou spolo-
čenstva cirkevného zboru. 

Čo môžeme urobiť pre našich bratov
a sestry, ktorí sa už nemôžu zúčastňo-
vať na službách Božích a sú odkázaní

na pomoc druhého? Ako im môžeme
pomôcť? 

Predovšetkým, každý z nás ich môže
predkladať Pánu Bohu vo svojich mod-
litbách, ktoré veľmi potrebujú. Prosiť
v nich aj za to, aby Pán povolal ďalších
ochotných pomocníkov do tejto služ-
by. 

Ak cítite, bratia a sestry, povolanie
a lásku k našim spolublížnym, ak máte
súcit s trpiacimi, neváhajte, zapojte sa
do tejto služby, ktorá prináša radosť
a dobro. 

Kiež sa naplnia pri nás slová z listu
Galatským 6, 2: „Jedni druhých breme-
ná znášajte, a tak naplníte zákon Kris-
tov.“

JELENA ZAŤKOVÁ
zborová presbyterka, členka

našej zborovej diakonie 

Z N A Š E J  H I S T Ó R I E  ( p o k r a č o v a n i e )
Evanjelický a.  v.  zbor v Bratislave 
v období  neoabsolutizmu
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1 Schrödl, Jozef - Schmidt, K. E. a i.: c. d., s. 238.
2 Archív Generálneho biskupského úradu (A-GBÚ). Convents Protocolls von Februar 1856, s. 187
3 Schrödl, Jozef - Schmidt, K. E. a i.: c. d., s. 237.

boli kryté z evanjelického zboru. S po-
mocou evanjelického obyvateľstva
a zástupcov zboru, ktorí sa obrátili na
arcivojvodu Albrechta, cisárskeho mies-
todržiteľa, s prosbou, aby sa prihovoril
za organizačné zmeny na lýceu, bolo na
lýceum prijaté zodpovedajúce množ-
stvo učiteľov. V tomto čase (1853) pri-
šiel na lýceum učiť aj neskorší riaditeľ,
profesor Viliam Michaelis. Je zostavo-
vateľom výročných správ evanjelického
lýcea za roky 1854 – 1897. Za riaditeľa
zvolili Andreasa Daniela. 

Najdôležitejším udalosťou v roku
1854 bolo uznesenie zhromaždenia
zboru z 25. mája o pravidelných za-
sadaniach každú prvú nedeľu v mesia-
ci. Na zasadaniach sa malo rokovať
o správach predsedov rôznych komisií
a o aktuálnych návrhoch. Napríklad zo
zápisnice z konventu z roku 1854 sa
od stavebnej komisie dozvedáme, že:
„Cirkevný zbor má dostatočné množ-
stvo finančných prostriedkov na vý-
stavbu novej budovy pre lýceum.“2

V nasledujúcom roku bola na základe
uznesenia zboru schválená výstavba
budovy nového lýcea a následne budo-
vy pre siroty a vdovy. V roku 1855 sa
lýceum presťahovalo do novej budovy
na Konventnej ul. č. 13.

V roku 1856 bola zriadená kancelá-
ria zboru, kde sa nachádzala jeho pok-
ladnica. Bola kontrolovaná dvoma ko-
misármi zboru, čo malo za následok
väčšiu dôveru členov k zboru. V tom
istom roku sa na zbor obrátil so žia-
dosťou o príspevok na zriadenie lýcea
aj spolok Gustáva Adolfa. V roku 1858
dosiahlo školstvo veľký pokrok, a to

najmä zavedením školského senátu
a školského kurátora. Vládny systém
bol principiálne proti protestantským
školám, čo dokazovali boje protestan-
tov proti absolutizmu, hlavne v Uhor-
sku, v rokoch 1859 a 1860.

Dňa 10. februára 1850 vyšiel výnos
A. Haynaua, splnomocneného vojen-
ského najvyššieho veliteľa Uhorska,
ktorý rušil práva uhorskej protestant-
skej cirkvi, zničil ich autonómne inšti-
túcie a celá protestantská cirkevná or-
ganizácia začala patriť pod vojenskú
moc. Vďaka úspešnému sprostredkova-
niu Márie Dorotey, vdovy po palatíno-
vi, tieto zákony nikdy nevstúpili do ži-
vota. 11. júla 1854 zrušil arcivojvoda
Albrecht zákony, ktoré vydal A. Hay-
nau, ale zároveň prikazoval, že na pro-
testantských stretnutiach museli byť
prítomní cisárski komisári, zakazoval
voľbu biskupov a pod. 

V období po porážke revolúcie boli
silné prejavy nespokojnosti maďar-
ských kruhov zboru. K. E. Schmidt pí-
še: „Podľa § 4 zákona XXVI mali protes-
tanti právo na audiencii prerokúvať
svoje záležitosti. Mnohé pokusy, žia-
dosti a memorandá maďarských protes-
tantov proti nariadeniam Albrechta
ostali však bezvýsledné. Boj maďar-
ských protestantov bol neúprosný, ale
proti vtedajšej vláde bezvýsledný. Všet-
ky žiadosti cirkevné, školské, vedecké
a i. museli schvaľovať ministerskí úrad-
níci, ktorí boli vo väčšine proti.“3

MARTIN KAMENSKÝ
člen cirkevného zboru
(Pokračovanie nabudúce)
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Ako tému jedného z diskusných
stretnutí, ktoré sa počas semestra ko-
najú v utorok večer v kaplnke evanje-
lického domu starostlivosti (EDS), si
študenti ubytovaní vo vysokoškolskom
internáte v EDS, vybrali tému o drogo-
vej či tabakovej závislosti.  

Nikotinizmus je najrozšírenejšia to-
lerovaná toxikománia. Na svete je 1,5
miliardy fajčiarov nad 15 rokov. Fajče-
nie zostáva na prvom mieste ako prí-
čina smrti v celosvetovom meradle.
Podľa údajov Svetovej zdravotníckej or-
ganizácie každých 8 sekúnd niekto,
kto fajčí, zomrie. Vo vyspelých kraji-
nách fajčí približne 40 % populácie.
Najčastejšie príčiny smrti sú kardiovas-
kulárne ochorenia, rakovina, cerebro-
vaskulárne choroby a respiračné ocho-
renia. Hlavné civilizačné choroby
(kardiovaskulárne, onkologické, meta-
bolizmu, respiračné a toxikománie) sú
pritom preventívne. 

Podľa klasifikácie duševných porúch
zneužívanie návykových látok spôso-
buje poruchy psychiky a správania.
Tieto môžu byť zapríčinené užitím al-
koholu, opiátov, kanabinoidov (mari-
huana, hašiš), sedatív alebo hypnotík,
kokaínu, iných stimulancií vrátane ko-
feínu, halucinogénov, tabaku či prcha-
vých rozpúšťadiel. Rozlišujeme akútnu
intoxikáciu, nadmerné užívanie (abú-
zus), syndróm závislosti, abstinenčný
syndróm, psychotické poruchy a am-
nestický syndróm. Existuje aj naduží-
vanie látok, ktoré nevytvárajú závis-
losť, napr. antidepresíva, preháňadlá,
analgetiká, liečivé rastliny, steroidy,
hormóny alebo vitamíny. 

Craving je veľmi silná túžba pociťo-
vať účinky psychoaktívnej látky, s kto-
rou mala osoba v minulosti už skú-
senosti. Craving je psychický ako
ochrana pred nepríjemným duševným
stavom a fyzický, ktorý vzniká pri od-
znievaní účinku návykovej látky.

Podľa Fageströmovho testu nikotíno-
vej tolerancie vieme určiť mieru závis-
losti od nikotínu. Kontrolné otázky tej-
to škály sú: (1) Ako dlho po prebudení
vyfajčíte prvú cigaretu? (Do 30 min –
1 bod, viac ako 30 min – 0 bodov), (2)
Je pre vás ťažké vyhnúť sa fajčeniu?
(Áno – 1 bod, nie – 0 bodov). (3) Ktorej
cigarety by ste sa najradšej vzdali? (Pr-
vej rannej – 1 bod, ktorejkoľvek ďalšej
– 0 bodov). (4) Koľko cigariet denne
vyfajčíte? (15 a menej – 0 bodov, 16 –
25 – 1 bod, 26 a viac – 2 body). (5) Aké
silné cigarety fajčíte? (Slabé – 0 bodov,
stredné – 1 bod, silné – 2 body). (6)
Vdychujete dym do pľúc? (Nikdy –
0 bodov, niekedy – 1 bod, vždy – 2 bo-
dy). Vyhodnotenie je: 1 – 6 bodov níz-
ka až stredná závislosť od nikotínu, 7 –
11 bodov vysoká závislosť od nikotínu.

Biblický pohľad na závislosti súvisí
s chápaním hriechu ako „minutiu sa
cieľa“. Závislosť je potom náhrada vy-
váženého vzťahu závislého človeka
k veciam a ľuďom. Závislosť ukazuje
na snahu o dosiahnutie dobrého cieľa
neprimeranými prostriedkami, pretože
odráža skreslené vnímanie vzťahu me-
dzi stvorením a Stvoriteľom. Látková
závislosť alebo závislosť od vzťahov
súvisí so stratou kontroly a schopnosti
požívať látky a vzťahy primerane. Teda
nekonzumovať ich ani nedostatočne,

D R O G OVÁ  A TA B A K OVÁ  Z Á V I S L O S Ť
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pretože potom vzniká podvýživa a s ňou
súvisiace problémy, ale ani nadmerne,
pretože potom vzniká závislosť a s ňou
súvisiace ťažkosti. 

Biblické synonymá pre náš moderný
pojem závislosti môžeme zhrnúť v na-
sledujúcich termínoch: (a) závislosť
ako otroctvo a modloslužba poukazuje
na absurdnosť dobrovoľne si nechať
zruinovať vlastný život v područí neja-
kej materiálnej látky (Ján 8, 36: „Keď
vás Syn vyslobodí, budete skutočne slo-
bodní“), (b) závislosť ako podstata
hriechu, t. j. absencia schopnosti slo-

bodne konať dobro. Charakterizuje ju
naša rozporuplnosť, keď nerobíme to,
čo vieme a chceme, ale to, čo škodí
nám i druhým (Ján 8, 34b: „... každý,
kto hreší, je otrokom hriechu“) a (c)
závislosť ako zlozvyk, z ktorého je po-
trebné sa vyliečiť a naučiť sa alterna-
tívnemu životnému štýlu bez zneuží-
vania látok (2. list Petra 2, 19b: „Čo sa
človeka zmocní, tým je zotročený“). 

MARTIN BALKO
zborový kaplán a psychológ

Na tematických službách Božích v ne-
deľu 18. 4. 2010 v Novom kostole sme
sa zaoberali témou: Čiňte mi učeníkmi
všetky národy. Celý program, ale naj-
mä kázeň br. doc. Jána Greša, bol za-
meraný na veľké poverenie, ktoré dal
Pán Ježiš svojim učeníkom a nasledov-
níkom.

„Daná mi je všetka moc na nebi a na
zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi
všetky národy...“ Mt 28, 18 – 19.

Uvedomovali sme si zodpovednosť
každého kresťana, ktorý nasleduje Pá-
na Ježiša, za šírenie evanjelia vo svo-
jom okolí, v rodine, meste i národe.
Pripomeňme si aspoň dva fakty:

• Na našej planéte žijú dnes viac ako
dve miliardy ľudí, ktorí vôbec nepoču-
li evanjelium, a preto potreby zahranič-
nej misie sú obrovské.

• Tzv. „kresťanská“ Európa sa stáva

postupne veľkým misijným poľom,
a preto aj význam vnútornej misie
v každom národe je veľmi veľký.

Aby sme mohli napĺňať misijný od-
kaz Pána Ježiša, je potrebné uskutoč-
ňovať štyri základné aspekty na šírenie
misie.

1.  POZNANIE
Sme vďační, že najmä pri Nedeli mi-

sie (20. 1. 2010) sme si mohli pripome-
núť potrebné poznanie o misii na všet-
kých dopoludňajších službách Božích.
Získali sme poznanie o službe vnú-
tornej misie: Dom na polceste z Veľké-
ho Slavkova, Vydavateľstvo Porta libri
a Detská misia.

O zahraničnej misii sme získali vzác-
ne poznanie cez misijné prezentácie
Wycliffových prekladateľov Biblie na
biblických hodinách i na stretnutiach
dorastu.

M I S I A :  Č I Ň T E  M I  U Č E N Í K M I  
V Š E T K Y  N Á R O DY. . .



2.  MODLITBY ZA ŠÍRENIE 
MISIE A MISIONÁROV
Viacerí misionári posielajú svoje

modlitebné listy, kde uvádzajú svoje
konkrétne modlitebné námety. Na po-
žiadanie vám ich radi pošlú, lebo pre-
dovšetkým v oblasti misie platí: „Mno-
ho zmôže v účinkoch modlitba
spravodlivého...“ Jakub 5, 16

3.  ÍSŤ DO MISIJNEJ SLUŽBY
Vo veľkom poverení je veľmi dôležitá

úloha – ísť. Pán misie sa aj dnes pýta:
„Koho pošlem a kto nám pôjde?“ Kiež
by sme mnohí odpovedali s Izaiášom:
„Tu som ja, pošli mňa!“ Izaiáš 6, 8 

Názorne sme to mohli vidieť v pre-
zentácii sestry Svetlany Ďuračkovej
z Evanjelického cirkevného zboru
v Bánovciach nad Bebravou. Pracovala
sedem rokov v Detskej misii a teraz
pôsobí s Wycliffovou misiou preklada-
teľov Biblie v západnej Ázii.

4.  FINANČNÁ PODPORA 
MISIE
Misionári zväčša „žijú vierou“. Nie

sú platení zo štátnych zdrojov, ale fi-
nančne sú podporovaní z finančných
príspevkov jednotlivcov, spoločenstiev
a zborov. Je potešiteľné, že sa rozrastá
finančná podpora aj v našom cirkev-
nom zbore.

Str učný prehľad o  súčasnej  
f inančnej  podpore vonkajšej  
i  vnútor nej  misie

Biblické hodiny
• Wycliffe – Česká
republika: manželia
Youngovci (Nigéria)

• Wycliffe – Slovenská
republika: Svetlana Ďu-
račková

Mládež – streda
• Darko Srnka (Srbsko) – práca s do-
rastom a deťmi
• Libuška Holešová (Veľký Meder) –
práca v detských domovoch

• Ľubica Hrušovská –
práca s predškolákmi,
deťmi a deťmi bezdo-
movcov (Detská misia)

Rodinné spoločenstvo ROSA
Stav: Zatiaľ nepodporuje, uvažuje pod-
pore

Dorast - piatok
• Doteraz – Wycliffe – Česká republika:

manželia Kaczmarczykovci 
Stav: Uvažujú o konkrétnej podpore.

UPC Mosty (2009)
• Študentská misia v Bratislave
• Človek v ohrození (Gruzínsko)
• Detský hospic Plamienok

10 EVA N J E L I C K Á BR AT I S L AVA



11O K T Ó B E R 2010

• Dom na pol-
ceste (V. Slav-
kov)
• Králikovci
(USA)
• Mattovci
(Rusko)
• Hniezdo –
Prešov
• Nepál – mi-

sia – J. Červeňáková
• Evanjelický cirk. zbor v Budapešti

UPC Mosty (2010)
• Cingeľovci
• Haiti – zemetrasenie

Vďaka všetkým, ktorí podporujú mi-
sijné aktivity. 

Modlíme sa za ďalších nových pod-
porovateľov.

JOZEF KOVÁČ 
zborový presbyter

Revolučnou trojicou meruôsmych
rokov (1848) je trojica najrozhodnej-
ších štúrovských študentov: Janko
Matúška – autor hymny Nad Tatrou sa
blýska, Janko Fancisci-Rimavský –
dobrovoľnícky kapitán a Janko Kráľ –
básnik revolučnej lyriky. 

Na Hurbana, jeho vášnivý boj za slo-
bodu svojho národa, nadviazal Milan
Rastislav Štefánik. Mali spoločný nie-
len rodný kraj, ale i horlivosť, zápal
a najmä osobnú charizmu, ktorou Šte-
fánik – popri obrovskej vedeckej karié-
re vo Francúzsku – oslovil osobnosti
svetovej politiky v prospech svojho ná-
roda. Astronóm, ktorého Francúzsko
vyslalo pozorovať slnečnú korónu na
Mont Blanc, na Tahiti, do Taškentu, ale
najmä príslušník utláčaného národa,
prvú svetovú vojnu okamžite pochopil
ako národnú príležitosť získať vojen-
ské uznanie, a tak založiť nový štát.
Ako francúzsky občan vstúpil do armá-

dy, stal sa letcom
a za zásluhy v bo-
joch proti Rakú-
s k o - U h o r s k u
prudko postupo-
val až k hodnosti
generála. (Takú
závratnú vojenskú
kariéru zažili vo
Francúzsku iba
dvaja muži: Korzi-
čan Napoleon a Slovák Štefánik.) Zo
zajatých Slovákov a Čechov zorganizo-
val légie vo Francúzsku, v Taliansku,
Rusku, aj dobrovoľníkov v Amerike,
v ktorých na konci vojny bojovalo
120 000 vojakov – a tak uznanie Česko-
Slovenska bolo logickým záverom jeho
ani nie 40-ročného života.

Posledné dve skupiny, ktoré patria
do prvej polovice 20. storočia, sú dve
trojice: Samuel Zoch, modranský bis-
kup, človek širokého rozhľadu a múd-

V Y S V E T Ľ U J Ú C I  K O M E N TÁ R  
k historickému obrazu v Malom evanjelickom a. v.
kostole na Panenskej ulici v Bratislave (dokončenie)

M. R. Štefánik
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rosti, podobne ako jeho vrstovník Juraj
Janoška a známy komeniológ (skúma-
teľ života a diela J. A. Komenského)
Ján Kvačala. Poslednou skupinou je
trojica filozoficky založených literátov
– Dr. Martin Rázus, farár, autor du-
chovnej poézie a širokého spektra pró-
zy, Štefan Krčméry, básnik, literát, ale
najmä redaktor a zanietený matičiar,
a nakoniec Emil Boleslav Lukáč – filo-
zof na kazateľnici, básnik s hlbokým
preniknutím do ubolenej duše. 

Záverom by som chcela doložiť to, čo
vlastne vyjadruje celý obraz: že sila
a neohrozenosť pramenia z viery, lásky
i nádeje, ktorá pre všetkých tečie z Jor-
dánu. Vďaka všetkému tomu dokázali
všetci obstáť v mnohých príkoriach, so
cťou zvládnuť hraničné situácie a často
zrealizovať aj dielo na službu a záchra-
nu vlastného, ponižovaného a utláča-
ného národa – na dvíhanie hrdosti „ko-
ží otrockých“ už od chvíle, keď sa naši
predkovia stretli s kresťanstvom tak
mierumilovne, ako to presne napísal
Ján Kollár v piesni č. 324 – „Jiní světu
dávali, s křestem zotročení, brali lidem

národnost, řeč, svobodu, jmění... U nás
padali modly sebou samy, a v pokoji
stavěli kříže se i chrámy.“ Iba takéto
pevné zakotvenie, iba hlboké korene
dali silu vykonať veľké diela, že možno
s Kuzmánym zaspievať: „Člověk jest
málo od anjela menší.“ A tak história,
často taká boľavá, takto výtvarne po-
spájaná, mala by sa stať zdrojom pou-
čenia a odvahy na usilovnú a cieľave-
domú prácu, mala by rukolapne
presviedčať o veľkých veciach, ktoré
mnohé osobnosti dokázali, súc posta-
vené do podmienok, keď sa musela
preukázať rýdzosť ich charakterov.

JANKA KRIVOŠOVÁ
zborová presbyterka
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Odišiel nám do večnosti vzácny člo-
vek Ing. Jozef Farkaš, CSc. Bol pevne
vrastený do spoločenstva Evanjelické-
ho a. v. cirkevného zboru v Bratislave,
najmä jeho pastorálneho obvodu okolo
Nového kostola na Legionárskej ulici.
Z vyše 62-ročného nepretržitého kan-
torského pôsobenia v Bratislave bol
39 rokov kantorom Nového kostola.

Hrou na organe a spevom sprevádzal
služby Božie a ďalšie zborové poduja-
tia. Vo vedomí pravidelných účastní-
kov služieb Božích v Novom kostole
bolo jeho pôsobenie zapísané s jasnou
charakteristikou. Ak výnimočne hral
niekto iný, bolo to hneď cítiť.

Jeho postupné odchádzanie sme cíti-
li od jesene minulého roku, keď mu
choroba začínala sťažovať kantorské
pôsobenie. Ešte vo februári tohto roku
sme ho videli sedieť za organom. Svoj
životný beh dokončil 9. júla 2010, nie-
čo vyše mesiaca pred doplnením 82 ro-
kov života. Rozlúčili sme sa s ním na
pohrebných službách Božích v Novom
kostole vo štvrtok 15. júla.

On sám sa ku koncu zamýšľal nad
svojím životom. Z jeho osobného bi-
lancovania čerpáme aj pri tejto spo-
mienke na neho.

Rodina a štúdium
Narodil sa 17. augusta 1928 v Rimav-

skej Bani, okres Rimavská Sobota, kde
bol jeho otec Jozef Farkaš evanjelickým
farárom. Rodičom, najmä otcovi, vďačil
za výchovu k viere v Pána Boha, za ná-
boženské zmýšľanie a presvedčenie,
lásku k cirkvi, lásku k hudbe, k organu...

Študoval na
gymnáziu v Ti-
sovci a Rimav-
skej Sobote, kde
maturoval s vy-
znamenaním.
Vysokoškolské
štúdiá na Che-
micko-technolo-
gickej fakulte
SVŠT v Bratisla-
ve (1947 – 1951) ukončil druhou štát-
nou skúškou s vyznamenaním a získa-
ním titulu inžinier.

Vo februári 1952 vstúpil do man-
želského stavu s Vierou Berákovou.
V manželstve sa im narodili traja syno-
via: Jozef, Vladimír a Pavel. Mal rád
svoju rodinu, tešil sa z úspechov svo-
jich synov a neskôr i vnukov. Ťažko
niesol stratu najmladšieho vnuka Lu-
káša, ktorý podľahol kolízii s autom
nezodpovedného vodiča. Veľkú radosť
mal pri narodení prvých troch pravnú-
čikov, ktorí mu boli potešením a rados-
ťou v starobe.

Zamestnanie 
Vo februári 1952 nastúpil do zamest-

nania na Výskumný ústav papiera a ce-
lulózy v Bratislave, kde pracoval nepre-
tržite až do odchodu do dôchodku
v decembri 1988. Tu v roku 1956
úspešne obhájil kandidátsku dizertač-
nú prácu na tému „Sulfátový lignín“
a dosiahol vedeckú hodnosť kandidáta
technických vied. Po celého zamestna-
nia pracoval ako vedeckovýskumný
pracovník, pričom postupne zastával

( N E ) C E L E B R I TA
62 rokov za organom



funkciu vedúceho skupiny, odboru
i sekcie. Pod jeho vedením boli riešené
mnohé odborové a štátne výskumné
úlohy.

Sám, ale aj so svojimi spolupracov-
níkmi publikoval vyše 140 pôvodných
vedeckých článkov v domácich i zahra-
ničných odborných časopisoch, z kto-
rých mnohé našli vysoký medzinárod-
ný ohlas. Za svoje pracovné výsledky
bol odmenený rôznymi diplomami, pa-
mätnými medailami a vyznamenania-
mi.

Popri zamestnaní pôsobil tiež ako
oponent mnohých výskumných, dizer-
tačných a habilitačných prác, ako lek-
tor a recenzent knižných publikácií na
rôznych vedeckovýskumných inštitú-
ciách v ČSR, aj ako prednášateľ na vy-
sokých školách (SVŠT Bratislava,
VŠLD Zvolen, UK Bratislava), na me-
dzinárodných konferenciách a sympó-
ziách doma i v zahraničí. Bol členom
komisie pre obhajoby kandidátskych
a doktorských vedeckých hodností
v ČSR vo vednom odbore Náuka o ne-
kovových materiáloch a stavebných
hmotách.

Láska k organu
Do práce v cirkvi sa zapojil už v je-

denástich rokoch života, keď začal so
svojou kantorskou činnosťou v rodnom
zbore popri svojom otcovi, ktorý tam
bol farárom. Po príchode do Bratislavy
pokračoval v kantorskej službe v brati-
slavskom cirkevnom zbore, a to po-
stupne v Malom (1947 – 1953), Veľkom
(1953 – 1971) a nakoniec v Novom
kostole (od februára 1971 prakticky do
posledných dní). Funkciu kantora
v bratislavskom cirkevnom zbore teda
zastával nepretržite vyše 62 rokov.

V rokoch 1984 – 1994 viedol i zborový
miešaný spevokol a menšie vokálne te-
leso tzv. Okteto. Najväčším úspechom
spevokolu pod jeho odborným vede-
ním bol zájazd do Nemecka, Dánska
a Švédska (1991).

Služba v cirkvi
Na generálnom konvente v roku 1974

ho zvolili za generálneho presbytera
a predsedu Generálnej podporovne;
obe funkcie vykonával 20 rokov. Od
marca 1990 bol ako člen Generálneho
presbyterstva poverený vedením Gene-
rálneho biskupského úradu v Bratisla-
ve na prechodné obdobie do vyriešenia
personálnych problémov vedenia cir-
kvi. Túto prácu vykonával vyše jedné-
ho roka až do zvolenia nového generál-
neho tajomníka cirkvi v roku 1991.

Pracoval vo viacerých komisiách,
ako aj v poradných orgánoch cirkvi.
Bol členom hymnologického výboru,
bohoslužobného výboru, výboru cir-
kevnej hudby. Bol predsedom hudob-
nej komisie na prípravu nového slo-
venského Evanjelického spevníka,
ktorý vyšiel v roku 1992, ďalej koordi-
nátorom činnosti zborových spevoko-
lov v rámci evanjelickej cirkvi. Bol čle-
nom komisie pre kaplánske a farárske
skúšky. Pripravil notovanú prílohu no-
vej Chrámovej agendy z roku 1996 (li-
turgickú časť). V roku 1999 vydal novú
partitúru k Evanjelickému spevníku
(Organový sprievod...). Podieľal sa na
príprave nového funebrála, ktorý vy-
šiel v roku 2002. V roku 2003 napísal
novú partitúru k piesňam Evanjelické-
ho funebrála v ľahkej úprave. Upravil
hudobné podklady liturgie služieb
Božích pre kantorov vo viacerých litur-
gických polohách. Upravil mnohé pies-
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ne z Evanjelického spevníka pre spe-
vokoly (dvojhlas, trojhlas, štvorhlas).
Napokon sa podieľal na príprave Evan-
jelického spevníka pre deti a predkon-
firmačnú mládež K trónu slávy (2005)
a na príprave novej pohrebnej agendy
(2007).

V rokoch 1989 až 2002 (13 rokov) pô-
sobil na Evanjelickej bohosloveckej fa-
kulte Univerzity Komenského v Brati-
slave postupne ako lektor, asistent
a nakoniec ako odborný asistent na vý-
učbu predmetov liturgický spev, cir-
kevná hudba, teória hudby a zborový
spev.

Hral a spieval s radosťou
Brat Jožko Farkaš bol tichej povahy,

mal rád prírodu, obdivoval jej krásy
a najmä za mladi rád absolvoval pešie
túry do krásnych slovenských hôr. Je-
ho najväčšou záľubou, ktorá ho sprevá-
dzala po celý život, však bola chrámo-
vá hra na organe, teda kantorská
služba v cirkvi, v ktorej sa neustále
zdokonaľoval a ktorá mu prinášala
uspokojenie duše, obohatenie a odpo-
činutie. Ako sám píše – ... hrám a spie-
vam s radosťou a za tento nesmierny
dar, podmienený darom improvizačnej
a harmonizačnej schopnosti, ďakujem
Pánu Bohu. Jeho celoživotným vyzna-
ním boli žalmistove slová: – Spievať
chcem Hospodinovi, kým žijem, hrať
svojmu Bohu, kým tu budem. (Ž 104,
33)

Pohotový vhod i nevhod
Cítili sme, že všetko, čo robil – či už

v oblasti cirkevného zboru, či v oblasti
celej cirkvi, konal s veľkou láskou k Pá-
nu Bohu a cirkvi. Svedčí o tom už to
mnohoročné, prakticky celoživotné ne-

pretržité zotrvanie v službe kantora or-
ganistu. V Druhom liste Timoteovi
(4, 2) čítame napomenutie: – Buď po-
hotový vhod – nevhod, to znamená: aj
v priaznivom, aj v nepriaznivom čase.
Brat Jožko Farkaš konal svoju službu
v cirkvi nielen v priaznivom, ale aj
v nepriaznivom čase, keď na to ľudia,
ktorí mali politickú moc, pozerali kri-
vým okom. Tento jeho verný postoj si
zaslúži naše zamyslenie, úctu a nasle-
dovanie.

Kantor – spevák
Do pamäti našej generácie sa natrva-

lo zapísal hlavne kantorskou službou
v Novom kostole. Služby Božie sprevá-
dzal nielen hrou na organe, ale aj spe-
vom – „kantor“ v presnom preklade
znamená „spevák“. Hru na organe sa
úspešne usiloval zosúladiť so spevom
bohoslužobného zhromaždenia, pri-
čom viedol a vychovával účastníkov
služieb Božích k peknému, rytmické-
mu spevu.

- Pri liturgii dával pozor, či sme my
farári neprešli do inej tóniny, čo sa ne-
raz stáva – liturgickú odpoveď hral po-
tom v tej tónine, do ktorej sme „zablú-
dili“. Väčšina účastníkov služieb
Božích si to ani nemusela všimnúť, ale
my sme si veľmi cenili túto pohotovosť
a taktné vyrovnanie našich prípadných
nedostatkov.

V boji s chorobou
Ani chorobe sa nechcel dať odpútať

od kantorskej služby. Sprevádzal nás
na službách Božích organovou hrou, aj
keď mu už choroba nedovolila spievať.
V posledných týždňoch sme videli,
s akým vnútorným úsilím a sebapre-
máhaním koná túto službu. Akoby
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chcel povedať svojej chorobe: Nedám
sa ti len tak ľahko odpútať od organa.
Doslova splnil svoje životné heslo zo
104. žalmu: – Spievať chcem Hospodi-
novi, kým žijem, hrať svojmu Bohu,
kým tu budem. (Ž 104, 33) Nikdy ne-
môžeme zabudnúť, že kantorská služ-
ba bola pre neho vecou srdca, vecou
najosobnejšieho životného povolania.

Záujem o teológiu
Zaujímali ho aj teologické otázky,

okrem iného problematika interpretá-
cie biblických textov. V nejednom roz-
hovore sme sa dostávali k tejto téme.
Zaujímal sa aj o odbornú literatúru,
ktorá sa zaoberala informáciami o Bib-
lii. Tieto veci ho zrejme zaujímali viac,
než dával najavo. Na základe takýchto
náznakov sa môžeme domnievať, že je-
ho vnútorný myšlienkový svet bol bo-
hatý, omnoho bohatší, ako sa z neho
dostalo navonok.

Láska k cirkvi, venovanie plného úsi-
lia službe Pánu Bohu – to je duchovný
odkaz, ktorý nám brat Jožko Farkaš za-
necháva. Ďakujeme Pánu Bohu za ne-
ho, za jeho celoživotnú službu. Keď si
v duchu sprítomňujeme jeho prácu,
vyslovujeme mu úprimné: – Ďakujeme.

S vierou vo vzkriesenie
Pri rozlúčke sme pozerali a stále po-

zeráme aj do jeho budúcnosti, ktorú
má pred sebou. Viera vo vzkriesenie,
v milostivé odpustenie našich hriechov
pre Kristovo vykupiteľské dielo, viera
vo večný život bola súčasťou jeho
a nášho spoločného chápania života.
Len táto perspektíva nám umožňuje
dôstojne sa rozlúčiť so zosnulým bra-
tom.

Toho, ktorého celoživotným progra-
mom bolo spievať a hrať Hospodinovi,
sme odprevadili do spoločenstva tých,
ktorí podľa slov Zjavenia Jána majú
v rukách Božie citary a spievajú pieseň
Mojžiša, služobníka Božieho a pieseň
Baránkovu: – Veľké a predivné sú Tvoje
skutky, Pane, vševládny Bože! Spravod-
livé a pravé Tvoje cesty, Kráľu národov.
Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval
Tvoje meno? Veď Ty jediný si
svätý, a všetky národy prídu a budú sa
Ti klaňať.

JÁN GREŠO
farár nášho cirkevného zboru 

Prevzaté z mesačníka Evanjelický východ
(EV) september 2010. 

Medzititulky: redakcia EV. 

„Keď som ho uzrel, padol som Mu
k nohám ako mŕtvy: On však položil
na mňa pravicu a povedal: Neboj sa!
Ja som Prvý a Posledný a živý. Bol som
mŕtvy a hľa, som živý naveky vekov

a mám kľúče smrti a podsvetia.“ (Zja-
venie Jána 1, 17 – 18)

Vážená smútiaca rodina, smútočné
zhromaždenie, bratia a sestry!

Kázeň na pohrebe brata Ing. JOZEFA FARKAŠA, CSc.
prednesená v Novom kostole  na Legionárskej  ulici ,  
15.  júla  2010



Viac ako polroka sme s obavami sle-
dovali, ako sa spomedzi nás vytráca
človek, ktorého sme všetci dobre po-
znali. Predovšetkým Vám najbližším,
ale aj nám, ktorí sme s bratom Jozefom
Farkašom trávili pracovne veľa spoloč-
ných chvíľ, neuniklo, že sa mu viditeľ-
ne vytrácajú sily. Do úctyhodného ve-
ku mu Pán Boh zachovával relatívne
dobré zdravie a tiež schopnosti, ktoré
mnohí v jeho rokoch už dávno stratili.
Jožko Farkaš tak, ako celé desiatky ro-
kov, bol tmelom rodiny, otcom a sta-
rým otcom, ktorému záležalo na svo-
jich najbližších. Celé desaťročia bol
neodmysliteľným verným a ochotným
služobníkom cirkvi a milovaným pria-
teľom. Bol pre nás všetkých skutočným
Božím darom. V piatok (9. 7. 2010) si
ho Pán života a smrti povolal. Ostalo
po ňom prázdne miesto v rodine, me-
dzi priateľmi, v cirkevnom zbore.
Prázdne miesto ostalo aj za organom
tohto Nového kostola – a v našich srd-
ciach. A do našich sŕdc zavítal smútok,
ale tiež mimoriadne vďačná spomien-
ka. Preto ako veriaci ľudia, sme sa ziš-
li, aby sme sa za neho Najvyššiemu Pá-
novi poďakovali a tiež sa utvrdili vo
viere a potešili sa Božím slovom.

1. Pán Ježiš teší nás smútiacich tým,
že On kladie aj na nás svoju pravicu. 

Pán kedysi položil svoju ruku na
apoštola a evanjelistu Jána. Ján mal
zvláštne videnie. A bol ním zaskočený
a vydesený. Svoj stav ľaku opisuje slo-
vami: Padol som ako mŕtvy. A my si
všimnime, že práve vtedy, keď je člo-
vek zneistený, keď si nevie rady, keď je
smutný, aj keď je blízko smrť – táto Já-
nova skúsenosť nám oznamuje, že
v našom rozpoložení Pán neba a zeme,
Pán života a smrti neodišiel od nás, ne-

zabudol na nás, neprestal sa o nás sta-
rať a neprestal nás mať rád. Aj k Jáno-
vi prišiel a položil na neho pravicu. Ty,
Bože, nepohŕdaš srdcom skrúšeným
a zdrveným. – hovorí Dávid v 51. žal-
me. A toto je skúsenosť všetkých veria-
cich. Božia pravica nás niekedy zasiah-
ne veľmi bolestne: Každý by sme
mohli hovoriť o smutných dotykoch
Božích: v sklamaniach, neúspechoch,
v nepriateľstvách, v chorobách. Božia
pravica sa nás neraz dotkla aj v smrti
našich blízkych. Ale tiež práve vtedy
sme si uvedomili to, čo sme inokedy
nepocítili a možno ani neverili: že Pán
Ježiš Kristus je s nami. Že nás neopus-
til, že sme na Neho odkázaní a bez Ne-
ho nič nemôžeme činiť (J 15, 5). Také-
to chvíle zažil aj brat Jožko, keď mu
odchádzali jeho najbližší: rodičia, ses-
tra, manželka, vnuk. Pán Boh sa ani
Vás nevzdal, milá smútiaca rodina, keď
sa lúčite so svojím drahým a nevzdal sa
ani nás ostatných. Len nás učí na Neho
sa spoliehať a vložiť sa do Jeho starost-
livosti a pomoci. Bolestnými dotykmi
nám Pán dáva najavo, že sa nemôžeme
spoliehať ani na seba, ani na človeka,
ani na zdravie, ani na šťastie. Sme zá-
vislí od Ježiša a potrebujeme Ho. Všet-
ci bez rozdielu. A On sa nás s láskou
ujíma a posilňuje nás v pokore, v mod-
litbách, v očakávaní na Neho.

No Pán Boh kladie svoju pravicu na
nás aj inak: Keď nám udeľuje radosť,
požehnanie a svoje dary. Svojou šted-
rou rukou obdaril aj brata Jozefa. Dal
mu rodičov, ktorí mu vštepili lásku
k Pánovi, k cirkvi, k chrámu a k orga-
nu. Dal mu schopnosti, talenty, takže
sa stal z neho vynikajúci odborník
v svojej profesii, ale tiež vynikajúci
kantor, ktorému sa na Slovensku vari
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ani nik nevyrovnal. Božia pravica ho
obdarila vzácnou miernou a priateľ-
skou povahou a pracovitosťou. Spočí-
tajme si aj my, bratia a sestry, dary,
ktoré sme prijali od Pána preto, lebo je
s nami a za nás, a preto, že koná v náš
prospech. A ďakujme aj za všetko, čo
nám dal v bratovi kantorovi Farkašovi,
za neopakovateľné chvíle pri jeho hud-
be a za všetko pekné, čo sme aj v ňom
prijímali. Ďakujme za všetky dotyky
Jeho pravice – ťažké i radostné a vzdá-
vajme Mu česť. 

2. Pán Ježiš teší nás smútiacich tým,
že k nám hovorí. 

Ján vo zvláštnom videní nie len cítil
dotyk Pánovej pravice, ale Pán k nemu
aj prehovoril: On však položil na mňa
pravicu a povedal, čítali sme. Boh, na
ktorého sa aj teraz upiera náš pohľad,
je hovoriaci Boh. Ak sa pýtame aj v na-
šich časoch, kde je pravda, odpoveď je
naporúdzi: Božie slovo je pravda – ho-
vorí Pán Ježiš (J 17, 17). Božie slovo
má moc: On riekol a stalo sa, On roz-
kázal a postavilo sa (Ž 33, 9). Evanje-
lium Pána Ježiša má moc spasiť každé-
ho veriaceho (R 1, 16). Veď v Božom
slove sám Pán Ježiš prichádza k nám
(J 1, 14). Božie slovo má vždy čo pove-
dať človeku. Toto vedel aj brat kantor.
Božie slovo od malička poznával, mi-
loval ho a snažil sa ho rešpektovať. Bo-
lo mu svetlom na jeho chodníkoch
(Ž 119, 105), duchovným chlebom, na-
pomenutím, múdrosťou života, poteše-
ním. Písmo sväté formovalo jeho cha-
rakter, vychovávalo ho, bolo mu
radcom a vyznačovalo mu cestu. V Bo-
žom slove nachádzal pokoj a utvrdzo-
val sa v jeho pravdách aj keď mu už
ubúdali sily. Sledoval, koľko ľudí pri-

chádza do kostola počuť evanjelium
a hľadal medzi nimi svojich blízkych.
Vedel, že Pán Boh hovorí k človeku
osobne a že Božia reč človeku dáva ne-
nahraditeľné požehnanie. Vedel, že len
Pánovo slovo zvesťou o Spasiteľovi nás
vykupuje z našich vín a privádza k spa-
seniu. A v posledných mesiacoch si aj
on privlastňoval Pánovo slovo: Neboj
sa, lebo som Ťa vykúpil, povolal som Ťa
tvojím menom. Môj si Ty! (Iz 43, 1b).

Brat kantor miloval Pánov deň, nede-
ľu. Hoci viac, ako polovicu dňa trávil
nedeľu čo nedeľu tu, v kostole. Ba prá-
ve preto. Bol to preňho deň radosti
z duchovnej piesne, organovania, zo
stretnutia sa s bratmi a sestrami, ako aj
zo živého Božieho slova. Aj Ján mal
svoje videnie Pána v nedeľu, keď sa ho
On dotýkal, hovoril k nemu a posmeľo-
val ho slovom záchrany: Neboj sa!

K Božiemu slovu sme pozvaní dnes
aj my. Sme pozvaní do spoločenstva
cirkvi. Aby Pán svojím slovom nás sla-
bých a nehodných pretvoril na Božie
deti. – Ľudí ospravedlnených a pripra-
vených pre nebeské kráľovstvo, 

3. V čase smútku nám Pán pripomí-
na: Ja mám kľúče smrti a podsvetia.

Pri svojom videní si evanjelista Ján
musel spomenúť na iný pohľad na Kris-
ta: ako bol mučený a skrvavený, ako si
niesol svoj kríž (a to bol náš kríž), ako
Ho pribili, ako zomieral, ako bol pocho-
vaný. Akoby bol bezmocný. Ale teraz
Ján opäť vidí tohto svojho Pána. Už nie
akoby bezmocného, ale vzkrieseného,
vidí Ho osláveného a mocného. Vidí
a počuje Jeho slovo: Neboj sa! Ja som
Prvý a Posledný a živý. Bol som mŕtvy
a hľa, som živý naveky vekov a mám
kľúče smrti a podsvetia. Toto Pán neho-
vorí len preto, aby sa Jánovi pochválil,

18 EVA N J E L I C K Á BR AT I S L AVA
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kto On je. Pán Jánovi oznamuje, aby
raz, keď už nie akoby, ale naozaj padne
mŕtvy, vedel, že On aj pre neho je
vzkriesenie i život. Toto máme vedieť,
toto veríme aj my. Že Pán zvíťazil nad
smrťou každého, kto Mu patrí. Kto verí
v Neho bude žiť, aj keď umrie a nik ne-
umrie naveky, kto žije a verí v Neho
(J 11, 25). Toto bolo potešením všet-
kým, ktorí skladali svoju nádej v jedi-
nom Spasiteľovi sveta, toto bola istota
pre brata kantora Jožka Farkaša a toto je
aj našou nádejou a jedinou istotou, že
sa stretneme ešte s ním, ale aj so všet-

kými, ktorí uverili v evanjelium Pána
Ježiša. Tam tiež uvidíme tvárou v tvár
Pána, ktorý nám dal našich blízkych,
i brata kantora, ako vzácny dar. On je
hodný našej chvály, vďaky a úcty aj
dnes.

Pane, teš nás dotykmi svojej pravice,
mocou svojho slova i uistením, že sme
Tvojimi, či žijeme, alebo umierame.
Väčšieho potešenia pre nás ani dnes
niet. Amen.

BORIS MIŠINA 
zborový farár, senior

Vážená pozostalá rodina, milí bratia
a milé sestry v Kristovi!

Rozlúčka s bratom Ing. Jozefom Far-
kašom je dôvodom k ohliadnutiu sa za
jeho životom. Konáme tak predovšet-
kým s vďakou Pánu Bohu, že nám –
bratislavskému evanjelickému cirkev-
nému zboru i evanjelickej cirkvi – bra-
ta Jožka dal a že mu poprial slúžiť
v našom zbore vyše 62 rokov. 

Pripomeniem tri skutočnosti, ktorý-
mi brat Farkaš „hovorí, aj keď je mŕtvy“
(por. Židom 11, 4). 

1. Láska k Bohu a k cirkvi.
V roku 1947 sa ako 19-ročný matu-

rant, zapísaný na bratislavskú Sloven-
skú vysokú školu technickú, prihlásil
do cirkevného zboru v Bratislave. Po-
núkol svoje služby. Nestratil sa v ano-
nymite mesta. Duchovne sa nestratiť
v novom prostredí, prijať tamojší cir-
kevný zbor za svoj nový domov a slúžiť
v ňom – to dnes vonkoncom nie je sa-

mozrejmé ani pre mladých, ani pre
starších. Hľadať miesto služby v cirkvi
je však prirodzené pre človeka, ktorý
miluje Pána Boha a vie, že cirkev je Bo-
žia. Zachovajme si lásku k Bohu i k Je-
ho cirkvi, aká sa dala jasne čítať zo ži-
tia brata Jozefa Farkaša!

2. Statočnosť a praktické vyznávanie
viery.

Brat Ing. Farkaš slúžil v cirkvi dlhé
roky aj v časoch, keď sa viera v Boha
„nenosila“, keď mnohí váhali veriť
a najmä báli sa slúžiť. On hrával v kos-
toloch i verejne v krematóriu a v cinto-
rínoch pri pohrebných rozlúčkach.
V cirkvi neprajnej dobe tak statočne
a celkom prakticky vyznával vieru. Ne-
hovorím to preto, aby som tých, ktorí
váhali či boli ustráchaní odsudzoval,
ale aby sme si brali príklad zo statoč-
nosti a praktického vyznávania viery
v Krista, ktoré je zreteľné zo života bra-
ta kantora Farkaša. – Aby sme sa, po-

Príhovor na pohrebe brata Ing. JOZEFA FARKAŠA, CSc.
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dobne ako on, nehanbili za evanjelium
Kristovo. Veď práve dôvera v Božiu mi-
losť a zakotvenosť vo viere dáva člove-
ku silu zvládať dobré i ťažké obdobia
života. 

3. Tichosť, skromnosť, pokora, otcov-
ský prístup. 

V Evanjeliu podľa Matúša 5, 5 číta-
me: „Blahoslaví krotkí, lebo oni dedič-
mi zeme budú.“ V niektorých prekla-
doch Biblie je namiesto slova „krotkí“
výraz „tichí“. Brat Ing. Farkaš patril
medzi tichých v krajine. Pýcha a nad-
radenosť mu boli ďaleké. K nám, ve-
kom podstatne mladším, mal priam ot-
covský prístup. Nekonal zištne. Svojou
službou nestaval pomníček sebe, ale
vyznával: „Spievať chcem Hospodinovi,
kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým tu
budem“ (Ž 104, 33). Tichý človek je
protikladom panovačného. Krotký –

tichý je ten, kto sa dal premôcť Kristo-
vi, učil sa od Ježiša, ktorý je „krotký
a pokorný v srdci“ (Matúš 11, 29). Ti-
chý je človek skrotený pod jarmom. Aj
brat Farkaš niesol jarmo. Boli ním via-
ceré úmrtia v rodine (manželka, ses-
tra, švagor, vnuk), vlastná operácia
a choroba, s ktorou zápasil. Bez toho,
aby som zabúdal na slová Žalmu 115,
1: „Nie nám, ó Hospodine, nie nám,
ale menu svojmu daj česť“, keď si
v mysli premietnem ľudí, o ktorých
možno povedať: Je to dobrý človek,
brat Jožko k nim neodmysliteľne patrí.
Vážený brat kantor Ing. Farkaš: Ďaku-
jeme! Nadovšetko vďaka Tebe, Pane,
že sme ho mali.  

V Novom kostole na Legionárskej ulici,
15. 7. 2010

MARTIN ŠEFRANKO
poverený predsedajúci zborový farár

„Naša generácia bude jedného dňa ľutovať nie len zlé slová a skutky zlých ľudí,
ale aj strašné mlčanie dobrých.“ 

„Ježiš Kristus bol extrémistom lásky, prorok Ámos bol extrémistom spravodli-
vosti. Nejde teda o to, či sme extrémisti, ale o to, akí sme extrémisti. Sme extré-
misti nenávisti alebo lásky?“                 

MARTIN LUTHER KING
americký kazateľ, bojovník za práva černochov, zavraždený rukou atentátnika. 

„Osobne vidím problém nedeľných bohoslužieb: ľudia radi prídu, ale chýba tam ži-
vot, je to príliš zviazané. Premýšľam o tom, že by boli bohoslužby dvoje, jedny nor-
málne a po nich druhé voľnejšie, kam by prišli deti, aby sa plazili po zemi, dalo by sa
vyjsť von a zase zájsť dnu, nebolo by to také zviazané liturgickým prejavom. Trochu
ako černosi v Amerike – aby tam mohla pobudnúť v kostole celá rodina. Krátke slovo.
Minútová zvesť a zase muzika. Dať alternatívu, niečo skúsiť. Víziu nemám, ale čím ďa-
lej viac mi leží na srdci, aby naše bohoslužby boli schodné pre ľudí z iného prostredia.“ 

SVÁŤA KARÁSEK
český ev. farár (v knihe Víno Tvé výborné, Praha: Kalich, 2000.)

Z K L E N O T N I C E  M Ú D R O S T I
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Zase sme raz zažili nádherný čas,
opäť v spoločenstve skvelých ľudí, zno-
vu na už osvedčenom príjemnom
mieste a, hlavne, určite by to nebolo ta-
ké vynikajúce, keby nad tým všetkým
nebdel náš úžasný Pán. Keď už raz
začnete chodiť na stretnutia našej mlá-
deže (na „Légie“), neexistuje, aby vám
neprirástla k srdcu. Tomu zodpovedal
aj náš počet – zúčastnených. Keďže
o akčnosti nášho tímu vedúcich niet
žiadnych pochýb, vedeli sme, že nudiť
sa určite nebudeme. V chatkovom
prostredí Matejková, neďaleko Brezo-
vej pod Bradlom, sme strávili víkend
naplnený Božou prítomnosťou. Celou
víkendovkou sa niesla téma SLOBODA
a ZÁKON. Po obidva večery sme mali
chvály, modlitby, zamýšľali sme sa nad
Božím slovom (Galatským 5, 1 – 18),
nad tým, že ako kresťania, veriaci v Je-
žiša Krista, nie sme už viac pod záko-
nom. Nie sme otrokmi zákona, pravi-

diel, ale sme oslobodení Ježišom Kris-
tom, aby sme žili v slobode Božích de-
tí! Sme zachránení z milosti, z lásky,
nie kvôli našim činom, ktoré pramenia
zo zákona. Toto sme mali možnosť
praktizovať aj počas celej víkendovky,
pretože napriek tomu, že pravidlá boli
jasne určené, všetci sme dostali abso-
lútnu slobodu, čo sa prejavilo hlavne
počas sobotňajšej túry, kde si mohol
každý otestovať svoju kondíciu a neda-
lo sa inak, než ísť podľa vlastného tem-
pa čiže aj na vlastnú zodpovednosť.
Cesta pre niektorých nemala konca,
cieľ však stál za to – zrúcanina hradu
Dobrá voda, ktorá si nás naozaj pod-
manila svojou krásou. Počas spoločné-
ho času stráveného pri rozhovoroch,
opekaní, lukostreľbe, frisbee, futbale
či pri kartových hrách ako UNO, BANG
sme prehlbovali naše vzťahy a zároveň
preverovali šikovnosť. Mimochodom,
veľkou atrakciou bola už spomínaná

N Á V R AT  L E G I O N Á R OV  
(víkendovka mládeže 23.  –  25.  4 .  2010)
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Je správne, ak sa v dobrej tradícii po-
kračuje. Preto tak, ako v minulých ro-
koch, sme aj počas tohoročných let-
ných prázdnin zorganizovali tri
turnusy denných detských táborov.
Stretli sme sa na nich so „starými“ zná-
mymi detskými kamarátmi, ale privíta-

li sme aj nových, ktorí zvedavo skúmali
všetko neznáme okolo seba. Detí bolo
naozaj neúrekom a všetky tri turnusy
(6. 7. – 9. 7. 2010, 12. 7. – 16. 7. 2010,
16. 8. – 20. 8. 2010) boli plne obsadené. 

Čakalo nás veľa dobrodružstiev,
stretnutie s tromi zaujímavými biblic-

DENNÉ DETSKÉ TÁBORY 
V STAROM LÝCEU NA KONVENTNEJ ULICI

lukostreľba, z ktorej si takmer každý
(napríklad aj ja) odniesol pamiatku –
riadnu modrinu. V nedeľu sa nám daná
sloboda prejavila naplno, keďže sa sko-
ro ráno naši vedúci so smutným srd-
com zbalili naspať do hlavného mesta,
na konvent. My sme tento čas využili
prechádzkou do kostola v Brezovej na
služby Božie a potom upratovaním, ba-
lením a rozlúčkou s ostatnými. Čas
strávený na víkendovke bol perfektný
i z programovej stránky, i čo sa týka

počasia. Veľká vďaka patrí našej ku-
chárke Katke Sallerovej (pozn. red.:
v súčasnosti už Šebeňovej), ktorá sa
o nás na takýchto akciách už pravidel-
ne stará bez nároku na honorár, všet-
kým vedúcim, a samozrejme, najväčšia
vďaka patrí nášmu Bohu, za Jeho prí-
tomnosť a ochranu.

KATARÍNA ŠOLTÉSOVÁ
členka spoločenstva ev. mládeže

z Legionárskej ulice
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kými postavami, zo života ktorých sa
dá naozaj veľa naučiť. Na prvom tur-
nuse sme sa stretli s Jonášom. Samo-
zrejme, nie naživo, ale prostredníc-
tvom Biblie. Jonáš bol človek, ktorý
zažil veľké dobrodružstvá. Rozhodol
sa neposlúchnuť Pána Boha a namiesto
do Ninive, sa vybral loďou do Taršíša.
Aj my sme si vyskúšali takú plavbu. Do
Taršíša sme sa síce nedostali, ale zato
sme si z lode pozreli historické cen-
trum Bratislavy. 

Na druhom tábore sme sa zoznámili
s „ujom“ Józuom. Bol to mladý vojvod-
ca, ktorý priviedol izraelský národ do
neznámej krajiny – Kanaánu. Tu sa ma-
li Izraelci usadiť a bývať. Krajinu vôbec
nepoznali, ani jej obyvateľov, a tak sa
začalo veľké dobrodružstvo odhaľova-
nia tajomstiev i úskalí, ktoré na nich ča-
kali. Pán Boh bol však s nimi a to bolo
to najdôležitejšie. Aj život na zemi je
jedno veľké dobrodružstvo. Je dôležité
o tom premýšľať. Neznámu krajinu sme
síce nezažili, ale poriadne dobrodruž-
stvo sme si užili v bratislavskej ZOO. 

V auguste sme sa stretli aj so Samue-
lom. Žil kedysi veľmi dávno. Jeho život
bol veľmi zaujímavý a všetkým nám
môže byť veľkým vzorom. Už ako ma-

lý chlapec bol citlivý na Boží hlas, pre-
to bol vždy vyrovnaný a pokojný, aj
keď prežíval rôzne životné ťažkosti. Na
príbehoch zo Samuelovho života sme
sa mohli mnoho naučiť nie len o živote
samom, ale aj o Pánu Bohu. A to sa
predsa oplatí. 

Tábory sa síce skončili, ale vy, milé
deti, sa s nami a s ďalšími zaujímavými
biblickými postavami môžete stretnúť
každú nedeľu na besiedke. Tá sa v na-
šom cirkevnom zbore koná každú ne-
deľu (okrem prázdnin) pri Veľkom kos-
tole v Starom lýceu na Konventnej ul. 15
o 9. 30 hod., pri Novom kostole na Le-
gionárskej ul. 4 o 9. 30 hod. a v Dúbrav-
ke v zborovom dome na ul. M. Schneid-
ra-Trnavského 2 o 10. 30 hod. Milí
rodičia, prosíme, umožnite deťom tieto
veľké dobrodružstvá, prostredníctvom
ktorých Pán Ježiš môžu zmeniť ich ži-
voty.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom
a pomocníkom za ich službu na det-
ských denných letných táboroch, ale aj
všetkým vám, ktorí na nás myslíte
v modlitbách a podporujete nás.

MARTIN KOVÁČ
zborový katechéta

A K VA Z O R B I N G  A I N É  A D R E N A L Í N OV É  
Z Á Ž I T K Y  D O R A S T U  Z O  S TA R É H O  LÝ C E A

Už minulý rok sme sa počas dorasto-
vého tábora dozvedeli, že Ježišovo
know how chodenia po vode sa snažia
uplatniť na kúpalisku v Příbore. Priro-
dzene, že naň ešte neprišli – ale aj sna-
ha sa cení. Za 50 českých korún vstú-

pite do obrovskej plastovej gule, na-
pumpujú vám dávku vzduchu, uzatvo-
ria a vyložia na hladinu bazéna. To, že
potrebujete okrem najhodnotnejšej
českej mince odvahu, veľmi veľmi dob-
rú schopnosť udržať rovnováhu a dô-
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veru, že vás o päť minút bude mať kto
vypustiť, pochopíte sami. Hneď ako
padnete a pokúsite sa vstať. Nejde to.
A už vôbec nie tak, že sa budete malo-
verne pridržiavať stien. Musíte si jed-
noducho veriť a rozbehnúť sa. Minulý
rok bol s nami aj náš Peter – no tento
rok nám chýbal. 

Veríme však, že Ježiš s nami bol. Aj
najstarší a najmladší členovia nášho
dorastu, takže sme sa okrem iného po-
cvičili v tolerancii. Darilo sa nám ☺.

Naším biblickým tematickým okru-
hom bola Cesta. Inšpirovali sme sa
2. Mojžišovou knihou. Veď je leto
a množstvo ľudí cestuje. Počúvali sme
texty priamo z Biblie, potom zaujímavé
myšlienky „spolucestujúcich“, ktorí
mali výklad, ale aj pripomienky a ana-
lógie, čo všetko tie tisíce rokov staré
texty môžu znamenať dnes. Modlitby,
piesne a stoličky v kruhu (skoro ako na
psychoterapii) nás vždy viac ubezpe-
čovali o tom, že spolu k sebe patríme.
Úžasne namaľované logá plagátov po-

slúžili tiež, keď náhodou niekto zabu-
dol, kde sme začali... To, čo sme ne-
prebrali pri téme, sme do podrobností
rozanalyzovali v nočných debatách.
O tom, že boli fakt zaujímavé, svedčí,
že trvali skoro do rána. Mimochodom –
viete, že schopnosť nespať celú noc sa
prejavuje nekontrolovateľnými a ne-
odôvodniteľnými výbuchmi smiechu?
A že sa niektoré veci, ktoré by ste ne-
povedali človeku do očí, v našich tábo-
roch písali na lístočky a čítajú sa až
doma? (To je vysvetlenie pre rodičov,
keď vaše dieťa sníva s otvorenými oča-
mi – alebo tajomnú obálku otvára, keď
cíti prvé príznaky depresie ☺. Aj iní sú
na tom podobne.) 

Z okolia sme okrem kúpaliska a cuk-
rárne zažili romantiku a rozvinuli fan-
táziu na hrade Hukvaldy, zopakovali
návštevu Štramberskej trúby (čo nie je
nadávka, ale valcovitá veža nablízku),
ochutnali fantastické koláče zvané huk-
valdské lopaťáky – frgále, preskúmali
Valašskú dedinu – skanzen v Rožnove
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pod Radhoštěm so živými ľuďmi vnútri,
ktorí nám pomáhali cestovať v čase. Čo
sme si navarili, to sme si zjedli. Opaľo-
vanie a pochodovanie v pote tváre vy-
rovnala poriadna búrka. Jednu sme
schytali cestou a verte – schladila každú
horúcu hlavu. Bolo ich medzi nami
dosť. Okrem tých, ktoré sršia nápadmi,
sa poriadne rozhorúčili aj tie „chalan-
ské“. Pri poriadnej fyzickej práci. Cho-
pili sa totiž lopát a čakanov, aby pri stre-
disku Detskej Misie u nášho milého
bývalého aktivistu v našom doraste Za-
ja sprístupnili cestu. Inak – Zajovi pri-
budla nová životná rola. Už nie je len
správcom strediska Detskej misie, ale aj

otcom krásnej Evičky! Naši chalani si
v každom prípade zaslúžili obdiv a po-
klonu. Za ochotu, nasadenie a výdrž.
Pracovali dovtedy, kým bolo všetko ho-
tové. Bez reptania. 

Na cestu z Egypta do zasľúbenej kra-
jiny, ktorá Izraelcom trvala 40 rokov,
a každý z nás ňou vlastne kráča celý ži-
vot, sme mali ledva týždeň, tak sme sa
pri všetkom nestihli pristaviť. Ale zá-
žitkov, únavy aj úžasných poznaní bo-
lo na tej tohtoročnej dosť. A o rok – ak
Pán Boh dá – strávime jeden prázdni-
nový týždeň znova. 

ANNA POLCKOVÁ
zborová farárka

L E T N Ý  TÁ B O R  M L Á D E Ž E  
Z  L E G I O N Á R S K E J  U L I C E

Leto. V Bratislave je cez deň viac ako
30 °C a v noci sa teplota o veľa nezní-
ži. Ideálny čas odísť do hôr, obdivovať
Božiu kreativitu, zažiť spoločne stráve-
né výnimočné chvíle s Bohom a v spo-
ločenstve bratov a sestier v Kristovi.

Ako každý rok v lete aj tento sa ko-
nal tábor mládeže z Legionárskej ulice
v období od 17. 7. do 25. 7. Miesto po-
bytu bolo zvolené v Gerlachove, v de-
dine rovno pod Vysokými Tatrami.
Väčšina mládežníkov bola ubytovaná
v zborovom dome, kde boli aj každo-
večerné chvály a každodenné rozhovo-
ry, modlitby, spoločenstvo, prípravy
a zábava.

Mládežníci počas pobytu prichádza-
li, ale aj odchádzali, väčšinou sa ich v
tábore nachádzalo približne dvadsať.
Keďže večerné chvály boli otvorené aj

pre hostí z okolia, prichádzali mladí
z Gerlachova a Batizoviec.

Čím zabaviť dvadsať prázdninujú-
cich a dovolenkujúcich mládežníkov?
Naši organizátori prichystali rôzne ak-
tivity, ako sú už tradičné túry, ktoré ur-
čite nemôžu chýbať na žiadnom poby-
te v horách s vhodným počasím. To
býva v Tatrách vrtkavé a často sa stáva,
že celý týždeň prší. Tentokrát bolo
však takmer ideálne, až na občasné
výčiny, ktoré však poskytli nezabud-
nuteľné zážitky. Okrem túr bolo pri-
pravené aj adrenalínové horolezectvo,
návštevy jaskýň, hradu, „opekačka“,
zhotovenie vlajky, futbalový zápas
a iné športové hry. Legionári vystúpili
s dvomi piesňami aj na gerlachovských
službách Božích. V Gerlachove sa po-
čas trvania tábora konal aj prvý ročník
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miestneho festivalu DikyFest, kde sa
každý mohol do sýtosti realizovať pri
vystúpeniach kapiel ako Mimicry, Ma-
ybe different, Trace, Otvorené dvere
a Adriel.

Každovečerný program bol oriento-
vaný na putovanie Židov z Egypta do
zasľúbenej krajiny, kde sa pútavým
spôsobom pripodobnila ich cesta aj do
našich životov. Každú etapu židovskej
cesty prezentoval iný rečník a z každej
bola cítiť Božia milosť, Jeho vedenie
nad židovským národom, nad nami. 

Na jednej z túr niektorí mohli zažiť
priam hmatateľnú ochranu od nášho
Pána, keď sa počas silnej búrky strhla

do údolia kamenná lavína, ktorá zasy-
pala aj časť turistického chodníka. Pre
krízové situácie zúčastnení odporúča-
jú spievanie chvál a intenzívnu modlit-
bu, pretože nikomu sa ani len vlas na
hlave neskrivil.

Legionári sú vďační najmä Pánu Bo-
hu za ochranu a Jeho prítomnosť, Da-
nielovi Šebeňovi a Kataríne Šebeňovej,
za vedenie tábora, ako aj Martinovi Ko-
renicovi a Jánovi Šeďovi za pripravený
program.

JAROSLAV PEKÁR
člen spoločenstva ev. mládeže

z Legionárskej ulice 
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Posledný júlový týždeň tohtoroč-
ných prázdnin patril letnému zborové-
mu táboru. Tridsať rodín, prevažne
z nášho bratislavského zboru, sa roz-
hodlo spoločne stráviť jeden týždeň na
Orave, v Agropenzióne Novoť, Záka-
menné. Po troch predchádzajúcich ho-
rúcich letných týždňoch sa nám ochla-
dilo a pribudlo zrážok, no nášmu
spoločenstvu to až tak nevadilo. Záslu-
hu na tom mal aj veľmi bohatý prog-
ram. Veríme, že si na svoje mohol prísť
každý a vybrať si z pestrej ponuky rôz-
nych aktivít.

Svoj vlastný program mali naše deti.
Boli to prevažne detské besiedky, na
ktorých sa zoznamovali s biblickými
pravdami, venovali sa rôznym tvori-
vým aktivitám, hrám. Nechýbala ani
obľúbená športová olympiáda, táborák
a nočná hra. Všetkým deťom sa páčila
návšteva neďalekej farmy, kde si mohli
pozrieť množstvo rozličných domácich

zvieratiek, zažiť aj dojenie kravičiek či
ochutnať čerstvé mliečne výrobky.

Program pre dospelých pozostával
z ponuky seminárov počas dňa a ve-
černého programu. Na seminároch
sme sa mohli spoločne zamýšľať nad
rôznymi zaujímavými témami ako
napr.: Tvoje miesto v zbore; Skupinky
ako súčasť zborového života; Prečo de-
ti odchádzajú do sveta; Otcovia a deti;
Byť ženou podľa Božieho slova. Tábo-
rové večery patrili štúdiu knihy Sud-
cov. Túto hlavnú tému si pre nás pri-
pravil a spracoval brat Peter Synak. Po
výklade jednotlivých častí spomínanej
biblickej knihy sme sa nad vypočutým
zamýšľali spoločne v malých skupin-
kách. Bol to čas spoznávania sa, budo-
vania vzťahov i modlitieb.

Nedeľa patrila spoločným bohosluž-
bám s Večerou Pánovou a slovu brata
farára Borisa Mišinu. Zároveň bol po-
krstený jeden z našich najmladších

L E T N Ý  Z B O R OV Ý  TÁ B O R  R O D Í N
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účastníkov, z čoho sme mali veľkú ra-
dosť.

Napriek počasiu sme mohli podnik-
núť aj niekoľko výletov, či už spoloč-
ných (výlet loďou po Oravskej prie-
hrade na Slanický ostrov, Oravská
železnica), alebo individuálnych.

Bol to veľmi pekný týždeň a sme Pá-
nu Bohu vďační za všetko, čím nás po
tie dni obdaroval a obohatil. Sme vďač-
ní za spoločné chvíle rozhovorov, ús-
mevov, potešujúcich slov, modlitieb.
Mimoriadne sme potešení, že tohtoroč-
ný letný tábor môžeme nazvať tábo-

rom zborovým, pretože sa na ňom zú-
častnilo naozaj niekoľko generácií
z nášho zboru a bolo to na povzbude-
nie i budovanie našich vzťahov a pria-
teľstiev.

Vďaka patrí veľkému počtu ľudí, kto-
rí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na príprave tohto tábora. Už teraz sa te-
šíme na budúci rok a budeme veľmi ra-
di, ak sa k nám pridáte.

ZUZANA TITKOVÁ 
členka Rodinného spoločen-

stva v našom cirkevnom zbore

Ako sa počas niekoľkých posledných
rokov sa stalo v našom zbore už dob-
rým zvykom, i tento rok sa podarilo zor-
ganizovať týždenný tábor pre mladší
dorast (12 – 15 rokov), a už môžem pre-
zradiť, že úspešne. Svedčí o tom vysoký
počet prihlásených dorastencov – tento
rok až 28, ako aj dobrovoľníkov, pod ve-
dením Maťa Mitiho Kováča, ochotných
podieľať sa nielen svojou ochotou, kre-
ativitou, prácou, ale i materiálnou pod-
porou. Pre účastníkov, z ktorých vý-
razne nadpolovičnú väčšinu tvorili
chlapci, bol pripravený bohatý a nabitý
program plný hier, športov, dobrodruž-
ných aktivít, no v neposlednom rade
prepojený duchovným programom. 

Hlavnou témou tohto roka bola Bo-
žia výzbroj, ako nám o nej svedčí apoš-
tol Pavel v liste Efezským v 6. kapitole.
Počas ranných stíšení, hlavnej dennej
hry aj večerných zamyslení sme sa po-

stupne venovali jednotlivým častiam
duchovnej výzbroje, tomu, ako ju po-
užívať, ako sa ňou brániť proti zlému.
Denný program bol naplnený jednak
turnajmi v 4 odvetviach – vo futbale,
vodnom volejbale, frisbee a petangue,
ale aj tvorivými dielňami, kde si doras-
tenci mohli vlastnými silami vyrobiť či
už meč z vodoinštalatérskeho materiá-
lu, flanelové postavičky, jednoduchý
elektrický obvod, alebo aj textilné ná-
ramky. I napriek premenlivému poča-
siu sme napokon mohli navštíviť
miestne kúpalisko a stihnúť i všetky
turnaje, ktoré, samozrejme, prebiehali
pod holým nebom.

Značný ohlas mali tento rok seminá-
re, ktoré boli zamerané na vzdelávanie
mladých v rôznych oblastiach praktic-
kého života, počnúc partnerskými
vzťahmi, okultizmom, otázkou vzkrie-
senia alebo rodinou. Výber tém odráža

TÁBOR MLADŠIEHO DORASTU V MATEJKOVEJ
DOLINE, Brezová pod Bradlom, 31. 7. – 7. 8. 2010
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potrebu hovoriť o týchto otázkach
s mladými, viesť ich a usmerniť ich vo
formovaní si postojov, názorov, výcho-
ve ku kresťanským hodnotám. Na bu-
dovanie vzťahu k Pánu Bohu slúžili
okrem už spomínaných stíšení a za-
myslení aj piesne, spoločné modlitby,
ako aj tzv. Nikodémova hodinka, pod
ktorej názvom sa skrývala možnosť po-
zhovárať sa s vedúcimi po skončení ve-
černého programu o čomkoľvek, čo
mladých trápilo, o otázkach, ktoré ma-
li. Predposledný deň čakala na doras-
tencov zážitková aktivita, pri ktorej
mali zaviazané oči a v rámci nej mali

možnosť svojimi ostatnými zmyslami
vnímať a prežiť „cestu života Pána Je-
žiša“ od Jeho pôsobenia medzi ľuďmi
až po zmŕtvychvstanie.

Sme Pánu Bohu vďační za každého
jedného mladého, ktorý mohol prísť
a zažiť tento tábor. Veríme, že tam bol
Pán Boh prítomný a že koná svoje die-
lo aj medzi nimi, i nami, ktorí sme tá-
bor pripravovali. Modlime sa, nech On
požehná to, čo zasadil.

JURAJ PREDNÝ
člen cirkevného zboru, jeden

z vedúcich tábora dorastu 
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Starší dorast, ktorý sídli na Legionár-
skej ulici 4 v Bratislave v suteréne, sa
môže pochváliť historicky prvým tábo-
rom, ktorý sa konal od 15. 8. do 19. 8.
2010 v Kľačne. Skutočnosť rozhodne
prekonala očakávania, a hoci sme si ho
užili v menšom počte, práve tento fakt
bol nakoniec jedným z pozitív. Zbúral
totiž bariéry medzi „vedúcimi“ a „do-
rastencami“.

Prežili sme spolu úžasných 5 dní.
Boli plných zážitkov, hier, rozhovorov
a v neposlednom rade dôležitých roz-
hodnutí pre naše životy. V Bojniciach
sme navštívili ZOO. Dobrá nálada a tí-
mový duch porazili počasie pri každej
hre, počas workshopov sme popustili
uzdu našej fantázii a tvorivosti a aj sme
našli novú vášeň v podobe hry s ná-

zvom „Ninja“. Prekvapením poslednej
noci sa stala nočná hra, vďaka ktorej
sme si odskúšali našu odvahu.

Celým táborom nás sprevádzala
hlavná téma „Drž sa pevne!“, ktorú
sme večer čo večer rozoberali v jednot-
livých témach s názvami „Čoho sa dr-
žíš?“, „Ako sa držíš?“, „Nedrž sa sám!“
a nakoniec „Nedrž to v sebe!“. Témy
dopĺňali semináre s praktickými infor-
máciami pre mladých kresťanov a ran-
né stíšenia spojené s modlitbami.

Veľkým zážitkom boli pre nás lanové
aktivity, pri ktorých sme si mohli na
vlastnej koži vyskúšať, aké je dôležité
mať oporu v ostatných, ktorí nás istia nie-
len pri hre, ale i v kresťanskom živote.

Z tábora sme odchádzali na jednej
strane smutní, že sa už skončil, ale, na

D R Ž  S A  P E V N E !
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druhej strane, s obrovským odhodla-
ním držať sa pevne Pána Boha a nedr-
žať v sebe to, čo nám bolo darované
z Božej milosti, teda niesť evanjelium
každému človeku v našom okolí. Verí-
me, že to svetlo, ktoré v nás Svätý

Duch zapálil, bude silno horieť v na-
šom zbore i mimo neho.

KARINA MIČOVSKÁ
členka cirkevného zboru

a členka tímu vedúcich dorastu

Ako každé leto aj toto sme ako Klub 31
mali príležitosť dobre si oddýchnuť.
Tento raz na úpätí našich veľhôr – pod
Vysokými Tatrami. Tam sme od 17. do
24. augusta v prostredí Medzinárodné-
ho evanjelického mládežníckeho centra
(skratka MEMC) vo Veľkom Slavkove
vybalili naše batožiny a užívali si plnými
dúškami nielen čerstvý tatranský
vzduch, ale aj pekný program, ktorý nás
počas hlavných častí dňa uvádzal po-
stupne do jednotlivých významov našej
táborovej témy „5P“. Čo to všetko zna-
menalo, a aj znamená, to sme si mali
možnosť vypočuť od viacerých rečníkov
aj pozvaných hostí. Aby to nezostalo há-
dankou, tak tu sú aj pre vás: Poznávať
viac Pána Ježiša; Povolanie; Prijatie &
prečistenie; Pomazanie; Pozvanie ďal-
ších. V skupinkách, ktoré boli súčasťou
diskusie k jednotlivým témam, sme ma-
li možnosť viac rozoberať naše postoje
alebo nápady a otázky k jednotlivým té-
mam. Tak sme hovorili o tom, aké je dô-
ležité nielen vedieť, že Pán Ježiš žije, ale
že ho potrebujeme osobne spoznať, ak
máme byť Jeho priateľmi. V ďalšej téme
sme bližšie rozoberali, aké je naše povo-
lanie a takisto, čo z toho pre nás vyplý-
va, aká zodpovednosť. Prijatie & prečis-
tenie malo viacero podoblastí. Uvediem

aspoň dve. Tou prvou je, aby si každý
uvedomil a s tým sa stotožnil, že on
sám/ona sama je absolútne prijatý/-á
Pánom Ježišom. To nám dáva hodnotu,
ktorú nám nikto nemôže vziať. Prečiste-
nie súviselo s tým, aby sme si správne
uvedomili veľkosť Božieho požehnania
skrze prijatie. Preto je potrebné vzdať sa
všetkých predsudkov a vecí, ktoré nám
krivili pohľad na seba samých. Potom
môže prísť pomazanie, ktorým sme po-
mazaný do našej služby, a tak budeme
vedieť naplno slúžiť. S poslednou pod-
témou súvisí aj samotná služba, kde jed-
ným jej znakom je, že pozývame ďalších
k životu s Pánom Ježišom. Okrem také-
hoto načerpania duchovných síl sme si
„popásli“ naše oči na krásach Tatier, keď
sme poniektorí zdolali aj Slavkovský štít
a turisticky zliezli aj niekoľko ďalších
tatranských chodníkov. Za všetko sme
vďační Pánu Bohu, že sme mohli s Jeho
požehnaním prežiť takýto krásny čas.
Keď čítate tieto riadky, leto už skončilo
a my sme sa opäť začali stretávať na
stretnutiach vysokoškolákov pri Božom
slove a dobrej atmosfére v Mlynskej do-
line. Srdečne na ne pozývame aj vás. 

MAREK HRIVŇÁK 
člen spoločenstva v Univerzit-

nom pastoračnom centre – Mosty

LETNÝ TÁBOR 2010 VO VEĽKOM SLAVKOVE
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Na tento rok pripadá 450. výročie
smrti Philippa Melanchthona. Je jed-
nou z postáv, ktoré sa zúčastnili na
reformačnom zápase o pravú vieru. Me-
lanchthon bol najužším spolupracovní-
kom Luthera. Keďže výborne ovládal
antické jazyky, bol nenahraditeľným
poradcom pri Lutherovom hlavnom
diele, preklade Biblie do nemeckej reči.
Keď Melanchthon v tom čase ťažko
ochorel a bol blízko smrti, reformátor
sa vytrvalo modlil, aby mu Boh kvôli
evanjeliu tohto spolupracovníka neod-
ňal. Jeho stav sa zlepšil a ostal nažive.

Napriek úzkej spolupráci boli obaja
zásadne rozdielnej povahy. Vo svojej
genialite sa Luther prejavil ako vynika-
júca osobnosť, ktorá vo svojej jedineč-
nosti nebola nikým predstihnutá. V zá-
pase o milostivého Boha došiel
k novému chápaniu viery. Božie omi-

lostenie z viery v Ježiša Krista sa stalo
stredobodom jeho myslenia. Sila jeho
ducha v jednote s odvahou konať spô-
sobili, že sa stal reformátorom. Podob-
né počínanie a vystúpenie na verejnos-
ti bolo u Melanchthona nemysliteľné.
Aj vnútorný zážitok, akého bol účast-
ný Luther, mu chýbal. Jedno i druhé
mu bolo bytostne cudzie.

Melanchthonov význam v dejinách
reformácie však možno nájsť v inej ob-
lasti. Spočíval v presadzovaní refor-
mačných myšlienok do praktického ži-
vota. Ako systematik s bystrým
úsudkom mal rozhodujúci podiel na
budovaní cirkvi, na kreovaní nového
poriadku služieb Božích, na zavedení
vyučovania a na rozvoji vzdelávania
v duchu protestantizmu. Nie náhodou
pochádzal z tábora humanistov.

Philipp Melanchthon sa narodil 16.
februára 1497 ako syn Juraja Schwar-
tzerdta. Ako humanista prispôsobil
svoje meno antickým jazykom a zme-
nil na Melanchthon. Navštevoval latin-
skú školu a už ako 12-ročný začal štu-
dovať na univerzite v Heidelbergu. Bol
považovaný za divotvorné dieťa. Po
niekoľkých rokoch sa stal magistrom
a napísal niekoľko gréckych učebníc.
Dokonca Erasmus Roterdamský bol
naň upozornený a predpovedal mu
rýchlu kariéru. Ako 21-ročný bol povo-
laný za profesora gréčtiny na univerzi-
tu do Wittenbergu.

Navonok mal Melanchthon nevýraz-
nú postavu. Tomu zodpovedala aj jeho
nástupná prednáška. Tento dojem bol
klamný a Melanchthon sa prejavil ako

P H I L I P P  M E L A N C H T O N  
A K O  S P O L U T VO R C A  R E F O R M Á C I E

Philipp Melanchthon – kresba Albrechta
Dürera



vynikajúci učenec a za krátky čas si
získal srdcia študentov. Pod vplyvom
Luthera sa čoskoro pripojil k reformá-
cii. S oduševnenými slovami hodnotí
Luthera ako „vyvoleného sluhu nezru-
šiteľnej pravdy, ako vytúženého a Bo-
hom osvieteného posla, ako zvestova-
teľa Božieho slova“.

Vrchol svojho života dosiahol Melan-
chthon na ríšskom sneme v Augsburgu
v r. 1530. Z poverenia protestanských
kniežat vypracoval vierovyznanie s ná-
zvom Confessio Augustana, ktoré bolo
odovzdané cisárovi. Bola to „magna
charta“ luteranizmu. Z obsahovej i for-
málnej stránky to bolo dielo s vybrúse-
nou formuláciou. Luther nebol s jeho
argumentáciami až tak uzrozumnený,
ako sa vyjadril, nebol by postupoval
„tak potichu.“ Augsburské vyznanie
však obsahovalo počnúc „sola fide“ až
po stanovisko k Večeri Pánovej všetky
rozhodujúce základné myšlienky luter-
ského učenia.

Ešte predtým sa Melanchthon zúčas-
tňoval na rozhovoroch, na ktorých sa
hľadal spôsob na dosiahnutie zblíženia
medzi protestantmi a katolíkmi, a tak
zabrániť rozkolu. Luther v tom mal jas-
no. Pre neho už bolo odtrhnutie od
rímskej cirkvi dávno rozhodnuté. Jed-
nako sa zdá, že aj vzhľadom na Melan-
chthonove dôvody to neoprávňovalo
považovať ho za predchodcu ekumény.
Napriek prudkým útokom z vlastných
radov bol jednoznačne stúpencom re-
formácie a protestantizmu. O tom
svedčí aj ním koncipovaný traktát,
v ktorom sa ostrými slovami postavil
proti nároku pápeža na primát.

Nesporné a výnimočné je Melan-
chthonovo úsilie o reformu univerzity
platnej až do 19. storočia. Nielen vyso-

ká škola vo Wittenbergu, ale aj univer-
zity v Tübingene, Rostocku, Lipsku,
Heidelbergu a Jene mu vďačia za zre-
formovanie vysokého školstva. Medzi
fakulty zaradil aj prírodné vedy. Za to-
to úsilie získal čestný titul „Praeceptor
Germaniae.“ V nasledujúcich rokoch
bol vystavený stále väčším požiadav-
kám a ťažkostiam. Nebola to len
schmalkaldská vojna, v ktorej mala po-
litika významnú úlohu, ale aj spory
s protestantskými teológmi.

Čo ho najviac strpčovalo, boli názo-
rové spory vo vlastných radoch, pri
ktorých sa dostávalo do úzadia kres-
ťanské povedomie. V tomto období
a pri pocite, že sa blíži jeho koniec, po-
važoval sa za šťastného, že sa zbaví
„zúrivosti teológov.“

To však nebolo jeho posledné slovo.
To, čo pred svojou smrťou, ktorá ho za-
stihla 19. apríla 1560 vo Wittenbergu,
pri spätnom pohľade na svoj život na-
písal, je svedectvom jeho hlbokej zbož-
nosti: „Prichádzaš k svetlu, uvidíš slá-
vu Božiu a Jeho Syna, poznáš všetky
nádherné tajomstvá, ktoré si vo svojom
živote nemohol pochopiť: prečo sme
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Pamätná tabuľa v centre Tübingenu, kde žil
a pôsobil Philipp Melanchthon 
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Myslím, že budeš mať radosť z tejto
zaujímavej modlitby, ktorá bola pred-
nesená v Kansase pri otvorení zasada-
nia senátu. Zdá sa, že modlitba zahŕňa
problémy celého ľudstva. Keď ministra
Joeho Wrighta poprosili, aby otvoril
nové zasadanie kansaského senátu,
každý očakával, že bude nasledovať
zvyčajná formálna úvodná reč, ale tu je
to, čo sa dalo počuť:

Nebeský Otec, prichádzame dnes
pred Teba, poprosiť Ťa o odpustenie,
požiadať o riadenie a sprevádzanie.
Vieme, že Tvoje slovo hovorí: „Beda to-
mu, kto zlo nazýva dobrom“, ale to je
presne to, čo sme urobili. Opustili sme
našu duchovnú rovnováhu a prevrátili
sme naše hodnoty. Vykorisťovali sme
chudobných a nazvali sme to lotériou.
Odmieňali sme lenivosť a nazvali sme
to prosperitou. Zabíjali sme našich ne-
narodených a nazvali sme to voľbou.
Ospravedlnili sme tých, čo robia potra-
ty a nazvali sme to opodstatnením. Za-
nedbávali sme disciplínu u našich detí
a nazvali sme to budovaním ich osob-
nosti. Zneužívali sme moc a nazvali
sme to politikou. dychtili sme po suse-

dovom postavení a nazvali sme to am-
bíciou. Zaplavili sme vzduch zneucťo-
vaním a pornografiou a nazvali sme to
slobodou vyjadrovania. Vysmievali
sme sa zo starobylých hodnôt našich
dedov a nazvali sme ich tmárstvom.
Preskúmaj nás, Bože a spoznaj dnes
naše srdcia, očisti nás od každého hrie-
chu a urob nás slobodnými. Amen.

Odpoveď prišla ihneď. Niekoľko zá-
konodarcov sa počas modlitby na pro-
test odobralo. Za krátky čas, o 6 týž-
dňov, Centrálna kresťanská cirkev,
v ktorej je Rev. Wright pastorom, za-
znamenala viac než 5000 telefonátov,
z ktorých iba 47 odpovedalo negatívne.
Cirkev teraz dostáva žiadosti o kópie
tejto modlitby pre Indiu, Afriku a Kó-
reu. Komentátor Paul Harvey zahrnul
túto modlitbu do svojho rozhlasového
programu The Rest of the story a dostal
žiadosť o dlhšie vysielanie tohto prog-
ramu, ako sa plánovalo. Ak je možné,
rozšír túto modlitbu medzi svojimi pria-
teľmi. Ak nebudeš stáť za niečím ta-
kým, padneš pred hocičím. Mysli na to. 

Zdroj internet

stvorení tak a nie inak.“ Na smrteľnej
posteli, na otázku, či má ešte nejaké
želanie, odpovedal: „Nič, len nebo...“.
Nielen jeho účinkovanie, ale aj jeho hl-
boká viera majú aj v súčasnosti pri

hodnotení Melanchthona zaujímať
čestné miesto.                                       

ĽUDOVÍT MUNTÁG
ev. farár v. v., bývalý duchovný

nášho zboru

PA S T O R  S  O D VA H O U
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„Potom bol židovský sviatok a Ježiš
išiel do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri
Ovčej bráne bolo jazero s hebrejským
menom Betezda, s piatimi prístrešia-
mi. Mnoho chorých ležalo v nich sle-
pých, chromých, vychradnutých ktorí
čakali, až sa voda pohne, lebo z času
na čas anjel Pánov zostupoval na jaze-
ro a zvíril vodu; a ten, kto prvý vošiel
do zvírenej vody, ozdravel, nech ho
akákoľvek choroba trápila. I bol tam
človek tridsaťosem rokov chorý. Keď ho
Ježiš videl ležať a poznal, že je už dlh-
ší čas chorý; spýtal sa ho: Chceš byť
zdravý? Odpovedal Mu chorý: Pane,
nemám nikoho, kto by ma zaniesol do
jazera, keď sa voda zvíri; a dokiaľ sám
prídem tam, vstúpi iný predo mnou.
Povedal mu Ježiš: Vstaň, vezmi si lôž-
ko a choď! Ten človek hneď ozdravel,
vzal si lôžko a chodil. A bola práve so-
bota.“ (Ján 5, 1 – 9)

Milí: bratia a sestry!
Srdečne Vás chcem pozdraviť pri

vzácnej udalosti, keď sa podarilo zre-
konštruovať evanjelický dom starostli-
vosti (EDS), ktorý má v jednej zo svo-
jich častí slúžiť ako domov dôchodcov.

Bratislava je známa v našej cirkvi
tým, že má množstvo budov. Každý
povie: Cirkevný zbor Bratislava má ob-
rovský majetok. Majetok môže byť po-
žehnaním, ale aj zlorečením. Vždy je
požehnaním, ak je postavený, do služ-
by človeku, služby cirkevnému zboru.
Ten vtedy prežíva radosť, že daný ma-

jetok, ktorý otcovia nadobudli, slúži
účelu, na ktorý bol postavený. Zároveň
prinesie požehnanie a radosť ľuďom,
ktorí budú ubytovaní v domove dô-
chodcov a sú odkázaní na našu pomoc.
Dnes chceme ďakovať Pánu Bohu za
rekonštrukciu priestorov časti EDS,
ktorý bude slúžiť ako domov dôchod-
cov. Cieľom nie je iba spustiť prevádz-
ku, ako v iných (štátnych) zariade-
niach, ale chceme si v srdciach
uvedomiť, čo táto služba znamená. Tú-
žime, aby to bola služba určitým spô-
sobom svätá pre tých, ktorí ju budú ko-
nať, ale aj pre tých, ktorí ju budú
prijímať. Na nej musí byť viditeľné, že
ju konáme pre Boha ako tí, ktorí ju vní-
majú ako bohoslužbu. V nej svoju vie-
ru a svoj vzťah k Bohu vyjadrujeme
skrze lásku. 

Na tento rozmer, slúžiť Pánu Bohu
nielen slovom, modlitbami, spevom,
ale aj službou človeku, nezabúdali Va-
ši predkovia v tomto cirkevnom zbore,
čoho svedkom je tiež budova, ktorá bo-
la rekonštruovaná. Je správne, ak sa
vraciame k odkazu otcov a túžime na-
plniť odkaz Kristov: „Jedni druhých
bremená znášajte, a tak naplňte zákon
Kristov.“ (Galatským 6,2).

Priestory budúceho domova dôchod-
cov chceme odovzdať diakonickému
účelu, ktorý vnímame ako naplnenie
a poslanie svojej viery. Samozrejme,
podobná činnosť sa deje aj v štátnych
zariadeniach, ale my mienime túto čin-
nosť vykonávať nie ako zamestnanie,

KÁZEŇ povedaná 19.  9 .  2010 vo Veľkom kostole  
na službách Božích s Večerou Pánovou 
pri  ukončení  rekonštr ukčných prác 
pripravovaného domova dôchodcov 



ale ako službu. Chceme k nej pridať
svoje srdce, aby toto dielo bolo motivo-
vané našou vierou a presvedčením. Iba
vtedy bude táto služba cirkevného zbo-
ru ľuďom svätou, ak bude svätá v na-
šich srdciach a bude vyjadrením nášho
vzťahu k Pánu Bohu. Apoštol Ján na to
v svojom l. liste upozorňuje, že ten, kto
miluje Boha, miluje aj brata (1 J 4, 20 –
21). Toto všetko sa nedeje automaticky.
Nestačí iba postaviť dom, či zrekon-
štruovať budovu a všetko pôjde samo-
spádom. Kázňový text nám ukazuje, že 

Domov dôchodcov bude Betezdou –
„domom milosti“ ak ľudia v ňom: 

A) zažijú pomoc „zhora“.
Text z 5. kapitoly Evanjelia podľa Já-

na nás upomína na to, o čo má ísť
v kresťanskej službe. Čítali sme, že
v Jeruzaleme bolo miesto, ktoré slúži-
lo ľudom so zdravotnými problémami.
Volalo sa Betezda, čo v preklade zna-
mená „dom milosti“. Toto zariadenie
s piatimi prístreškami bolo miestom,
ktoré by sme mohli prirovnať ku kúpe-
ľom. Tam prichádzali ľudia, lebo vede-
li, že ak sa voda zvíri, vyzdravie prvý,
kto vstúpi do jazera. Neprichádzali
sem, aby dostavali masáž, alebo lieky
ako v dnešných kúpeľoch. Títo ľudia
sem prichádzali s akoukoľvek choro-
bou, spoliehajúc na moment „pomoci
zhora“. Čakali, že im v ich trápení po-
môže Pán Boh. 

Je veľmi dôležité, aby sa Váš evanje-
lický dom starostlivosti, kde budú
v domove dôchodcov ubytovaní starší
ľudia a kde sa má konať diakonická
služba, stal miestom, kde ľudia budú
túžiť zažiť niečo „zhora“ a odtiaľ prijať
pomoc do života. Iba vtedy budeme
môcť toto miesto nazvať „domom mi-
losti“, keď ľudia budú cítiť pri sebe Bo-

žiu blízkosť – „niečo zhora“. Samot-
ným zriadením tohto domova nezačne
prúdiť táto Božia milosť. 

V kázňovom texte sa spomína sa, že
v Betezde žil človek 38 rokov chorý,
ktorý čakal na to, aby bol uzdravený. On
zažíval pod prístreškami v Jeruzaleme
niečo, čo by sa v prostredí Božieho ľudu
nemalo vyskytovať. Čítali sme, že sa
sťažoval. Ak sa voda v jazere zvírila,
kým k nemu stačil prísť, vždy niekto iný
vošiel do jazera pred ním. Zrazu sa ľu-
dia začali tlačiť. Kto bol šikovnejší,
zdravší, silnejší, alebo mal niekoho, kto
by ho pretlačil, alebo priniesol do jaze-
ra, ten mal šancu vyzdravieť.

Vidíme, že aj na mieste, ktoré nazva-
li Betezda – „dom milosti“, sa namiesto
prejavu milosti začal prejavovať egoiz-
mus, bezohľadnosť voči človeku. To is-
té sa môže stať aj v cirkvi. Mohlo by sa
to stať aj v plánovanom domove dô-
chodcov, keby sme egoisticky začali
uprednostňovať toho, kto je bohatší,
alebo má vplyvnú známosť. To by ne-
urobilo našu diakonickú službu chvá-
lyhodnou. Mohla by byť pekná. Mohol
by byť o ňu záujem, ale nebola by to
„Bethezda“. Je dôležité, aby sme pa-
mätali na to, že ľudia tam musia zažiť
niečo iné ako zažívajú v štátnych zaria-
deniach, aby cez dotyk prichádzajúci
„zhora“ bola rozvírená hladina ľudskej
duše, aby človek preniknutý niečím
Božím začal nový život, aj keď sa na-
chádza v jeseni svojho života. Modlime
sa za to, aby tí, ktorí budú v domove
dôchodcov pracovať alebo bývať, doká-
zali svojím slovom a skutkom upriamiť
pohľad núdznych smerom „hore“ (por.
Žalm 121, 1 – 2).   

Domov dôchodcov bude Betezdou –
„domom milosti“ ak ľudia v ňom: 
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B) nebudú pociťovať osamelosť
Druhým momentom, ktorý chcem

zdôrazniť je skutočnosť, že človek mu-
sí nájsť v pripravovanom domove dô-
chodcov blízkosť iného človeka, ne-
smie zostať sám, opustený. V texte sa
spomína 38 rokov chorý človek, ktorý
hovorí Ježišovi: „Nemám nikoho“. Je
to zvláštna skutočnosť, lebo iste tam
bolo množstvo ľudí. Nikto si ho nevší-
mal. Určite tam boli ľudia, ktorí tam
pobudli dlhšie a mohli sa spoznať, ale
nemali záujem. Črtá sa aj otázka: Kde
boli jeho príbuzní? Písmo o tom neho-
vorí. Vraví však, že počas 38 rokov sa
nenašiel nikto, kto by bol chorému člo-
veku blízky a vedel mu podať pomoc-
nú ruku, keď to potreboval. Aj v Betez-
de – dome milosti, kde by sme
očakávali svetlo, zažíva človek tmu
a samotu. Je veľa ľudí, ktorí sú mu blíz-
ko, ale predsa sa cíti osamelý. 

Bolo by veľmi zlé, keby do evanjelic-
kého domova dôchodcov prišli ľudia,
ktorí sa tam budú cítiť osamelí a nená-
jdu pomoc u druhých. Nielen u spolu-
bývajúcich, ale ani u tých, ktorí do toh-
to zariadenia budú prichádzať slúžiť.
Samota je v dnešných dňoch častou
skutočnosťou mnohých ľudí, ale v cir-
kvi by mala byť niečím cudzím, čo do
spoločenstva Božieho ľudu nepatrí. Ak
budú v domove pracovníci, ktorí vyko-
návajú svoju prácu ako zamestnanie,
ktorým uplynutím pracovnej doby všet-
ko padlo, tak sa tam určite nájdu ľudia,
ktorí, odkázaní na pomoc iného, sa bu-
dú cítiť sami. Prajem vedeniu cirkevné-
ho zboru a všetkým, ktorí budú perso-
nálne obsadzovať domov dôchodcov,
aby mysleli na to, že má byť „domom
milosti“, kde ľudia nezažívajú samotu,
ale blízkosť a lásku iných ľudí. 

Domov dôchodcov bude Betezdou –
„domom milosti“ ak si ľudia v ňom: 

C) všímajú potreby iných
Z Písma sme počuli, že k chorému

človeku prišiel Pán Ježiš a on skrze Je-
ho službu pocítil mocnú Božiu ruku.
Ježiš videl mužovo trápenie. Poznal,
že tento človek je dlhšie nemocný. Ur-
čite to bolo zjavné, ale iní nemali pre to
oči. Zrazu bol v Betezde človek, ktorý
si všímal ľudí. 

Zaujímame sa aj my o problémy
iných? Budeme sa v domove dôchod-
cov zaujímať o potreby tých, ktorí tu
budú v jeseni svojho života bývať, ale-
bo nám ich príbehy a starosti budú
„ukradnuté“?

Ak sa má Váš budúci domov dôchod-
cov stať Betezdou – domom milosti, je
potrebné, aby ľudia v ňom, zamestnan-
ci i obyvatelia domova, mali otvorené
oči pre núdzu človeka, aby si všimli, že
je niekto je smutný, že potrebuje našu
blízkosť a pomoc. Mať pre to oči, je pr-
vým predpokladom na to, aby sa domov
dôchodcov stal „domom milosti“. 

Pán Ježiš sa opýtal chorého človeka:
„Chceš byť zdravý“? Chcel, aby sám
vyjadril to, čo je jeho problémom. 

Je veľmi dôležité, aby sme ľudí, ktorí
budú v domove, pýtali na ich problé-
my. Určite všetko na svojich pleciach
nebudeme vedieť uniesť. Budú to mno-
hokrát ťažko riešiteľné rodinné problé-
my, ktoré nás upozornia na dôvody,
prečo sa dotyční na tomto mieste ocit-
li. Zrazu nám môže byť vyjavená bo-
lesť, ktorá je skrytá vo vnútri človeka.
Bolesť, ktorá je silnejšia, ako bolesť te-
lesná a zanecháva hlboké jazvy na du-
ši človeka. Tam, kde ľudia začnú hovo-
riť o svojich problémoch, je možné na
ne reagovať a pomáhať ich riešiť. Preto
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je dôležité, aby sa v domove dôchod-
cov konala pastorálna starostlivosť.
V pastorálnej starostlivosti o obyvate-
ľov domova budú vynesené balvany to-
ho, čo ich ťaží v duši a ľudia budú oslo-
bodení pre novú skutočnosť a nový
rozmer života.

Domov dôchodcov bude Betezdou –
„domom milosti“ ak ľudia v ňom: 

nájdu zmysluplnú cestu života
Keď chorý človek vyslovil, čo ho trá-

pi, Pán Ježiš ho uzdravil a povedal mu:
„Vstaň vezmi si lôžko a choď.“ Ukazuje
mu cestu. Ukázať starému človeku ces-
tu sa môže zdať nezmyselné, lebo mno-
hí vnímajú domovy dôchodcov ako
miesto, kde mladý človek odloží staré-
ho človeka ako prebytočný nepotrebný
tovar. Starý človek nie je zbytočný. Aj
keď nemôže podať výkon, ako za mla-
dých čias, je veľmi vzácny. Vo svojich
šedinách vnútorne dozrel ako plný
klas, ktorý sa síce kloní k zemi, ale je
plný skúsenosti života. Preto domov dô-
chodcov môže byť pre nás školou živo-
ta. Cesta a poslanie starších je práve
v tom, že skrze životné skúsenosti vedia
byť osožní, keď ďalším prichádzajúcim
rozdávajú z toho, čo prijali. O splnenie
tohto poslania prosí žalmista hovoriac:
„Ani do staroby a šedín neopúšťaj ma,
Bože, kým nezvestujem Tvoje rameno
všetkým budúcim pokoleniam.“ (Žalm
71, 18). To je zmysluplné a nenahradi-
teľné poslanie starších ľudí. Z ich stud-
nice bohatých životných skúsenosti
môžu čerpať nielen príbuzní, ale všetci,
ktorí túžia do svojho žitia prijať múd-
rosť prepálenú životom. 

Domov dôchodcov bude Betezdou –
„domom milosti“ ak sa ľudia v ňom: 

stretnú s Kristom
Betezdou sa stane pripravovaný do-

mov dôchodcov vtedy, ak sa v ňom ľu-
dia stretnú s Kristom. Ježiš prišiel do Je-
ruzalema v dňoch židovského sviatku
Paschy. Bol čas Veľkej noci, keď si Židia
pripomínali vyslobodenie z Egypta a ľu-
dia slávením Paschy očakávali slávny
deň príchodu Mesiáša. Pri stolovaní si
sprítomňovali vyslobodenie z egyptské-
ho otroctva, a zároveň jasne deklarova-
li svoju nádej, že raz príde doba milosti
Mesiáša. Túto dobu mali predchádzať
znamenia, ktoré, podľa predpovedí pro-
rokov, bude Mesiáš konať.  

Keď Ježiš robil divy počas svojej ces-
ty pred svojim ukrižovaním, nerobil
ich preto, aby bol vnímaný ako liečiteľ,
ale aby si ľudia všimli Jeho poslanie.
Chcel, aby ľudia v Ňom spoznali Me-
siáša. 

Je úžasné, že muž z nášho kázňové-
ho textu sa mohol s Mesiášom stretnúť
po dlhej chorobe a opustenosti. V zá-
vere svojho života mohol stretnúť Spa-
siteľa.  

Aj v domove dôchodcov treba dbať
na to, aby človek, ktorý žije jeseň svoj-
ho života a pripravuje sa na odchod do
nebeského Kanaánu, sa stretol so svo-
jím Spasiteľom. Biblický Simeon vraví:
„Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služob-
níka podľa svojho slova v pokoji, lebo
moje oči videli Tvoje spasenie“ (L 2, 29).
Teraz môžem odísť, keď som našiel
Spasiteľa. Skôr nie. Dal by Pán Boh,
aby evanjelický domov dôchodcov bol
„domom milosti“, kde sa ľudia stretnú
s Kristom a nájdu v jeseni svojho živo-
ta svojho Spasiteľa, ktorý ich vykúpi
z hriechov, oslobodí od smrti a dovedie
do spoločenstva s Otcom v nebeskom
Kanaáne. 

Toto, aby evanjelický domov dôchod-
cov bol Betezdou – „domom milosti“,
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srdečne prajem budúcnosti, ktorá sa
črtá na Palisádach. 

Bratia a sestry! 
Sme zhromaždení chráme, ktorý je

miestom, kde sa máme stretnúť s Pá-
nom Bohom. Prichádzajúc do Jeho
blízkosti si musíme uvedomovať aj to,
v čom sme voči Pánu Bohu zhrešili.
Uvedomujeme si svoje prešľapy. Ne-
uvedomujeme si telesnú bolesť, ako
muž v Betezde, ale v blízkosti Božej sa
nám stáva zrejmým, že sme chorí vo
svojom vnútri, v svojej duši. Nábožen-
sky povedané: uvedomujeme si svoje
poblúdenia, svoj hriech. Aj toto miesto
v chráme má byť pre nás miestom mi-
losti, kde si spoznávame, že sme proti
Pánu Bohu zhrešili, ale kde sa stretáva-
me aj so svojím Pánom a Spasiteľom.
Dnes bude tento priestor stretnutia vo
Večeri Pánovej, kde nám Pán Ježiš
Kristus pripravuje spoločenstvo so se-
bou samým. Práve tým, že nás upozor-

ňuje na vyliatu krv a vydané telo pre
nás, nám ukazuje, že človek, ktorý
chodí týmto svetom, ktorého možno
trápia rôzne duchovné neduhy, môže
byť dotknutý mocou z výsosti, aby bo-
la uzdravená jeho duša. Všetkým, ktorí
sa aj dnes chcete pristúpiť k sviatosti
Večeri Pánovej prajem, aby ste zažili
nie obrad, ale dotyk Božej moci zhora.
Aby ste v sviatostných daroch Večere
Pánovej dokázali rozpoznať obeť Kris-
ta na Golgote pre Vás, našli svojho Spa-
siteľa, mali spoločenstvo s Ním a od-
chádzali radostnou cestou. Tak, ako
onen nemocný, ktorý si zobral lôžko
a šiel, lebo dotyk Krista ho uzdravil.
Prajem Vám, aby ste Boží dotyk zažili
aj v tejto sviatosti. Amen.

SLAVOMÍR SABOL
biskup Východného dištriktu

ECAV na Slovensku

Odložme teda skutky tmy a oblečme
sa do výzbroje svetla.“ (Rímskym 13, 12)

Milí bratia a milé sestry!
Dnešné služby Božie sa konajú pri

ukončení rekonštrukčných prác pri-
pravovaného domova dôchodcov
v priestoroch bývalej evanjelickej ne-
mocnice. Vzdávame nimi vďaku Hos-
podinovi za Jeho pomoc pri obnove
tohto vzácneho dedičstva po našich
predkoch. 

Tým, ktorí pred rokmi videli spust-

nuté priestory bývalej evanjelickej ne-
mocnice bolo jasné, že úsilie obnoviť
ju, bude čosi ako boj s obrom. Bolo po-
čuť hlasy, dokonca z najvyšších cirkev-
ných kruhov, že tohto obra bez silného
zahraničného investora nepremôžeme,
že bez takéhoto investora nemožno
niekdajšiu nemocnicu – súčasný evan-
jelický dom starostlivosti (EDS) zrevi-
talizovať. Ukázalo sa, že zástancovia
tejto mienky nemali pravdu. 

Pravdou však je, že obnova EDS
v skutočnosti je „obor.“ EDS je „ob-

PRÍHOVOR na službách Božích 19. 9.  2010
vo Veľkom kostole „Noc pokročila,  deň sa priblížil.“
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rom“ nie iba veľkosťou priestoru, ale aj
problémami, ktoré boli a sú s jeho ob-
novou spojené. Tie masívne viditeľné –
devastácia EDS, strechy, okien... – si
všimol každý, kto pred časom prechá-
dzal okolo. Pri obnove EDS sa však rie-
šilo aj veľa komplikácií, ktoré neboli
viditeľné každému – kanalizácia, kotol-
ňa; objavilo sa mnoho neprajnosti
a vnútorných sporov. Kde sa jeden
problém skončil, objavil sa iný, nie
menší – priam ako v rozprávke o šar-
kanovi s mnohými hlavami. Jedna hla-
va bola zoťatá, no vzápätí sa objavila
ďalšia a „chrlila oheň“. Fakt, že na-
vzdory tomu dielo obnovy EDS nepre-
stalo, je veľkým dôvodom na vďaku
Pánu Bohu. 

Ešte však nie sme vo finále. Dneš-
ným dňom sa ešte nespúšťa prevádzka
domova. No slovami Písma: Noc pokro-
čila (noc je na ústupe) a deň sa priblí-
žil. Sme zase o poriadny krok bližšie
otvoreniu domova. A to je dôvod na ra-
dosť a vďaku. Aj na to, aby sme odloži-
li skutky tmy – zanechali všetko, čo
patrí do ríše temnoty – a obliekli sa do
výzbroje svetla.

Dovolím si povedať, že zásadný ob-
rat, ktorého sme v EDS svedkami, je
zázrak. Ktosi povedal, že zázrak je to,
čo si nezaslúžime. Napriek tomu nám
to Pán Boh dožičil. Je možné pozrieť si
obnovené priestory, povzbudzujem
Vás, aby ste to využili a urobili si obraz
sami. 

Viete, že v cirkevnom zbore sa konali
konventy, na ktorých sa dva pastorálne
obvody z troch vyjadrili za samostat-

nosť. Je reálna nádej, že osamostatne-
nie prinesie zníženie anonymity a zvý-
šenie kvality a adresnosti duchovnej –
pastorálnej služby. To všetko sú pozi-
tívne skutočnosti. Ak k vzniku samo-
statných zborov má dôjsť, je však po-
trebné, aby sa tak udialo kresťanským
spôsobom – na kresťanskom základe.
Ku kresťanskému spôsobu patrí aj to,
aby žiadnemu zo súčasných členov
bratislavského cirkevného zboru neza-
niklo právo využívať sociálne služby –
domov dôchodcov a lekársku starostli-
vosť v EDS. V sociálnej oblasti má zos-
tať zachovaná možnosť prístupu pre
všetkých. To je kresťanský základ. 

Naša vďaka patrí Pánu Bohu. On svo-
je medzi nami koná spravidla cez ľudí.
Vďaka patrí všetkým, ktorí obnovu
EDS sprevádzali a sprevádzajú svojimi
modlitbami i milodarmi. Dovoľte, aby
som poďakoval tomu, kto ani vtedy,
keď iní videli iba obra – obrovské prob-
lémy, nestrácal vieru a veril, že Hospo-
din si poradí aj s tým, na čo my sami
nestačíme. Za mnohé úsilie a za to, že
zápas o vrátenie EDS do služby zboru
nevzdal, srdečne ďakujem bratovi do-
zorcovi Ing. Karolovi Pavlů. Za výdat-
nú pomoc pri obnove EDS v období od
mája tohto roku až dosiaľ vyslovujem
úprimné poďakovanie aj bratovi pove-
renému zborovému dozorcovi Ing. Sta-
nislavovi Páťalovi. 

MARTIN ŠEFRANKO
poverený predsedajúci 

zborový farár
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Plesajte v Hospodinovi, spravodliví,
úprimným sluší chválospev. Hospodin
ruší radu národov a marí úmysly ľudí.
Oko Hospodinovo spočíva na tých,
ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú na
Jeho milosť, aby im od smrti zachrá-
nil život a zachoval ich živých v čase
hladu. Buď Tvoja milosť nad nami,
ó Hospodine, ako na Teba očakávame.

(Žalm 33, 1, 10, 18, 19 a 22)

Bratia a sestry,
vraví sa, že tam, kde sa stavia Boží

chrám, aj diabol si stavia aspoň malú
kaplnku. Tento obraz hovorí o tom, že
dobré Božie dielo v rôznej podobe je
spravidla napádané tým zlým. Ten sta-
rý nepriateľ, zničiť by nás chcel – spie-
vame v našej hymne Hrad prepevný.
Hovoria o tom aj viaceré biblické prí-
behy, keď napríklad farizeji obviňovali
Pána Ježiša a i niektorých Ním uzdra-
vených, že sa nesprávajú vhodne –
a diabol si opäť tam, kde konal Boh,
staval svoju kaplnku. 

Rovnako sa to dialo a deje pri našom
zborovom majetku. Len čo sme ho zís-
kali, čo bol Boží zásah, hneď sa našli
ľudia, ktorí si z neho chceli odtrhnúť.
Dialo sa tak (a deje) aj pri evanjelic-
kom dome starostlivosti – bývalej evan-
jelickej nemocnici. 

Napred si Diabol postavil kaplnku,
ktorá mala podobu závisti, ba aj zlo-
myseľnosti a snahy vziať nám nemoc-
nicu. Dialo sa tak nie len zo strany cu-
dzích, svetských ľudí, ale rovnako sa
správali aj niektorí predstavitelia našej

cirkvi. Pravdou je, že sme si nevedeli
s majetkom, ktorý sme dostali, poradiť.
Cirkevný zbor nie je správcovský, ani
stavebný, ani developerský podnik. Na
to, aby sme sa odborne ujali spravova-
nia a oprav, sme neboli vybavení. Na
jednej strane sme neustále odrážali
útoky, aby nás majetku nezbavili, ale
na druhej strane sme si s ním sami ne-
vedeli poradiť. Do našej nemocnice pri-
šli bezdomovci, stala sa odpudzu-
júcim, zapáchajúcim, nebezpečným
miestom. Koľkokrát som tam bol, cho-
diac dlhými, zdevastovanými chodba-
mi a modlil som sa, aby nám Pán Boh
poslal niekoho, kto nám z našej biedy
pomôže. Existuje aj videofilm, ako to
v našej nemocnici vyzeralo – ten film
by sme si mali premietať aspoň dvakrát
do roka, aby sme nezabudli, čo sa
vlastne v bývalej evanjelickej nemocni-
ci stalo, aby sme na ňu mohli byť hrdí,
ako sme dnes. 

Pán Boh vypočul nie len moje pros-
by. Pred šiestimi rokmi prišiel brat do-
zorca Ing. Karol Pavlů. Pán Boh si na
stavbu svojich chrámov používa nás,
nedokonalých ľudí, ale ochotných
vziať na seba námahu práce na Božej
stavbe. Túto ochotu počas piatich ro-
kov, čo sa nám nemocnica vrátila, ne-
prejavili mnohí, hoci na to mali jedi-
nečnú príležitosť. Keď však sa brat Ing.
Karol Pavlů ujal svojej úlohy, hneď sa
zaktivizoval aj ten zlý: Napred prišli
obvinenia: – Že nový dozorca nám ne-
mocnicu ukradne. – Že nie je slušné,
aby on požičiaval peniaze cirkevnému

K UKONČENIU STAVEBNÝCH PRÁC 
DOMOVA DÔCHODCOV V EVANJELICKOM
DOME STAROSTLIVOSTI NA PARTIZÁNSKEJ UL.



zboru – že požičiava sebe sám (ale kto
nám mal požičať, keď cirkevný zbor
bol roky v „červených“ číslach a banky
nás odmietali?) – Že majetok je založe-
ný v prospech firmy a že oň prídeme.
Ale my sme ho založili preto, aby nám
ho nevzali niektorí predstavitelia cir-
kvi, hneď ako nebezpečenstvo pomi-
nulo, majetok bol „odplombovaný“. –
Prišiel Nový čas s článkom vyvolávajú-
cim podozrenia, ba paniku, zlomyseľ-
ným a ohováračným. Všetky tieto úto-
ky sa ukázali nepravdivými, falošnými. 

Pred piatimi rokmi začali navštevo-
vať naše zborové konventy ľudia vyvo-
lávajúci nedôveru a svár. Nevidíme ich
na službách Božích, ani na konven-
toch, kde sa hovorí o duchovnej, pasto-
rálnej práci. Ale keď ide o hospodárske
veci a voľby, je ich plný kostol, sú zor-
ganizovaní a majú jasný cieľ: nie sta-
vať, tvoriť, slúžiť, namáhať sa – ale bo-
riť, obviňovať, vyvolávať nedôveru. 

Ďalšou diablovou kaplnkou sa stal
časopis Protestantská Bratislava. Jej
zostavovateľ, brat Borislav Petrík, ani
nie je členom nášho cirkevného zboru
(patrí do zboru v Petržalke). Čo títo ľu-
dia majú na zodpovednosti v našom
cirkevnom zbore? Čo dobrého prinies-
li, čo konajú ako Božiu službu cirkvi,
zboru, nám? Väčšinou nič. Len rozsie-
vajú kúkoľ. Predstavte si, v akej pozícii
sa ocitá predsedníctvo cirkevného zbo-
ru: Snažia sa opravovať, zabezpečiť na
to peniaze, stavať okrem iného napr.
domov dôchodcov, organizovať. –
A diabol tam hneď vyšle „úderku“, kto-
rá kričí, napáda, žaluje, špiní, znechu-
cuje. Nuž, ľahšie je boriť, ako tvoriť.
Ľahšie je rozbiť. Na druhej strane je
nepredstaviteľne ťažšie uhýbať sa pred
strelami, ako spoza bučka strieľať. Koľ-

ko to stojí síl, neustále sa brániť a hájiť
si svoju česť. Veď nesieme zodpoved-
nosť pred Vami, ale aj pred Pánom Bo-
hom. Treba tiež mať na pamäti, že
všetci farári nášho cirkevného zboru
(okrem jednej výnimky) sa od Protes-
tantskej Bratislavy dištancovali (Grešo,
Hlačoková, Mišina, Šefranko). 

Vrcholom toho zlého je pol roka pred
dokončením stavebných prác domova
dôchodcov napadnúť na cirkevnom
súde voľbu zborového dozorcu. To na-
zývam nehoráznosť. Niekomu veľmi
prekáža, aby sa naplnil jeden z najdôle-
žitejších sľubov pre náš cirkevný zbor od
brata dozorcu Ing. Karola Pavlů, že
v evanjelickom dome starostlivosti bude
domov dôchodcov. A tak použili všetky
prostriedky, aby tomu zabránili, a žiaľ,
žalobu podpísali aj niektorí nezoriento-
vaní. Funkcia dozorcu je pozastavená.
Je tiež nepochopiteľné, že cirkevný súd
za 5 mesiacov nerozhodol. 

Ale napriek tomu, Božia vec obstála,
a tak máme ukončené stavebné práce.
Nie sme ešte v cieli, ale sme blízko.
Protestantská Bratislava nám domov
dôchodcov nedokončí, ani krikľúni na
konventoch nie. Ani členovia z cudzích
cirkevných zborov, ani tí, ktorí vedia
len špiniť a ohovárať. Nedovoľme, aby
ľudia, ktorí sa osvedčili, boli znechute-
ní a odišli od takmer dokončenej prá-
ce. A teraz nemyslím len na brata do-
zorcu Ing. Karola Pavlů. 

Bratia a sestry, všímajme si, kto je
kto a rozvážme si, kde je pravda, kde
Boží chrám a kde diablova kaplnka.
Nech je Božia milosť nad nami a pred
zlým nás ochráni.

19. septembra 2010
BORIS MIŠINA

zborový farár, senior
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Čo je to vlastne vlastenectvo? Naše
vlastné vlastenectvo.

Najdrahší film, ktorý sa tvári na slo-
venský, je ukážkou, čo vlastenectvo
nie je. 

Vlastenectvo je v podstate hrdosť na
to, že niekam patríme, že máme minu-
losť, ktorá je našou hrdosťou, že v deji-
nách boli osobnosti, ktoré mali charak-
ter, odvahu, schopnosti, ktorými svoju
dobu pohli vpred. Históriu, s ktorou
sme bytostne zviazaní a miesto, kde
máme kolísku a chceme mať aj hrob.

Vo sviatočnom veľkonočnom čase
uviedla Slovenská televízia Jakubiskov
veľkofilm, ktorý chcel predstaviť kus
vypätej slovenskej histórie, času na za-
čiatku 17. storočia, keď skoro celé úze-
mie bývalého Uhorska, ktoré nepatrilo
k Turkami obsadenej Európe – Osman-
skej ríši, teda takmer presne územie
dnešného Slovenska, bolo väčšinou
protestantské. Lebo reformácia bola
novým stavom spoločnosti, pretože ľu-
dia chceli úprimne veriť Biblii a uče-
niu, ktoré si žiadalo jednotu slov a či-
nov a katolícka cirkev na celej čiare
sklamala. A preto bola reformácia taká
úspešná, že 90 % bývalého Uhorska –
územia dnešného Slovenska – bolo
protestantských. Toto oznámil arcibis-
kup Pázmáň do Vatikánu. Ale ducha
doby vo filme škoda hľadať. Aj zvolený
palatín Juraj Thurzo bol evanjelik. His-
torik Karlík už uverejnil životopis tejto
výnimočnej osobnosti. 

Chcem doložiť ešte niektoré fakty,
ktoré dokreslia jeho portrét: celý rod
Thurzovcov študoval na nemeckých
univerzitách a svoje poslanie všetci chá-

pali veľmi zodpovedne, aby prospievali
u Boha aj u ľudí. To nebola formalita, to
bolo vnútorné presvedčenie, podľa kto-
rého žili. Keď rozširoval a dostavoval
svoje dedičné sídlo – Oravský hrad, po-
stavil si svoju kaplnku a do nej si dal
v Nemecku namaľovať výnimočné dielo
– Speculum Justificationis, ktoré do-
dnes udivuje obrovským obsahom vnú-
torného náboja, o tom, že ospravedlne-
nie dosiahne pokorný človek svojou
hlbokou vierou. (Počas protireformácie
ho z hradu odstránili a dnes je v evanje-
lickom kostole v Necpaloch). Tak ako
Karol IV. na hrade Karlštejn, i Juraj
Thurzo v kaplnke pred obrazom posil-
ňoval svoju vieru a hľadal pomoc pri
rozhodovaní o veľkých problémoch,
ktoré musel – ako palatín – vyriešiť na-
miesto kráľa. Ako by mohol žiť bez tej-
to pomoci? Ako by sa mohol stať spo-
ločníkom najbohatšieho Nemca Jakuba
Fuggera, s ktorým spolu založili veľkú
banskú spoločnosť na dobývanie a spra-
covanie rúd? (Veď jeho pričinením sa
stredoslovenské banské mestá dostali
na špičku európskej súdobej techniky).
Jeho mozog musel perfektne fungovať
a musel byť čestný, ako by mu ináč dô-
verovali takí mimoriadni súčasníci ako
Jakub Fugger či kráľ Matiáš a všetci gró-
fi, ktorí ho dobrovoľne zvolili? Ako by
sa mu podarilo udržať mier medzi evan-
jelikmi a katolíkmi na počiatku 17. sto-
ročia, ktoré po jeho smrti bolo práve
storočím nemilosrdných bojov proti-
reformácie, ak by nemal schopnosti
a charakter? Mohol by byť taký chlípnik
a zlodej, ktorý sa lakomí na majetky Bá-
toryčky, keď bol taký bohatý, že mu pat-

A K O  S A  U Č Í M E  V L A S T E N E C T V U



rilo niekoľko hradov, a najmä banská
spoločnosť, a keď bol taký úprimne ve-
riaci a ponorený do kníh, ktoré miloval
a čítal a ich múdrosť ho viedla. A tiež
priateľ grófa Nádašdyho, nebohého
manžela Bátoryčky, by vari mohol jeho
deti ozbíjať? Veď staval kostoly a školy,
podporoval vzdelanie a nadaných štu-
dentov – podobne ako Fugger v Augs-
burgu, ktorý dal postaviť prvú kolóniu
sociálnych bytov na svete, kde sa do-
dnes býva a dodnes platí iba symbolic-
ké nájomné. Slovom, renesanční ľudia.
Prvá knižnica na Slovensku, v ktorej bo-
li mnohé knihy v bibličtine – veď služby
Božie sa odbavovali takto – bola knižni-
ca Juraja Thurzu v Bytči, ktorá mala
viac ako 800 zväzkov a jeho kňaz Eliáš
Láni bol autorom kancionála a v ňom
mnohých nábožných piesní.

Ako je možné, že štát dáva obrovské
peniaze na to, aby historické osobnos-
ti niekto takto nemilosrdne opľuval,
urazil, zohyzdil? Ako je možné, že
všetci kultúrni ľudia – múdra manželka
Alžbeta Coborová, farár Abrahamides
a mnohí iní boli predstavení ako hlúpe
a zlostné kreatúry?

Viete si predstaviť, že by si Francúzi
z Jany z Arcu vyrobili šibnutú cudzo-
ložnicu, ktorú treba upáliť? Veď chodi-
la predsa v mužskom odeve a stále bo-
la medzi vojakmi.

Viete si predstaviť, že by si Angliča-
nia zo Shakespeara urobili pobehaja,
naničhodníka? Alebo z Alžbety Anglic-
kej duševne chorú hysterku, ktorá kr-
vilačne vraždí?

Alebo Rakúšania by predstavili Sisi,
ktorá svoje manželské nešťastie lieči
v náručí napr. grófa Andrášiho?

Alebo čo taký Karlštejn? Čo tak tam
mohol konať ten Karol IV.?

Ale Česi a všetci ostatní si svoju hr-
dosť chránia. Pestujú. Nedovolia, aby
im nejaký niktoš a zlomyseľník, dobro-
druh, pošliapal históriu. 

Ako len šarmantne, s humorom a lás-
kavým nadhľadom predstavil Alexan-
der Dumas dobu Ľudovíta XV. A všetci
Francúzi sa s ním stotožnili. Zákonite
sám prezident Mitterand predniesol
veľkolepé laudácio, keď jeho telo pred
pár rokmi previezli do parížskeho Pan-
theónu a štyria mušketieri na koňoch
mu vzdali hold a celý Paríž bez dychu
hlboko prežíval túto svoju hrdosť.

Máme aj my príležitosť zažiť niečo
také skvelé? A také osobnosti máme,
alebo mali sme, medzi sebou. Ale vážiť
si nevieme nikoho.

Všetci vo svete vedia, že poznanie
histórie je tá nekonečná niť, ktorá ve-
die cez otcov, k starým, prastarým ot-
com a tak ďalej, hlbšie a hlbšie a že
tam kdesi v tej minulosti sme vo svo-
jich predkoch prítomní. Tam sú naše
korene. Takže sa máme za ne hanbiť?
Veď nemáme len Jánošíka, máme
mnoho múdrych, obdarených ľudí,
ktorí našu históriu tvorili z presvedče-
nia, z charakteru, ktorí správne stáli na
správnom mieste. A žili a konali čest-
ne, lebo inak nemohli. Ale dnes sú ne-
mí, nemôžu sa už brániť. A tak ich mu-
síme brániť my, živí. A my nesmieme
dopustiť, aby ktokoľvek svojvoľne ničil
ich pamiatku.

Nech výmyselníci natáčajú Perinba-
by a iné veci, ale k histórii sa treba
správať s úctou a vážnosťou, lebo inak
si seba nemáme za čo vážiť. A svet bu-
de tej istej mienky.

JANKA KRIVOŠOVÁ
zborová presbyterka, 

profesorka architektúry
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V 28. roku môjho života nastal obrat.
Nie radikálny, ani na prvý pohľad vidi-
teľný, pretože zmena spočívala viac-
menej len v odhodlaní prejaviť navo-
nok to, čo sa vnútri dávno hlásilo
o slovo – viera. Život ateistu je síce po-
hodlný z materiálnej stránky, z du-
chovnej však nedokáže priniesť dosta-
točné odpovede na otázky zmyslu
života či konania dobra alebo zla. 

Viera bola u nás doma niečo, o čom
sa nehovorilo. Skrátka, nám všetkým to
bolo a aj je nepríjemné, tak sme sa tým-
to témam obojstranne vyhýbali. A ak aj
došla reč na túto tému, vyhýbali sme sa
jadru veci a redukovali ju na otázku
chodenia či nechodenia do kostola,
dobrých či zlých ľudí a absolvovania ne-
jakých zastaraných náboženských ri-
tuálov zo slušnosti. Všeobecný obraz
kresťanstva som si utvoril na základe
správania starej mamy, praktikujúcej
katolíčky, v kontraste so všeobecnými
predstavami o modernom svete bez ná-
boženských predsudkov. Tento obraz
pozostával zo spomienok typu: „Scho-
vaj ten kalendár s nahotinkami, aby ho
stará mama nezbadala, veď je veriaca!“
Alebo u starej mamy na dedine: „Nebú-
chaj, je nedeľa, susedia počujú!“ Skóre
na stranu kresťanov pridával môj starý
otec, ktorý sa síce do kostola veľmi ne-
hrnul, avšak jeho život stelesňoval dob-
rotu a ochotu pomáhať si navzájom.
Môj otec však už bol, a je, presvedčený,
že dobrý a spravodlivý život sa dá viesť
aj bez absolvovania cirkevných obra-
dov a rituálov, čo je v podstate stále po-
stoj celej mojej rodiny. Ja už dnes viem,
že človek je naozaj hriešny, akokoľvek
som sa snažil presvedčiť seba samého
o opaku, že práve ja som spravodlivý
a nepotrebujem nijakú cirkev. 

Stalo sa, že moja dlhoročná priateľ-
ka, a už tri roky snúbenica, odišla na
jeden semester na stáž do zahraničia.
Dlhé jesenné a zimné večery som vy-
užil na preskúmanie otázky, ktorá vo
mne driemala už dlhé roky: môže byť
na tom kresťanstve niečo pravdivé? Kú-
pil som si Bibliu a začal čítať. Začiatky
neboli ľahké, pretože človek neznalý
historického kontextu Starej zmluvy sa
v nej ľahko stratí. Aj to je ďalší dôvod,
na čo potrebujeme cirkev – človek, kto-
rý vyštudoval teológiu, môže podať po-
mocnú ruku pri štúdiu. 

Skôr ako podám svedectvo o mojom
„obrátení“ (dovtedy som sa považoval
najprv za ateistu, neskôr za agnostika)
zodpoviem otázku, ktorú mi teraz naj-
častejšie v tejto súvislosti kladú kama-
ráti: čo ťa k tomu viedlo? Alebo: ako sa
to stane, že človek uverí? 

Mojou odpoveďou je chápanie lásky
a sexu, rozumej, ako vzťahov medzi
mužmi a ženami. Toto bol najsilnejší
motív, akokoľvek to odporuje všeobecne
zaužívanému názoru, že pojmy kresťan-
stvo a sex sa navzájom vylučujú. Celá
spoločnosť je presiaknutá predstavou,
že o sexe sa nemá v kresťanstve hovoriť,
že kresťania sú tmári, pretože sex je po-
dľa nich hriechom. Áno, ja aj moja snú-
benica sme to tak chápali: škoda, že je
cirkev proti sexu, inak by sme sa možno
pridali. Oproti tomu som tiež silne vní-
mal fakt, že aj napriek sexuálnej revolú-
cii, desiatkam časopisov a poradní málo-
kto, resp. nikto v mojom okolí nie je
spokojný so svojím sexuálnym životom.

Raz na návšteve na dedine u starej
mamy som čítal Katolícke noviny. Farár
opisoval príbeh, ako ho navštívila štu-
dentka žurnalistiky. Samozrejme, vo-
pred ho informovala, že v žiadnom prí-
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pade nechodí a ani nebude chodiť do
kostola, nenechá sa predsa manipulo-
vať nejakou tmárskou zastaranou inšti-
túciou. Len v rámci dodržania objektív-
nosti ju zaujíma názor cirkvi na otázky
vzťahov medzi mužmi a ženami. V roz-
hovore vyjadrila ľútosť, že sa toľko
manželstiev a vzťahov rozpadáva, žiad-
ne nevydržia a lásky akoby niet. Farár
múdro poznamenal, že je rozdiel v sú-
časnom svetskom chápaní lásky a kres-
ťanským chápaním lásky. Jeho slová si
presne nepamätám, ale ich obsah sa mi
vryl do pamäti a dnes ho interpretujem
takto: konzumná „láska“ zameraná na
svoje vlastné potreby a vlastné ego, za-
meraná na čo najlepšie vlastné prežíva-
nie slasti, nevydrží. Partnera vo vzťahu
chápe len ako nástroj na dosiahnutie
týchto slastí, a preto človeka unaví, do-
slova z neho vyčerpá energiu a je odsú-
dená na zánik a opätovné hľadanie
ochabujúceho zdroja stratených pôžit-
kov a ilúzií. Oproti tomu kresťanské
chápanie lásky nie je zamerané na svoj
vlastný prospech, ale na hľadanie pro-
spechu a porozumenia toho druhého
a na odpúšťanie krívd. Premietol som
tieto postoje na môj vlastný vzťah a po-
chopil som mnohé. Ako ateisti/agnosti-
ci sme samozrejme nemali problém se-
xuálne žiť vo voľnom zväzku. Jedine
stará mama nás „tlačila“ do sobáša, aj to
viac-menej kvôli tradícii, aby sa nepo-
vedalo, bez odôvodnenia, prečo. Mno-
hé sklamania z očakávaní a vzťahov
v minulosti nás viedli k zameraniu sa na
telesnosť. Namiesto ozajstného preží-
vania lásky a vzájomného odovzdáva-
nia sme sa sústredili na rôzne odporú-
čania z časopisov. Zlepšenie techniky
však pôsobí krátkodobo, človek má stá-
le pocit, že čosi tu chýba, že čosi nie je
správne. Náš vzťah však bol a je dlho-
dobý a v živote si rozumieme, vieme sa

porozprávať, nie len formálne, čo nás
pravdepodobne zachránilo pred roz-
chodom, tak typickým pre našu generá-
ciu. Ostali sme spomedzi rovesníkov
takmer jediný dlhoročný pár. Skutoč-
nosť, že aj naši známi vyznávajúci voľ-
né, nezáväzné vzťahy, nezáväzný sex,
nie sú so svojím partnerským životom
spokojní, že okolité vzťahy sa rozpadá-
vajú, že ľudia sa často sťažujú na pocity
smútku a osamelosti, hoci sú neustále
obklopení inými ľuďmi, vo mne len pre-
hĺbila záujem o kresťanský pohľad na
vec. Ako to, že všetci „vzorní“, nie len
formálni manželia, z ktorých aj po ro-
koch vyžaruje vzájomná láska, a nie len
ostávanie v manželstve kvôli majetku
a sebaobetovaniu, sú kresťania? Odpo-
veď som našiel v evanjeliu. Kresťanstvo
je náboženstvom lásky. To, že jeho von-
kajšie prejavy často tomu nenasvedčo-
vali a niekedy stále nenaznačujú, je pre-
javom ľudskej slabosti, ale nie obsahu
samotnej kresťanskej viery. Áno, aj
v mene kresťanstva sa viedli vojny. Ak
mali oporu v cirkvi, bolo to zlyhanie ľu-
dí, nie obsahu viery zakotvenej v Biblii.
Áno, aj pri čítaní Starej zmluvy človek
narazí na násilie. Citáty vytrhnuté
z kontextu často zdanlivo nabádajú
k násiliu. Nikdy však nie bezdôvodne
a bez dobrého zámeru. Ježiš Kristus ne-
bol len šikovným politikom a psycholó-
gom, ako sa ma o tom snažia presvedčiť
mnohí „moderní“ známi. On je odpo-
veďou na otázky ľudských hriechov
a trestu za ne, ktorý vzal na seba. On je
prejavom Božej lásky k svojmu stvoren-
stvu, preto sa nikto na svete nemusí cí-
tiť opustený, aj keď si uvedomuje zlo
a svoje vlastné hriechy. Autori kníh No-
vej zmluvy neboli šikovnými politikmi
a manipulátormi ovečiek do novej cir-
kvi, ktorú budú ovládať. Nijaký politik
ani duchovný vodca žiadnej sekty pred-
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sa nikdy nebol ochotný trpieť a umierať
za svoju pravdu, na rozdiel od apošto-
lov. Nijaká psychologická „finta“ nevy-
držala viac ako 2000 rokov. 

Tieto súvislosti som začal aplikovať
na môj vlastný život. Na náš vlastný
údiv aj snúbenica sa vrátila zo stáže
v zahraničí so záujmom o otázky viery,
ktoré v nej vzbudila spolubývajúca z in-
ternátu. Fantastické, ako sme sa v tom-
to našli, nebolo to len prispôsobovanie
sa jeden druhému. Väčšina našich zná-
mych si stále myslí, že doterajšia úspeš-
nosť nášho vzťahu je v tom, že sme ma-
li jednoducho šťastie, že sme sa našli
riadením osudu, zatiaľ čo im osud ne-
praje. Oni však nevidia náš bolestivý
proces sebapoznávania, a nie vždy
úspešnej snahy o oslobodenie sa od
egoizmu a zameriavania sa len na vlast-
ný prospech. Nevidia naše sexuálne
problémy. Aj my sme hriešni ľudia.
Zmena postoja z materiálneho a egois-
tického na otvorený, úprimný záujem
o prospech toho druhého sa zákonite
prejavila, čo nám dodalo ďalšiu chuť
meniť naše životy. Hoci tento proces nie
je ľahký, a asi ani nikdy nebude ukon-
čený, zistili sme, že to stojí za to. Že
kresťanské hodnoty a cnosti nie sú len
o naivnom asketizme, ale prinášajú
ovocie už v súčasnom živote, a to nielen
pre nás, ale aj pre naše okolie. V otázke
sexu sme zmenou postoja pocítili zme-
nu k lepšiemu, po uvedomení si ďalších
súvislostí sme sa dohodli na sexuálnom
pôste až do svadby. Aj ten mal na mňa
neuveriteľne očisťujúce účinky.

Samozrejme, záujem o kresťanstvo sa
musel prejaviť aj prakticky. Zistili sme,
že nemusíme byť na to sami. Navštevo-
vali sme katolícke omše i evanjelické
služby Božie. Pre mňa najpríťažlivejšia
časť bola vždy kázeň. V nej som sa vždy
našiel a pochopil mnoho vecí. Stačilo

byť otvorený a bez predsudkov a trochu
záujmu a štúdia. Tak človek nájde od-
povede aj na zložité otázky, ktoré často
bránia modernému človeku vstúpiť do
cirkvi, ako napr. zázraky versus moder-
ná veda, otázky utrpenia, pochybnosti
o spoľahlivosti a autenticite biblických
kníh, iné náboženstvá a pod. 

Ďalšou otázkou, ktorú sme museli ne-
vyhnutne vyriešiť, je výber vierovyzna-
nia. Naši predkovia boli tradične kato-
líci. Rodičia z obidvoch strán, či
zosobášení, alebo rozvedení, sú už ate-
isti. Ani jeden z nás sme neboli pokrs-
tený ani birmovaný, takže sme vlastne
mali na výber. Hoci som sa prikláňal
z dôvodu tradície rodiny ku katolícke-
mu vierovyznaniu, jeho prijatiu mi brá-
nili viaceré neprekonateľné dogmy (ne-
omylnosť pápeža, mariánsky kult,
prijímanie len Božieho tela, a nie krvi,
proces blahorečenia svätých, ktorí v mi-
nulosti spolupracovali s fašizmom, pre-
svedčenie, že katolícka cirkev je jediná
pravá vedúca k spaseniu a väčší dôraz
na sviatosti a náboženské rituály než na
kázeň Božieho slova). A tak som mal
dve možnosti: stať sa z tradície katolí-
kom, čo by v mojom prípade nutne
viedlo k pokrytectvu, alebo hľadať inú
možnosť. Tú som našiel v evanjelickej
cirkvi, s ktorej učením sa stotožňujem. 

Ďakujem Pánu Bohu za dar Ducha,
pánu farárovi za vedenie počas konfir-
mačnej prípravy a všetkým blížnym za
vedomú i nevedomú podporu.

Bohuznámy brat (jeho meno je
redakcii známe) – nedávno bol

ako dospelý prijatý do ECAV
v našom zbore. 
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ÚPRAVA POMERU MEDZI 
ŠTÁTOM A CIRKVAMI (2. časť)
Táto úprava už od roku 1946 čakala.

Všeobecne sa vedelo, že štát bude
chcieť svoj pomer k cirkvám upraviť.
Ale nevedelo sa, či ho bude chcieť upra-
viť bez ohľadu na názory cirkví, alebo
sa bude chcieť s nimi dohodnúť. Počíta-
lo sa s tým, že s iniciatívou príde štát.

V máji 1948 sme sa dozvedeli, že je
už nejaká osnova zákona o úprave po-
meru medzi cirkvami a štátom vypra-
covaná. Počuli sme, že už boli aj pora-
dy o nej medzi zástupcami štátu
a niektorých cirkví. Našej cirkvi nikto
nič neoznámil, jej zástupcov na nijakú
poradu nepozvali. Až v júli sme sa do-
zvedeli, pravdepodobne po zákroku
prezidenta republiky Klementa Gott-
walda, že v Prahe má byť zas nejaká
porada o tejto veci.

Prišla hádam aj nejaká pozvánka, ale
osnovu sme nepoznali. Vyslali sme na
poradu brata farára Miloša Hodžu
a brata farára Krahulca, aby sa aspoň
informovali o stave veci, aby tam kon-
štatovali, že naša cirkev nie je o osnove
informovaná a na porady o nej ju ne-
volajú. Úlohou vyslaných zástupcov
bolo len informovať sa, nijaké stanovi-
ská nemali zaujímať.

Prvá reakcia cirkvi na osnovu vznik-
la na schôdzi generálneho presbytéria
dňa 23. júla 1948. O tejto schôdzi som
urobil záznam hneď v nasledujúcich
dňoch. Vzhľadom na význam veci citu-
jem neskrátene:

„Generálne presbytérium Ev. a. v.

cirkvi na
Slovensku
na schôdz-
ke dňa 23.
júla 1948
zaoberalo
sa návr-
hom záko-
na o úprave pomeru medzi štátom a cir-
kvami, a to na podklade referátu brata
farára Miloša Hodžu a brata farára Kra-
hulca, ktorí sa zúčastnili na schôdzke
cirkevnej komisie Ústredného akčného
výboru Národného frontu v Prahe.

Účastníci pražskej porady podali
správu, podľa ktorej pán minister Dr.
Čepička, ktorý porade predsedal, ozná-
mil, že na osnove nemožno v podstate
nič meniť a že sa stane zákonom aj vte-
dy, keď niektoré cirkvi nebudú s ňou sú-
hlasiť. Cirkvi, ktoré ju neprijmú, nebu-
dú mať k štátu nijaký pomer, budú
vylúčené z akýchkoľvek finančných do-
tácií (kongruí), ich hospodárske úsilia
nebudú zahrnuté do hospodárskych
plánov a v každom inom ohľade budú
ponechané samy na seba.

K tomuto vyhláseniu, ako aj k samot-
nej osnove zákona, zaujíma generálne
presbytérium toto stanovisko:

Ev. a. v. generálna cirkev na Sloven-
sku bola po prvý raz vyzvaná, aby sa
k osnove tohto zákona vyjadrila len na
spomenutej porade, dňa 15. júla 1948.
Osnova zákona jej tiež iba na tejto po-
rade bola doručená.

Ide tu o zásah do pomerov cirkví,
ktorý bude mať ďalekosiahly význam.

C I R K E V N É  S P O M I E N K Y  
D R .  I N G .  P E T R A  Z AŤ K U
(pokračovanie)



Dotkne sa hlboko generálnej cirkvi,
dištriktov a seniorátov, ale aj každého
jednotlivého zboru a jeho členov. Preto
presbytérium považuje za nemožné
vyjadriť sa k osnove s konečnou plat-
nosťou. O veci takého ďalekosiahleho
významu mohol by rozhodnúť iba ge-
nerálny konvent cirkvi. I vtedy museli
by byť zbory vopred informované
o tomto predmete jeho rokovania
a museli by o ňom rokovať aj konventy
dištriktuálne. Tak to vyžadujú demo-
kratické zásady našej cirkvi, vtelené aj
do jej základných zákonov.

Generálne presbytérium zisťuje s po-
ľutovaním:

Čas, ktorý určil cirkvi na vyjadrenie
minister Dr. Čepička (zhruba asi jeden
mesiac) na prípravu tohto generálneho
konventu a na jeho zvolanie nestačí,
keďže pred ním museli by byť zvolané
ešte konventy západného a východné-
ho dištriktu; 

cirkev tento termín dostala na čas let-
ných prázdnin, keď mnohí farári a svet-
skí činitelia cirkvi sú na dovolenkách,
takže eventuálne zvolanie konventov
by pravdepodobne nemalo úspech; 

že mnohé iné cirkvi dostali osnovu
už na začiatku mesiaca mája a už
v máji sa s nimi o nej rokovalo.

Považuje preto za nespravodlivé, keď
sa od našej cirkvi žiada vyjadrenie do
jedného mesiaca, zatiaľ čo mnohé iné
cirkvi mali k dispozícii skoro štyri me-
siace. Táto nespravodlivosť vynikne,
keď uvážime, že naša cirkev vzhľadom
na svoje demokratické zriadenie musí
čerpať svoju mienku z kruhov širokých
vrstiev veriacich.

Následkom uvedeného je generálne
presbytérium toho názoru, že by bolo
správne a spravodlivé, aby lehota urče-

ná jej na vyjadrenie o tejto osnove bola
predĺžená do 15. novembra t. r. (pozn.
red.: to jest r. 1948). O toto predĺženie
týmto prosí.

Čo sa samotnej osnovy týka, je gene-
rálne presbytérium toho názoru, že jej
najhlavnejšími ustanoveniami sú:

1. Prevzatie hradenia osobných i vec-
ných nákladov cirkvi štátom a obme-
dzenie cirkevnej dane na max. Kčs 20,-
za dušu.

2. Schvaľovanie voľby farára štátnou
správou vopred.

Ad 1. Ev. a. v. cirkev na Slovensku je
cirkvou chudobnou. Náklady na svoje
udržiavanie, ako aj na udržiavanie jej
rozličných inštitúcií hradia si veriaci
sami príspevkami vo forme daní a da-
rov. Od štátu dostáva len príspevky
kongruálne a dotáciu.

Keď uvážime, že cirkev má asi tristo
zborov, vyše tristo farárov, senioráty,
dištrikty, diakoniu a rozličné iné inšti-
túcie, ktoré vyžadujú veľké náklady, je
príspevok štátu relatívne malý. Cirkev
sa doteraz márne namáhala, aby štát
tento príspevok zvýšil úmerne k prí-
spevkom ostatných cirkví.

I keby teda prevzatie hradenia nákla-
dov cirkvi štátom na prvý pohľad bolo
pre cirkev výhodné, nie je to tak v sku-
točnosti.

Úplné a priame platenie farárov štá-
tom urobilo by z nich štátnych úradní-
kov, ich zamestnávateľom stal by sa
prakticky štát. Farári, kantori atď. stali
by sa takto nezávislí od zborového ko-
lektívu. Vzájomný pomer, ktorý sa tu
doteraz vyvinul, by sa nutne zmenil na
neprospech práce cirkvi. Pomer farára
napr. k zboru bol by takto iný, ako po-
mer ostatných činiteľov zboru, napr.
zborového dozorcu. Zborový dozorca je
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s farárom úplne rovnoprávny reprezen-
tant zboru. Nejeden farár, ktorý by sa
stal od zboru úplne nezávislý, vykoná-
val by svoje povinnosti byrokraticky,
podľa vlastnej vôle a podľa vlastných po-
trieb. Takto by boli dané predpoklady,
aby sa zboru, a tým aj vlastnej práci od-
cudzil. To by malo nedohľadné násled-
ky na náboženský život, a tak aj na po-
slanie cirkvi. Utrpel by týmto aj doterajší
naozaj ľudovodemokratický charakter
jej správneho zriadenia, ktoré spočíva
na výhradnej vôli zborového kolektívu.

V našej cirkvi platí nepísaná zásada, že
cirkevné zriadenia sú vecou veriacich
a ich udržiavanie patrí medzi ich du-
chovné potreby. Skutočné príspevky ve-
riacich na tieto zariadenia dosahujú
v posledných časoch takých súm, že je
odôvodnené konštatovanie, že nutnosť
a správnosť tejto zásady je živo pociťova-
ná tými najširšími kruhmi príslušníkov
našej cirkvi. Preto považujeme za ne-
možné akékoľvek obmedzenie v tomto
smere. Ale práve preto aj považujeme
úplné hradenie hmotných potrieb cirkvi
štátnou pokladnicou z hľadiska záujmov
náboženstva a cirkvi za nebezpečné.

Ad 2. Vyžadovanie predchádzajúceho
súhlasu štátnej správy k voľbe farára je
pri súčasnej organizácii našej cirkvi
prakticky nemožné. Farára si volí úplne
voľne zbor na svojom konvente. Pres-
bytérium zboru síce môže podávať ná-
vrhy, ale práve tak ich môže podať aj
každý člen konventu na konvente sa-

motnom. Takto teda až do rozhodnutia
konventu nikto nemôže predložiť štát-
nej správe kandidátov na schválenie.

Obmedzenie tohto práva zboru zna-
menalo by podstatné obmedzenie právo-
moci najširšieho zborového kolektívu.

V súvislosti so schvaľovaním osnova
hovorí o štátnej správe. Touto môže byť
počínajúc miestny národný výbor kaž-
dý ďalší článok štátnej správy. Mohlo by
sa ľahko stať, že o tom, koho si má evan-
jelický zbor vyvoliť za farára, prakticky
rozhodovali napr. príslušníci katolíckej
cirkvi a naopak. Tak by to bolo najmä
vtedy, keby toto právo mali orgány ľu-
dovej samosprávy, ktoré často fungujú
ako orgány štátnej správy.“

Zo zápisu jasne vidieť, že od pražskej
porady po poradu presbytéria uplynulo
len osem dní. To znamená, že ani vtedy
presbytérium nemohlo byť ešte dosta-
točne informované o osnove zákona, ku
ktorej sa malo vyjadriť a ktorá od zákla-
dov menila postavenie cirkvi v štáte.
Preto mohlo zaujať stanovisko iba k naj-
významnejším bodom osnovy.

Tu treba dodať, že Hodža a Krahulec
podali vedeniu cirkvi podrobnú písom-
nú správu o priebehu porady v Prahe
a o jej účastníkoch. Boli tam len zá-
stupcovia reformačných cirkví. Prie-
beh schôdze bol zaujímavý, ale na ďal-
šie pokračovanie našej cirkvi, okrem
uvedeného, nepriniesol nič nového.

(Pokračovanie nabudúce)
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MICHAL HUDÁK 
Narodil sa v r. 1956 v Žiline v rodine

evanjelického farára; od r. 1978 žije vo
Švédsku.

Vysokoškolské štúdiá a kurzy absolvoval
v Bratislave na Slovenskej vysokej škole
technickej (1975 – 1978), v Štokholme na
Kráľovskej vysokej škole technickej – odbor
architektúra (1979 – 1982) a Vysokej škole
umeleckého priemyslu – odbor výzdoba ve-
rejných priestorov (2002), ako aj v Grafic-
kom štúdiu Nacka, odbor 3D-film a animá-
cia (2002 – 2004).

Získal viacero umeleckých štipendií a ab-
solvoval štipendijné cesty (Izrael – Grécko –
Egypt 1982 a 1985, Island – 1988, Japonsko
– 2005, štipendiá Švédskeho zväzu spisova-
teľov, Zväzu priateľov umenia Švédskeho

zväzu výtvarných umelcov, Zväzu švéd-
skych ilustrátorov).

Samostatné výstavy mal vo viacerých
mestách Švédska, Fínska, Dánska, Japon-
ska a Slovenska. Podieľal sa aj na spoloč-
ných výstavách v Anglicku, Poľsku, Slovin-
sku, Japonsku a na Slovensku. Jeho
pedagogická činnosť vo viacerých školách
vo Švédsku sa zameriava na najmä na kur-
zy maľby, grafiky, dizajnu a dejín umenia.

Ilustroval viacero kníh pre dospelých
a pre deti vrátane kníh pre deti s vlastným
textom: Loď nad Starým Mestom – Skeppet
över Gamla Stan, 1988; Loď a ohnivý ka-
meň – Skeppet och eldstenen, 1990; Pastier
a jeho 100 ovečiek – Herden och de 100
fa°ren, 1998; Trmavrma v Betleheme – Kala-
baliken i Betlehem, 2001. 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
si Vás dovoľuje pozvať na výstavu švédsko-slovenského výtvarníka

MICHALA HUDÁKA 
Krajiny pre Johanna Sebastiana Bacha

v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.
Výstava je predajná, potrvá do 31. októbra 2010 

a otvorená je denne okrem pondelka od 14.00 – 18.00 hod.

Sprievodné koncerty výstavy:
Štvrtok 21. október 2010, 19.00 hod. 

BACH – CHOPIN 
Účinkuje: ELENA LETŇANOVÁ – klavír

Štvrtok 28. október 2010, 19.00 h
GITAROVÝ RECITÁL – SLÁVNE DIELA J. S. BACHA

Účinkuje: LIBOR JANEČEK (CZ) – gitara

Vstupné na koncerty: 5 C= , študenti, seniori a ZŤP 3 C=  
Predpredaj: Kníhkupectvo Reformata, Palisády 48, tel.: 02/5443 3740, 
knihkupectvo@reformatasro.sk (Po – Pi 9.30 – 12.00, 13.00 – 17.30) 

Kníhkupectvo Jonatán, Legionárska 2, tel.: 02/5556 3040, jonatan@vbh.sk
(Po – Pi: 9.00 - 18.00, So: 8.30 - 12.30) a hodinu pred koncertom na mieste konania

Info: www.ecav.sk, media@ecav.sk, jan@juras.sk, 0905 716 851 

Partneri: ARTEM, Ministerstvo kultúry SR, PPA Controll a.s.
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BIBLICKÁ KRÍŽOVKA
(venovaná Pamiatke reformácie a Dr. Martinovi Lutherovi, 
predstaviteľovi reformácie *1483 – †1546) 

Vodorovne: AA:: Záverečná časť našej hymnickej piesne Hrad prepevný je Pán Boh náš
(PRVÁ ČASŤ TAJNIČKY). BB::  Športový zisk bodu z podania (napríklad v tenise) – pokryť,
odložiť, po anglicky (laid) – veľký katedrálny chrám. CC::  Barabbáš a Áron (inic.) – L.I.Z . –
riečny prúd (Iz 33, 21) – nie (bás.). DD::  Nula – tretí syn Jákoba a Ley (é=e) – sen, po maďar-
sky – Samuel (inic.) EE:: DRUHÁ ČASŤ TAJNIČKY. FF:: Občan Írska – Nahum a Vazjáta – Írí
a Izaiáš – ... Boží – rádius (skr.). GG:: Silný fyzický otras (lek.) – hlas somára – predpona s výz-
namom späť – poplatok vyberaný pri prechode tovaru cez colné hranice – chem. zn. niklu.
HH:: Síra – Cippora a Herodias – začiatok „eklipsy“ – hlava Únie. II:: 500 rímskych – Lev (as-
trolog.) po anglicky – na tomto mieste – dusík a ytrium – ... – len na Boha sa spolieha
(z Evanj. spevníka). JJ:: „...– prizvukujem, bratia, čas je krátky!“ (1K 7, 29) – ja zda na koni,
po nemecky (Ritt) – vzduch, po grécky (aer). KK:: Mytologická morská obluda (Ž 74, 14 ) –
v modlitbe Pánovej ide o dlh, ktorý má človek voči Bohu. LL:: TRETIA (POSLEDNÁ) ČASŤ
TAJNIČKY. 

Zvisle: 11:: „Či nie si Ty Kristus? Zachráň seba i nás! Ale druhý ho zahriakol: Ani ty sa ...
Boha ...“ (L 23, 38 – 39) – odovzdal. 22:: Elkánov syn, ktorý býval v dedinách netófátskych
(1Kron 9, 16) – v mytológii: starogrécky boh lásky – iba. 33:: Začiatok slova „šou“ – ŠPZ Le-
vice – predložka – ľavá, po česky. 44:: Kresťania oslavujú príchod Svätého Ducha (Turíce) –
999 rímskymi číslicami. 55:: Menšie pohorie na východ od Jeruzalema, tu odznelo Ježišovo
proroctvo o konci sveta a Jeho návrate. 66:: Mužské meno (4. marca) – bývalý politický vod-
ca Juhoslávie. 77:: Katolícka pobožnosť (pren. dlhotrvajúce karhanie, výčitky) – cestujúci, po
maďarsky (utas). 88:: Človek medzi pubertou a dospelosťou – kód neutrálneho územia (NT)
. 

99:: Ján mal odev z ťavej srsti a jedával ... (Mk 1, 6) – kód Vatikánu. 1100:: Národné divadlo –
„Mnohí uverili v Jeho ...“ – Ábelov brat, zabije ho preto, lebo bratovu obeť Boh prijíma a je-
ho obeť nie. 1111:: Elektricky nabitá častica vznikajúca z atómu (ión) – chem. zn. síry – ne-
prirodzene donútenú. 1122:: Doručovatelia tajných politických správa – „... et labora!“ (Mod-
li sa a pracuj! ORA.

Krížovku zostavil PETER BORGULA
člen cirkevného zboru

OBRÁTIŤ:Rozlúštenie: Náš poklad nie je vtom; nebesá nám zostanú! (Martin Luther:
„Hrad prepevný je Pán Boh náš“). 

Náboženské abiblické termíny: DÓM, TOK, LEVI, SYN, ALE, LEVIATAN, VINA, NEBO-
JÍŠ, ÁSÁ, LETNICE, OLIVOVÁ HORA, KOBYLKY, MENO, KAIN.

Realizoval výzdobu spoločenských a cir-
kevných budov vo Švédsku aj na Slovensku
(Zborový dom Bet Chen – Batizovce 1992;
Ev. a. v. chrám vo Svite, Slovensko, 1995 –
1996; Ev. a. v. zborový dom v Gerlachove,
Slovensko, 1997; Ev. a. v. chrám v Dudin-
ciach, Slovensko, 2001; Ev. a. v. zborový
dom v Hanušovciach, Slovensko, 2004).

Svojím projektom Krajiny pre J. S. Bacha
vzdáva poctu veľkému evanjelickému kan-
torovi a skladateľovi J. S. Bachovi v roku 325.

výročia jeho narodenia a 260. výročia jeho
úmrtia. Keďže výstavy obrazov tohto projek-
tu v Japonsku (Gallery Morioka, Galery Art
21, Tokyo, Art is Long, Kyoto, 2006) a vo
Švédsku (Samlargrafik, Kristianstad, 2008)
sa stretli s veľkým ohlasom a vystavené ob-
razy už zdobia príbytky tamojších milovní-
kov výtvarného umenia, pre Bratislavu mu-
sel Michal vytvoriť sériu nových obrazov. 

Knihy pre deti Michala Hudáka našim
najmenším srdečne odporúčame. 


