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Pastiersky list zboru biskupov k Vianociam 2019 
„Kňaz Simeon vzal Ježiša na ramená, chválil Boha a povedal: Teraz prepúšťaš, Pane, 
svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie“. L 2, 28 

„Anna, osemdesiatštyriročná vdova, nevychádzala z chrámu, pôstom a modlitbami 
slúžiac Bohu vo dne v noci. Aj ona pristúpila k nim v tú istú hodinu, chválila Boha 
a rozprávala o Ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema“. L 2, 373̶8 
 

Bratia a sestry, 
príchod Mesiáša je zlomovou udalosťou 
pre celé ľudstvo. Čakali by sme, že to budú 
predovšetkým ľudia zhromaždení okolo 
Jeruzalemského chrámu, teda predstavi-
telia duchovného života izraelského 
národa, ktorí spoznajú v narodenom 
dieťatku Mesiáša a Spasiteľa. Čítame však 
o nich prekvapujúcu vec: keď sa dozvedeli, 
že sa narodil židovský kráľ, predesil sa 
Herodes a s ním aj celý Jeruzalem. 
Nakoniec, niet sa čomu čudovať. Bol to 

predsa Herodes, ktorý dal vybudovať 
honosný židovský chrám. Keďže sú svojmu 
dobrodincovi zaviazaní, sú aj lojálni. Keď sa 
on bojí o svoje kraľovanie, musia sa báť aj 
oni. 

Herodes dal zavolať, všetkých 
veľkňazov a zákonníkov, aby sa ich 
povypytoval, kde sa má narodiť Mesiáš. 
A oni presne vedia, lebo citujú slová 
proroka, že to bude v Betleheme. Hoci o 
Mesiášovi vedeli, nič to pre nich 
neznamenalo. 

Predsa však v Jeruzalemskom chráme 
zostali dvaja ľudia, ktorí Mesiáša poznali 
a privítali s veľkou radosťou: bol to 
staručký kňaz Simeon a osemdesiat-
štyriročná vdova, prorokyňa Anna.   

Zdesenie predstaviteľov štátnej moci 
a náboženského života vyústilo do 
tragédie. Herodes dal v Betleheme a okolí 
povraždiť všetky deti do dvoch rokov, so 
zámerom zbaviť sa Ježiša. Ale stretnutie 
Simeona a Anny s Ježišom vyústilo do 
požehnania. Bolo naplnením ich života. 
Anna o Ňom rozprávala všetkým, ktorí 
očakávali vykúpenie Jeruzalema (L 2, 38). 

Táto dramatická časť vianočného 
príbehu má svoj silný odkaz. Mnohí aj 
v dnešnej cirkvi vedia o Mesiášovi, ale nič 
to pre nich neznamená. Spoliehajú sa skôr 
na moc štátnych predstaviteľov, politikov, 
ekonómov. To nikdy nebolo pre cirkev 
dobré.  

Naopak tí, ktorí verne očakávajú na 
Krista, nájdu ozajstné naplnenie svojho 
života. 

Simeon a Anna boli starí ľudia na 
okraji, možno zabudnutí, od ktorých 

zrejme už nikto nič nečakal. Práve títo sa 
stali radostnými svedkami narodeného 
Spasiteľa.  

Bratia a sestry, aj v dnešnom „jeruza-
lemskom chráme“, teda v kresťanskej 
cirkvi, sú takí, čo úprimne a verne 
očakávajú Pána Ježiša. Možno sú 
nenápadní, prehliadaní, niektorí tiež 
pokročilí vekom, ale presne vedia, kto je 
Ježiš Kristus, a akou zásadnou vecou je pre 
človeka stretnutie s Ním. Nezabúdajme, že 
aj spoločnosť zhromaždená okolo 
„Herodesa“ veľmi potrebuje počuť takéto 
svedectvo: teda to, že nás nezachráni 
ekonomický rast, politická šikovnosť či 
vojenská sila, ale stretnutie s Mesiášom, 
Záchrancom, ktorý je Pán pánov a Kráľ 
kráľov. 

Zo srdca si prajeme, aby takýchto 
stretnutí s Mesiášom bolo aj tieto Vianoce 
čo najviac. A zároveň ďakujeme všetkým, 
ktorí možno nenápadne, ale verne 
a oddane očakávajú na Mesiáša: či už na 
modlitbách, v praktickej službe, alebo 
s ochotou finančne podporovať 
odkázaných. Dávať ďalej to, čo od Boha 
prijali, venovať to Jemu na česť a chválu, 
a byť tak svedkom pre mnohých je 
dôležité. Zvlášť vďační sme za svedectvo 
starých ľudí. Naša cirkev je nimi 
požehnaná. Prosíme najmä mladších, aby 
na nich nezabúdali a boli vnímaví k ich 
vzácnym šedinám a mozoľom. 

Prajeme vám všetkým, aby stretnutie 
s Mesiášom bolo pre vás tou najväčšou 
radosťou týchto Vianoc, a tiež naplnením 
vášho života. 

 
                         
 
 
 
 
                    Mgr. Ján Hroboň                               Mgr. Ivan Eľko                                   Mgr. Slavomír Sabol 
                           biskup ZD                    generálny biskup                                      biskup VD 
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Kvalitný dodávateľ  

Vianoc 
Zvolil si si správneho dodávateľa Vianoc? 

Táto otázka sa prirodzene navodzuje 
v jednej z vianočných reklám obchodného 
reťazca, kde tzv. Santa na poslednú chvíľu 
kupuje kapra na vianočný stôl. Tento 
reťazec si v reklame nárokuje titul: 
Oficiálny dodávateľ Vianoc! Oficiálny 
dodávateľ Vianoc. Hmm… ? Existuje? A ak 
áno, kto ním je? V čom majú Vianoce svoj 
pôvod?   

Nie je výnimočným konštatovanie, že 
Vianoce majú svoj pôvod v pohanských 
sviatkoch. V určitom slova zmysle tomu 
rozumiem, aj keď s tým nemôžem súhlasiť. 
Kresťanstvo prenikalo do kultúr, ktoré 
praktizovali svoju podobu náboženského 
života a mali svoje náboženské zvyklosti. 
Kolískou kresťanstva je Palestína (vtedy 
územie Rímske ríše), odkiaľ sa rozšírilo do 
celého sveta. A ako prenikalo vytlačilo 
a nahradilo pôvodné náboženstvá s ich 
zvyklosťami a náboženskými rituálmi 
novým obsahom. Predovšetkým sviatky 
spojené so slnovratom. Kresťanské 
Vianoce nahradili slávenie pôvodných 
z pohľadu kresťanstva pohanských 
sviatkov a boli zasadené do obdobia, keď 
sa pôvodne slávili pohanské sviatky. 
Kresťanské slávenie Vianoc teda pripadlo 
na december, aj so svojou zvesťou, ktorou 
je narodenie Krista. Vianoce ako také majú 
teda svoj pôvod v kresťanstve.  

Čo sa týka dátumu narodenia Krista, 
ten nie je známy. Slávenie kresťanských 
Vianoc je doložené až v prvej polovici 4. 
storočia. Práve v tomto období rímski 
kresťania štátny sviatok „Narodenia Slnka“ 
začali interpretovať ako vlastný sviatok 
narodenia Krista. To je to oficiálne 
spájajúce sa s kresťanstvom. Nič to 
nemení na skutočnosti, že správy o prvých 
skutočných Vianociach datujeme do 
prvého storočia.  
Žijeme v krajine, kde sa ku kresťanstvu 
hlási väčšina populácie, teda aj k sláveniu 
sviatkov, ktoré v nich majú svoje 
významné miesto. Cez tie stáročia sa 
kresťanstvo v Európe a nielen v nej dostalo 
do tej pozície, v ktorej bolo kedysi rímske 
náboženstvo. V priebehu storočí 
prichádzali predovšetkým filozofické 
a spoločenské systémy, ktoré v určitej 
miere, alebo úplne, nahradili pôvodný 
význam Vianoc. Hlavne systémy, ktoré boli 

nepriaznivo naladené voči kresťanstvu, či 
náboženstvu ako takému. A tak sa pre 
mnohých stali Vianoce vo svojom 
význame sviatkami rodiny, a tým aj 
sviatkami, v ktorých sa očakáva láska, 
pokoj a radosť. Tak to počujeme aj 
v dnešnom kontexte, keď počujeme, že 
Vianoce sú sviatkami rodiny. Je 
potešujúce, keď to tak je. Nie každý však v 
takomto duchu môže Vianoce prežívať. 
Niekto nemá rodinu, iný niekoho z blízkych 
stratil. Ďalší  zase má rodinu, ale vzťahy sú 
zlé a pod. Okrem toho, každý bez rozdielu, 
aké je jeho rodinné zázemie, prežívame 
straty rozličného druhu. Pod vplyvom 
spomínaného a mnohého ďalšieho majú u 
mnohých Vianoce trpkú príchuť. Ľudia sú 
unavení z predvianočného času a v 
mnohých prípadoch povedia, nech to už 
nejako prejde. Potom bude dobre.  

Toto však nemusí byť jediný scenár 
prežívania vianočných sviatkov. Je niečo, 
čo nie je závislé od ľudskej nestability, ale 
závislé od toho, načom nie je potrebné nič 
zmeniť. Kresťanské Vianoce majú svoj 
pôvod v tom, v čom má svoj pôvod aj 

samotné kresťanstvo. A tým je Boh, 
ktorého moc prevyšuje všetko. Ten, ktorý 
je viac ako len neosobná vesmírna energia. 
Ten, ktorého charakter aj vzťah k človeku 
je známy. Kresťanské Vianoce majú svoj 
pôvod v Božej milosti, láske a vernosti. 
Zhmotnením toho všetkého je dar Vianoc. 
Ten, kto nám môže priniesť pravú radosť 
z Vianoc, je Boh, ktorý je ich autorom. Toto 
sa nám núka ako správa radosti a to 
predovšetkým vo chvíľach, keď nás 
prepadá zúfalstvo nad obsahovým 
vyprázdnením Vianoc. Skutočným 
dodávateľov Vianoc je Boh. Prichádza 
k nám ako Darca všetkých dobrých darov. 
Obdarovávajúce pôsobenie Boha je 
zhrnuté vo vierovyznaní kresťanov, 
známom pod označením Viera všeobecná 
kresťanská. Čím teda Boh obdarováva? 
Nuž tým, čím je On vo svojej podstate.  
A koho obdarováva? Nuž všetkých bez 
výnimky. Avšak nie všetci prijali plnosť jeho 
darov v živote.  
 

Obdarovanie stvorením  
Boh takto obdaroval celé svoje stvorenie. 
Komplexnosť, jedinečnosť a genialita 
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stvoreného sveta je tým darom pre 
človeka žijúceho na zemi. Bol to dobrý Boží 
dar – dovtedy, kým ho človek nevzal do 
„svojich rúk“. Potom to už zo svetom – 
Božím stvorením šlo a ide z kopca. Ako to? 
Nuž svet bol a je zverený nám všetkým 
ľudom, aby sme sa oň starali. Ale 
svojvôľou, v ktorej sme odmietli Božie 
pravidlá hry života, sa oň nedokážeme 
postarať, ale z toho vyťažiť. Nuž a takto 
potom svet, ako miesto pre život človeka 
vyzerá. Nie pre každého je v dôsledku 
ľudskej chamtivosti vhodným miestom pre 
život. A zdá sa sledujúc predpovede 
klimatológov ani tak skoro nebude – ak 
vôbec na tom lepšie bude. Tie zmeny sú 
následkom ľudskej činnosti, v ktorej si 
človek svet privlastnil. Bolo by zlé 
zabudnúť pripomenúť, že v dare stvorenia 
je obsiahnutý ten najvzácnejší dar, a to dar 
ľudského života. Život sme dostali, nik 
z nás si ho sám nedal. Vedomie vzácnosti 
tohto daru nech nás vedie 
k zodpovednosti za ten svoj dar, ale aj za 
dar života tých druhých. Vianoce nám 
prinášajú posolstvo, ktoré ak správne 
uchopíme, motivuje nás to k vďačnosti za 
svoj život, aj život ľudí okolo nás. Vďačnosť 
premenená do praxe je potom zjavná ako 
starostlivosť solidarita, súcit či 
milosrdenstvo.  
 

Obdarovanie spasením/záchranou 
Stelesnením Božieho obdarovania v tej 
najdokonalejšej podobe je Ježiš. Príbeh 
Jeho narodenia je tým centrálnym, okolo 
ktorého sa sústreďujú vianočné sviatky. 
Veď hádam niet kresťanskej domácnosti, 
v ktorej by sme nenašli niečo ako symbol 
udalostí spred 2000 rokov. Betlehem, 
hviezdy, svetlá či ďalšie iné. Čo je to však za 
dar a ako mu rozumieť? Čím je život 
človeka menom Ježiš tak výnimočný, že si 
pamiatku jeho narodenia pripomíname 
rok čo rok? K skutočnej pravde sa musíme 
prepracovať skúmaním zdroja, ktorý o 
Vianociach hovorí. A tým je Biblia. V nej je 
význam Ježišovho života zhrnutý v slovách: 
„Prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo“. 
Ak máme pochopiť tieto slová, musíme 
odhliadnuť od vianočnej kulisy 
v Betleheme a pozrieť sa na udalosti 
posledných troch rokov Ježišovho života. 
Tie nasvedčujú, že bol poslaný do sveta, 
aby zachraňoval. Konal v moci, ktorej 
nemohla konkurovať ani moc prírody, ani 

choroba, ani smrť. A predsa Ježiš, ten, 
ktorý mal moc, zomrel na kríži ako ten 
najslabší a najzraniteľnejší človek. Lenže 
práve jeho smrť je darom pre svet 
a ľudstvo. Kedy je smrť darom? Keď skrze 
ňu dochádza k záchrane života niekoho 
druhého. Ježišova smrť je presne takým 
darom pre každého jedného človeka. Lebo 
On zomrel, aby sme žili život v plnosti. 
Tento dar Božej lásky je pre každého, no 
nie každý si ho prevezme. Pre mnohých 
Ježiš stále zostane len dieťatkom v jasliach, 
a teda len ako nejaký mýtus či legenda.  
 

Obdarovanie posvätením 
Posvätenie je typicky náboženský – 
kresťanský pojem. Čo znamená? 
Posvätenie je jednoducho oddelenie 
samým Bohom pre konkrétny zámer, 
poslanie, úlohu. Posvätenie je na jednej 
strane stav života veriaceho človeka a 
zároveň je to proces formovania, v ktorom 
hlavným formujúcim činiteľom je Boh 
sám. A On pôsobí predovšetkým skrze 
Božie slovo a sviatosti. Pán Ježiš povedal: 
Duch je ten, ktorý obživuje. Tam, kde Boh 
vstupuje do života človeka, sa rodí 
skutočný a pravý duchovný život. Duch 
svätý – Duch Boží otvára priestor pre 
porozumenie zvesti o Ježišovi, ktorá bez 
jeho pôsobenia zostáva človekom 
nepochopená. K životu pod pôsobením 
tohto Ducha Boh povoláva človeka už 
v krste svätom. Povoláva do vzťahu na tej 
osobnej rovine no zároveň k vzťahu na 
rovine spoločenstva cirkvi. Božím darom je 
spoločenstvo cirkvi, ktoré nie je miestom 
pre dokonalých ľudí, ale miestom pre ľudí 
hriešnych. Často sa stretávam 
s nesprávnou predstavou vnímania cirkvi 
a tých, ktorí sú jej súčasťou. A to tak zo 
strany tých, ktorí tam nepatria, ale aj zo 
strany tých, ktorí sú pravidelnými 
účastníkmi života v cirkvi. Na čo treba 
pamätať, je to, že cirkev nie je 
spoločenstvom dokonalých ľudí, ale ľudí 
nedokonalých – hriešnych. Tomu majú 
rozumieť predovšetkým tí, ktorým je 
spoločenstvo cirkvi blízke. Cirkev je 
„opravovňou“ hriechom zdeformovaných 
ľudských životov. Nástrojmi, ktorými 
pôsobí premenu k svojmu obrazu je Jeho 
slovo a sviatosti. Posvätenie je proces 
pôsobenia Svätého Boha v živote človeka 
s výsledkom v podobe: lásky, radosti, 
pokoja, zhovievavosti, nežnosti, vernosti, 

krotkosti, zdržanlivosti a ďalších. Tak sa 
človek obdarovaný Duchom Božím stáva 
obdarovaním pre ľudí okolo.  
Záverom. To, akého máš dodávateľa 
Vianoc, má priamy vplyv na to, aký prínos 
pre teba Vianoce budú mať. Kvalitný 
dodávateľ – kvalitné Vianoce. To, čo som 
spoznal ja, je, že tým kvalitným 
dodávateľom je Boh. Môžeš sa na Neho 
spoľahnúť a nechať sa vtiahnuť do príbehu 
Vianoc. Pamätaj však, že sa tak deje 
okľukou, v ktorej musíš na začiatok Jeho 
života hľadieť od konca. Lebo prijatie 
požehnania z vianočnej zvesti je možné len 
vtedy, keď sa na Kristovo narodenie budeš 
dívať v kontexte Kristovej smrti a Kristovho 
vzkriesenia. Boh zjavuje svoju lásku, milosť 
a dobrotu voči tebe a celému ľudstvu. „Tak 
Boh miloval svet (vedz aj teba a aj každého 
človeka kedy žijúceho na svete), že svojho 
jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, 
ale večný život mal každý, kto verí 
v Neho“. Boh sa narodil ako ľudské dieťa 
do nášho sveta, aby sme sa my mohli 
narodiť ako Božie deti do Božieho sveta. 
Nechaj sa preto obdarovať tým 
betlehemským dieťaťom ako darom od 
Boha a získaj novú kvalitu života, ktorú 
nebudeš chcieť nikdy opustiť. Vtedy sa 
pripojíš ku všetkým tým, ktorí z hĺbky srdca 
vyznávajú: „Vďaka Bohu za Jeho 
nevýslovný dar“ (2K 8, 15). 

D. Hanko 
zb. farár 
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Dobre je nám tu 
Osobné stanoviska kandidáta na biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. P. Mihoča
 
„Peter prehovoril k Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Keď on ešte 
hovoril, ajhľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte. Keď to 
učeníci počuli, padli na tvár a náramne sa báli. Ježiš pristúpiac k nim, dotkol sa ich a riekol: Vstaňte a nebojte sa! A keď pozdvihli oči, 
nevideli nikoho, len samého Ježiša“. Mt 17, 49̶ 
 

„Pane, dobré je nám tu“, tak zneli slová 
učeníka Petra na hore premenenia. Slová, 
ktoré sú pre nás otázkou i výzvou 
k zamysleniu nad sebou, aj nad životom 
cirkvi. Môžeme aj my dnes uprostred 
nášho spoločenstva cirkvi vyznať: Pane, 
dobré je nám tu? Myslíme uprostred 
rôznych zápasov viac na to Božie, alebo 
rezonuje medzi nami viac to ľudské? Sme 
tu my pre cirkev, alebo je tu cirkev pre náš 
prospech? Táto otázka ma vnútorne 
zamestnáva pri pohľade na dnešnú 
situáciu ECAV, ktorú charakterizuje silná 
polarizácia, názorová roztrieštenosť, 
rozbitá dôvera a nalomené medziľudské 
vzťahy. Sami cítime, že prechádzame 
zložitým obdobím, kde pod vplyvom 
rozličných postojov je nám vzdialené 
Petrovo vyznanie: „Pane, dobré je nám 
tu.“ Z tohto pohľadu je ťažké vytvoriť 
podrobnú predstavu programu, nakoľko 
jej realizácia je závislá nielen od 
jednotlivca, ale od schopnosti celého 
spoločenstva cirkvi hľadať hodnoty 
jednoty, čistoty, vzájomnej služby. Chcem 
nás preto motivovať k premýšľaniu, kedy 
nám v cirkvi bude lepšie a možno aj dobre.  
 

Pohľad na veci Božími očami 
V cirkvi nám bude dobre, keď budeme viac 
myslieť a vidieť veci Božími očami, ako 
našimi ľudskými. Keď si pred seba budeme 
viac klásť Krista ako vlastné záujmy. Platí to 
pre všetkých duchovných aj laických 
pracovníkov. Nechávať sa Kristom 
vyvádzať na miesta, kde sa Kristus pred 
nami premieňa a sprítomňuje, kde cítime 
jeho blízkosť a kde aj nás premieňa svojím 
svetlom, to vnímam ako prvoradú úlohu 
biskupa cirkvi. K týmto stretnutiam 
s Kristom chcem pozývať duchovných aj 
laických pracovníkov. Vytvárať priestor, 
kde sa dokážeme nanovo ubezpečovať 
a upevňovať vo viere hlasom, ktorý 
prichádza spoza horizontu večnosti: toto je 
môj milovaný Syn, jeho poslúchajte. 
Dnešný individualistický svet potrebuje 
priestor spoločenstva, v ktorom znie slovo 
usmernenia a vyjavenia hodnôt, ktoré 
dávajú životu zmysel. Som presvedčený, že 
takéto stretnutia potrebujeme aj ako 
duchovní (pastorálne konferencie, 
vzdelávanie, dni ticha, stretnutia 
farárskych rodín, atď.) aj ako laickí 
spolupracovníci či členovia CZ. Som 

vďačný, že mnohé aktivity sa dejú na pôde 
CZ a seniorátov, úlohu dištriktu vnímam 
v organizovaní a príprave väčších podujatí, 
ktorých zmyslom je povzbudenie a radosť 
zo širšieho spoločenstva cirkvi. Určite 
mojou úprimnou snahou bude nadviazať 
na rozbehnutú tradíciu organizovania 
všetkých dištriktuálnych, misijných aktivít, 
ktorých cieľom aktivít je stretať a vidieť 
Kristovu tvár. Keď sa pýtame, kedy nám 
v cirkvi bude dobre, tak zmenu neprinesie 
očakávanie, že sa niekto zmení, že sa 
zmení situácia, zmenu prinesie, keď v cirkvi 
sa budeme snažiť nevidieť nikoho iného 
(ani seba), len Krista. Keď takto naučíme 
hľadieť aj novú generáciu našich detí 
a dospievajúcich (rozvoj evanjelických škôl 
na pôde dištriktu, vydávanie materiálov 
pre deti a mládež, vzdelávanie vedúcich 
rôznych misijných aktivít) mám nádej, že 
ako cirkev budeme napredovať aj 
v budúcnosti. 
 

Hľadanie Kristovej spravodlivosti 
V cirkvi nám bude dobre, keď budeme 
hľadať nie na vlastnú, ale Kristovu 
spravodlivosť. Na hore premenenia učeníci 
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stretli okrem Krista aj Mojžiša a Eliáša ako 
zástupcov Božieho konania uprostred 
Božieho ľudu. Obaja potvrdili správnosť 
Kristovej cesty ako naplnenia Božieho 
zákona aj prorockých očakávaní. Žiť vo 
vzťahoch z Kristovej spravodlivosti, žiť 
v bázni pred Svätým, hľadať cestu nie 
vlastnej spravodlivosti, ale cestu, skrze 
ktorú sa cirkev buduje v živý organizmus. 
Veľa bolesti a zranení, táborovitosť cirkvi, 
ktorú dnes zažívame sa zrodila z hľadania 
vlastnej spravodlivosti, vlastnej pravdy, bez 
ochoty vidieť problémy očami iných. 
Prajem si, aby sme pochopili, že ovocie 
Ducha ako čestnosť, zhovievavosť, pokoj, 
zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 
miernosť, sebaovládanie sa rodili z miazgy 
hľadania Kristovej spravodlivosti a hľada-
nia jeho kráľovstva. Toto ovocie potre-
bujeme pre revitalizáciu vzťahov medzi du-
chovnými, aj uprostred života CZ. Aby sa 
svetlo v cirkvi nestalo tmou, a tma svetlom.  
 

Nie sme tu sami pre seba 
V cirkvi nám bude dobre, keď pochopíme, 
že tu nie sme sami pre seba. Pobyt na hore 
premenenia sa ukončil Kristovým 

pozvaním zísť dolu a kráčať cestou 
poslušnosti vyjavenému slovu v obetavej 
službe. Vyznanie – Pane, dobre je nám tu, 
nie je konečnou stanicou na ceste 
s Kristom. Cirkev nie je na svete preto, aby 
sa len stretala okolo vyjaveného slova, 
zažívala spoločenstvo všetkých generácii, 
preto, aby jej bolo dobre, ale preto, aby sa 
skláňala k obetavej službe k tým, ktorí sú 
odkázaní na pomoc zvonku a takto 
uchopila poslanie v tomto svete. Z tohto 
hľadiska vnímam diakoniu (službu 
konkrétnej pomoci) ako kľúčový program, 
ktorého zmyslom je konkrétna pomoc 
núdznym. Ak chceme ako cirkev rásť, bez 
všímavých očí, bez milosrdenstva, bez 
obetí to nepôjde. Mám nádej, že s Božím 
požehnaním a vedením sa podarí 
zrealizovať projekt Diakonického domova 
Elim v priestoroch budovy na Baštovej 
ulici, kde budú môcť nájsť pomoc 
a duchovný domov všetci, ktorí sú 
odkázaní na pomoc ľudských rúk. V cirkvi 
však postrádame aj službu sociálne 
odkázaným rodinám, vdovám, sirotám, 
rozvedeným, atď.  

Veľkou výzvou pre nové vedenie 
dištriktu a generálnej cirkvi bude aj 
pripravovaný nový zákon o financovaní 
cirkvi. Aj tu bude potrebné prehodnotiť 
mieru obetavosti a ochoty podporovať 
život cirkvi. Nebude to jednoduché, ale 
mám nádej, že aj v tomto ohľade Božia 
moc bude otvárať dvere naše srdcia, aby 
sme zverené dedičstvo cirkvi (duchovné, aj 
materiálne) dokázali rozvíjať vo všetkých 
smeroch. 
V závere textu sa píše: „a keď pozdvihli oči, 
nevideli nikoho, len samého Ježiša“. Toto 
je Boží recept, z ktorého sa i v dnešnej 
cirkvi dokáže rodiť vyznanie: „Pane, dobre 
je nám tu“. Prajem si, aby sme tento stav 
mohli okúšať i v dnešných časoch, aby 
naše spoločenstvo bolo príťažlivé pre 
okolitý svet, nie pre naše aktivity a kvality, 
ale pre prítomnosť Toho, ktorý sa stal 
zreteľným večným hlasom v tomto 
pominuteľnom svete – pre Krista. Slúžme 
mu s bázňou a poslušnosťou, s láskou 
a obetavosťou, aby sme aj dnes mohli 
uprostred cirkvi vyznávať: „Pane, dobre, je 
nám tu“. 
       

 

Hľadanie 
Vzpriamene sa a pozdvihnutie hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. Luk 21, 28 
Obťažení vlastnými starosťami 
a problémami, ťaživými udalosťami vo 
svete sa pomaly deň za dňom posúvame 
za svojimi cieľmi. Všetci. Lebo všetci máme 
pred sebou niečo, čo chceme urobiť, 
dokončiť, niečo, čo sme si predsavzali 
vykonať. A tak sa posúvame, aby sme 
dosiahli cieľ. A to čo najskôr! Čo najlepšie! 
Aby nás to nestálo veľa námahy, ale aby 
výsledok bol čo najhodnotnejší. Jasné! Veď 
sa jedná o nás, tak prečo by sme mali robiť 
kompromisy!  Tešíme sa z úspechov, radi 
sa s nimi pochválime. Veď nech všetci 
vedia, ako sa nám darí, akí sme šikovní. Ale 
pri posúvaní sa za svojim cieľom sa 
nevyhneme prekážkam. Prekážky! Sú 
všade! Niekedy sa dajú obísť, občas sa dajú 
preskočiť. Inokedy ich musíme 
jednoducho odstrániť. Pre nás to znamená 
zdržanie a žiadna prekážka nás neteší. 
Keďže každý z nás ma iný cieľ, inú 
predstavu, iné možnosti, iné schopnosti, 
všetko toto ovplyvňuje výsledok nášho 
posúvania, a na jeho konci vôbec 
nemusíme nájsť to, o čo sme sa tak 
úporne snažili. Čo potom? Priznať, že 

chyba je v nás samých? Tváriť sa, že o nič 
nejde? Obviniť z neúspechu niekoho 
iného? Záleží vlastne na tom, ako veľmi 
sme poblúdili a aké dôležité bolo pre nás 
naše snaženie. A... čo sme očakávali. 
Hľadali sme pri zdolávaní prekážok 
pomoc? Či sme sa spoliehali na vlastné 
sily? Bola naša snaha potrebná preto, aby 
niekomu pomohla?  Veľa otázok, na ktoré 
môže dať odpoveď len každý sám za seba. 
Naše životy, naše konanie, máme vo 
svojich rukách. Môžeme sa slobodne 
rozhodnúť, čo bude cieľom nášho života. 
Ponuka sa nám veľa lákavých cieľov 
a k ním nás môžu priviesť rôzne cesty. Je 
medzi nimi aj cesta, ktorá je na prvý 
pohľad nezaujímavá. Je úzka a schodná iba 
vtedy, keď zmeníme samých seba. Keď si 
uvedomíme, že naše posúvanie sa, náš 
život bude mať zmysel iba vtedy, keď 
zoberieme na vedomie hlas, ktorý nás 
neustále volá k pokániu. Vzpriamte sa 
a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje 
vaše vykúpenie. A tak je jedno, či si na 
začiatku svojej cesty, alebo máš už 
polovicu za sebou, dokonca môžeš byť 

pred jej koncom. Skús sa zastaviť a počúvaj 
hlas, ktorý k tebe hovorí. Už dnes si 
pozvaný zakúsiť vecnosť v Ježišovi Kristovi, 
lebo vecnosť sa začína už tu na zemi. Je to 
nový začiatok, ktorý vyústi do dokonalého 
pokoja blaženej nebeskej večnosti. Takýto 
úžasný cieľ ti neponúkne nikto z ľudí. 
Opýtaj sa ešte dnes na Slovo 
Hospodinovo. „Obráť sa a budeš žiť! Ajhľa, 
teraz je čas príhodný, ajhľa, teraz je deň 
spasenia“ (2K 6, 2). 

Milí bratia a sestry, vianočné sviatky sú 
sviatkami pokoja a lásky. Ľudia si vzájomne 
prajú zdravie a šťastie. Malý Ježiško 
v jasličkách rozcitlivuje naše srdcia, tak 
nech všetko, čo nám priniesol si 
nenecháme ukradnúť či vymeniť za niečo, 
čo s naozajstným darom nemá nič 
spoločné. Želám Vám pokojné, radostné 
požehnané sviatky, a novú cestu, ktorá 
bude tá pravá. 
 

Z. Pichnarčíková 
zb. dozorkyňa 
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História slovenskej diakonie  
„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho 
poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“  (Ján 13, 343̶5)  

Diakonia je láska k ľuďom, 
spoločenstvo silných so slabými. Jej 
podstatou je skláňať sa k človeku v núdzi. 
Nepozná hranice, nenechá sa znechutiť, 
berie potreby ľudí vážne. Kresťanstvo si 
získalo uznanie a chválu činorodou láskou. 
V období prvotnej apoštolskej cirkvi sa 
považovalo za najkrajšiu úlohu pomáhať 
biednym, opusteným. Tak vzniklo 
spoločenstvo lásky – koinonia. Aby bol 
v spoločenstve poriadok vyvinul sa úrad 
služby – diakonia. Do diakonickej služby 
boli od začiatku prijímaní aj muži, aj ženy. 
Neskoršie sa mužská diakonia odpútava 
od charitatívnych úloh. Diakoni sa stávajú 
duchovnými pomocníkmi. Nastáva istý 
stupeň kléru. Ženská diakonia nevybočila 
od svojho historického poslania. Bola jej 
pridelená opatera nemocných 
a chudobných. Starala sa o svojich členov 
zboru až po ich smrť, navštevovala väzňov. 
Na tieto služby boli diakonisy riadne 
vyučené, pripravené a vysvätené. 
V dobových dokumentoch nájdeme 
oslovenie týchto žien v gréckom jazyku 
diakonissae, v latinskom jazyku ministrae. 
Aj ženská diakonia prešla rôznymi 
zmenami. Idea diakonie ustúpila silnému 

ideálu mníšstva. Humanita a práca 
úslužnej lásky prestala byť úlohou 
a programom cirkvi a zborov. Reformáciou 
a novým cirkevným zriadením vznikla 
potreba oživenia diakonie. Preto z histórie 
poznáme veľký rozmach nemeckej 
diakonie. Prvým krokom na udomácnenie 
ženskej diakonie na území dnešného 
Slovenska bolo v roku 1891 zriadenie 
nemeckého evanjelického Diakonického 
ústavu v Bratislave. Bola to filiálka 
nemeckého evanjelického cirkevného 
zboru Gallneukirchen. V tom istom roku 
1891 sa začala formovať aj slovenská 
diakonia na Starej Turej. Priekopníčkami 
boli sestry Royové – Kristína a Mária. 
Vzorom pre založenie Materského 
diakonického domova pod menom 
Vieroslava im bola ustanovizeň v Sliezku. 
Vieroslava bola vedená skôr 
v medzikonfesijnom duchu. Vznikla 
povinnosť Evanjelickej a. v. cirkvi na 
Slovensku starať sa o vlastný evanjelický 
diakonický dorast. Iniciatívu pri formovaní 
slovenskej diakonie prevzal spolok 
Dobrodej v Liptovskom Svätom Mikuláši.  
 
 

Spolok DOBRODEJ  
Dňa 21. februára 1867 
vrbickosvätomikulášske ženy založili – 
podľa pracovitej Marty a zbožnej Márie – 
vo vrbickosvätomikulášskom evanjelickom 
a. v. cirkevnom zbore jeden z prvých 
spolkov na Slovensku spolok Dobrodej. 
Predsedníčkou sa stala pani Lujza Miková 
(zotrvala vo funkcii 30 rokov), 
podpredsedníčkou Šarlota Ballová, 
pokladníčkou Žofia Ballová, účtovníčkou 
Anna Uličná, zapisovateľom Emil 
Nitriansky a 6 členiek výboru. Cieľom 
spolku bolo podporovať riadne slovenské 
vyučovanie, vybaviť dievčenské triedy 
učebnými pomôckami, prispievať na plat 
učiteľky a zbierať kapitál na utvorenie ešte 
jednej vyššej dievčenskej triedy. Učiteľka 
musela vynikať darmi ducha, silou viery, 
schopnosťou zručných rúk a vkusom, aby 
mohla zabezpečovať riadnu výučbu. So 
žiačkami komunikovala aj v nemeckom 
jazyku. Kritérium na post učiteľky 
postupne spĺňali vzácne mikulášske ženy: 
Ľudmila Bauerová, vydatá Stodolová – 
neskoršia predsedníčka spolku Dobrodej, 
Emília Šefranková, Fanny Rajbulová, Alina 
Augustíny, vydatá Trnovská, Anna Uličná, 
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Mária Pivková, vydatá Salvová, Marienka 
Uličná – neskoršia predsedníčka 
Dobrodeja.   
 Hoci o činnosť spolku Dobrodej sa 
starali ženy, spoluprácu s mužskými 
predstaviteľmi cirkevného zboru 
neodmietli. Keď do zboru prišiel Fridrich 
Baltík – neskorší preddunajský biskup, do 
spolkového života priniesol záujem 
o dobročinnosť. Vzbudil záujem 
o Podporoveň, o pohanskú misiu, o matky 
a deti a cirkevnú škôlku – úvodu. K nemu 
pribudla ďalšia vzácna osobnosť, nový 
zapisovateľ Karol Ruppeldt – učiteľ, ktorý 
spolu so svojou manželkou Klementínou, 
rodenou Augustíny, obohatili spolkový 
život o divadelný odbor a starali sa 
spoločne o spevokol Tatran. Trieda 
ručných prác prekvitala, zveľaďoval sa aj 
hmotný i finančný majetok Dobrodeja. 
Štafetu dobre začatej práce prevzala nová 
predsedníčka Irena Hoffmanová, 
zapisovateľom sa stal učiteľ Daniel 
Bodický. V Dobrodeji sa v roku 1902 
zrodila myšlienka vzniku sirotinca. 
Propagátorom sirotinca bol zborový farár 
Juraj Janoška, neskorší biskup. Tesne pred 
I. svetovou vojnou (1913) sa ujala 
i myšlienka zriadiť útulňu pre starcov – 
starobinec. Tak vznikla aj základina na 
starobinec. Prvá svetová vojna preverila 
ducha lásky členov Dobrodeja. Na každom 
kroku v meste cítili dobročinnosť, 
rodoľubstvo a samaritánstvo Dobrodeja. 
Spolok sa zriekol členských príspevkov 
v prospech Červeného kríža na 
poskytnutie pomoci opusteným rodinám. 
V roku 1915 zriadil na Vianoce „ošacovaciu 
akciu“. Dobrodej osobitne objednal obuv 
pre 90 detí nielen z Mikuláša, Vrbice, ale 
z celého vrbickosvätomikulášskeho zboru. 
Túto činnosť vykonával až do skončenia 
vojny. V jubilejnom roku (1917) 400. 
výročia pamiatky reformácie a 50. výročia 
Dobrodeja bol otvorený sirotinec. Prvý 
sirotinec – ústav milosrdenstva a lásky bol 
v Žuffovskom mikulášskom dome, ktorý 
poskytol továrnik Ondrej Žuffa starší 
z Palúdzky. Vedením ústavu bola poverená 
opatrovkyňa slečna Janka Križanová. 
Pomáhali jej panie Kamila Holéczyová 
a Lujza Štucknerová. Dobrodej uskutočnil 
zbierku a sirotinec zariadil nábytkom, 
riadom, šatstvom, posteľným prádlom 
a finančnou hotovosťou takmer 6000 
korún. Slávnostné otvorenie bolo dňa 14. 
novembra 1917 za účasti cirkevných 

zborov z Liptova, Oravy, Turca a Nitry. 
V roku 1917 bolo prijatých 13 detí, v roku 
1918 ďalších 27 detí. V roku 1920 bolo 
v matrike už zapísaných 51 detí, hoci 
mnohé už odišli do rodín. Dočasný priestor 
nevyhovoval a majiteľ požiadal vedenie 
sirotinca o uvoľnenie domu pre 
rekonštrukciu celého objektu. Vrbicko-
svätomikulášsky cirkevný zbor dostal od 
vdovy Márie Eördöghovej, rodenej 
Kunovej testamentom záhradu 
s intravilánom a vilkou na dobročinné 
ciele. Po vykonaní formalít sa sirotinec 
preniesol do nových priestorov, kde bol do 
roku 1926. V rokoch 1925/26 podľa 
projektov a plánov staviteľa Mikuláša 
Štefanca bola vybudovaná účelová budova 
sirotinca. Dobrodej sa ujal zabezpečiť 
vnútorné zariadenie sirotinca. Vedúcimi 
sirotinca po Janke Križanovej boli: Hermína 
Petrovičová, Emília Šišková, Katarína 
Hatalová. Od roku 1927 diakonisa Mária 
Kmeťová a Emília Šoltésová. Od roku 1938 
bol za správcu sirotinca vyvolený vrbický 
rodák farár Vladimír Kuna. Vo funkcii 
správcu pôsobil do zániku sirotinca v roku 
1950. 
V roku 1920 sa naplnila jedna z prvých 
úloh Dobrodeja. V Liptovskom Mikuláši 
bola zriadená vyššia dievčenská škola 
rodinného typu Živena. Prvé roky spolok 
Dobrodej školu aj financoval. Spolok 
Dobrodej sa začal zaujímať o výchovu 
a získanie slovenských diakonís. Finančne 
podporoval vyškolenie a vysvätenie 
slovenských diakonís, ktoré sa školili vo 
Vratislave (Breslav). Túžba po zborovej 
diakonii sa naplnila, keď breslavská 
Bethánia (nemecké Sliezsko) prepustila do 
vrbickosvätomikulášskeho zboru sestru 
diakonisu Máriu Kmeťovú, Slovenku 
z Báčky. Dňa 18. septembra 1922 bola 
slávnostne privítaná v mikulášskom 
chráme. Dobrodej posielal od roku 1925 
do Breslavi kandidátky na vyškolenie pre 
diakonickú službu. Z 11 vyslaných 
kandidátiek 7 neuspelo. Cirkevný zbor 
vyhlásil súbeh na nové budovy – novú 
faru, cirkevný dom, starobinec – Bethániu. 
Eduard Ballo, akademický maliar 
a profesor vysokej umeleckej školy 
v Budapešti, daroval rodnému cirkevnému 
zboru 600-tisíc korún na postavenie 
domova pre starcov, ktorý od začiatku 
stavby niesol meno Ballovský dom 
Bethánia. Dobrodej poskytol na stavbu 
cirkevného kultúrneho domu 50-tisíc a na 

zariadenie cirkevného domu ďalších 50-
tisíc korún. Do vnútorného zariadenia 
Ballovho domu – Bethánie venoval 25-tisíc 
korún. Vďaka obetavým „Martám 
a Máriám“ sa vrbickosvätomikulášsky 
Dobrodej odhodlal na smelý čin. Pripraviť 
všetko tak, aby mohol vzniknúť Slovenský 
spolok evanjelickej diakonie a aby bol 
vybudovaný Materský diakonický domov. 
V roku 1930 bol dobudovaný Ballovský 
dom – Bethánia, v ktorom sa vytvoril 
priestor i pre Materský domov diakonís. 
Farár Michal Madera vypracoval návrh 
stanov Spolku slovenskej evanjelickej 
diakonie. Stanovy potvrdil generálny 
konvent. Generálna cirkev zobrala Spolok 
slovenskej evanjelickej diakonie pod svoju 
ochranu. Vyzvala všetky cirkevné zbory, 
spolky, ako aj jednotlivcov, aby sa stali 
členmi tohto spolku. 
 

SPOLOK SLOVENSKEJ EVANJELICKEJ 
DIAKONIE  
„Nebuďte leniví v horlivosti, duchom 
vrúcni, slúžte Pánovi“ (R 12, 11)  
 V dobovom časopise Služba lásky 
čítame, že s pomocou Božou a Jeho 
vnuknutím sa utvoril Spolok slovenskej 
evanjelickej diakonie v roku 1931 v rámci 
všeobecnej kňazskej pastorálnej 
konferencie v Banskej Štiavnici. 
Iniciátorom tejto akcie bol ženský spolok 
Dobrodej v Liptovskom Mikuláši. Po 
potvrdení stanov generálnym konventom 
v roku 1931 pod bodom     11. a) sa dňa 23. 
augusta 1932 uskutočnilo zriaďujúce valné 
zhromaždenie v Brezovej a bolo zvolené 
prvé predstavenstvo. Predsedníčkou sa 
stala Mária Zochová, vdova po biskupovi 
Samuelovi Zochovi. Tajomníkom sa stal 
vrbickomikulášsky farár Michal Madera. 
Zo stanov čítame: - sídlo spolku je 
Liptovský Svätý Mikuláš, jeho činnosť sa 
vzťahuje na celú oblasť Slovenska poťažne 
ČSR. Cieľom spolku je združovať členstvo, 
združenia a evanjelické zbory a. v. na 
Slovensku k sústavnej charitatívnej 
a sociálno-humanitnej práci so zvláštnym 
zreteľom na potreby evanjelického 
slovenského ľudu v duchu a šľapajach 
Majstra a Pána Ježiša Krista. Tento cieľ sa 
má dosiahnuť povolávaním, výchovou, 
vydržiavaním a zaopatrovaním 
evanjelických diakonís podľa vzoru 
a v duchu materského domova 
v Kaiserswerte. Zriadením samostatného 
slovenského materského domova, 
zriaďovaním útulní, sirotincov, 
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starobincov, sanatórií a nemocníc. 
Vysielaním diakonís do zborov, sirotincov, 
nemocníc, kde si to žiadajú na stálu službu. 
Vydávaním misijných spisov, 
usporadovaním prednášok a šírením 
záujmu o činnosť charity, slúžiacej lásky. 
Prvé stanovy obsahovali IX. bodov a 22 
paragrafov. Na začiatku sa činnosť spolku 
sústredila na šírenie myšlienky diakonie, 
získavanie čo najviac členov spolku, 
založenie Materského domova diakonís. 
Bol vydaný leták SLUŽBA LÁSKY v 20 000 
výtlačkoch. Bola vybavená krajinská 
verejná nemocnica v Palúdzke pre 
ošetrovateľskú službu diakonís. Dobré 
meno a česť našej diakonii zabezpečovali 3 
mladé sestry – diakonisy vyučené 
v breclavskej Bethánii a 2 zapracované 
sestry – diakonisy z nemeckého 
Bratislavského materského domova, ktoré 
nastúpili pracovať na chirurgické 
oddelenie v nemocnici v Palúdzke. Dňa 8. 
decembra 1935 slávnostne otvorili 
slovenský Materský diakoniský domov 
v Liptovskom Svätom Mikuláši. Spolok 
slovenskej evanjelickej diakonie prenajal 
od správy Ballovského domu – Behtánie 
jedno poschodie a zriadil ho na obytné 
miestnosti pre diakonisy a pracovne. 
V prízemí bola kuchyňa a veľká jedáleň. 
Útulný domov potreboval svoju matku. Na 
prosbu predsedníčky Marienky Zochovej 
uvoľnil nemecký Bratislavský ústav 
dlhoročnú, všestranne skúsenú diakonisu 
Zuzanu Matheideszovú, rodom z Gemera, 
aby zaujala na dočasnú dobu úlohu sestry 
predstavenej v slovenskom materskom 
domove. Sestra diakonisa predstavená sa 
ujala svojich práv i povinností dňa 1. 
septembra 1935. Do Materského domova 
v Liptovskom Mikuláši prišlo ďalších 13 
kandidátok. Duchovným správcom 
domova sa stal profesor – katechéta 
Ľudovít Neckár. Úbor diakonís sa ustálil 
podľa vzoru bratislavského nemeckého 
ústavu, ale čepiec bol ozdobený bielou 
výšivkou podľa vzoru čepca z ľudového 
odevu (Dačov Lom), ktorý navrhla 
predsedníčka Mária Zochová. Zomrela 
v Modre dňa 17. decembra 1935. Na 
uprázdnené miesto predsedníčky bola 
zvolená Darina Osuská, tajomníčkou sa 
stala Oľga Albini-Janošková. 
 Koncom februára v roku 1936 bola 
spolku pridelená ošetrovateľská služba 
v krajinskej verejnej nemocnici vo Zvolene. 
Na obsadenie 9 ošetrovateľských miest 

boli zavolané ďalšie 3 diakonisy, ktoré 
boli na výchove v bteclavskej Bethánii, 
jedna diakonisa z nemeckého 
bratislavského ústavu a jedna sestra 
diakonisa z Diakonie Jednoty bratrské 
z Mladej Boleslavi. Počet kandidátiek 
diakonís sa rozrastal. Materský domov 
prevzal ošetrovateľskú službu v novom 
infekčnom pavilóne v palúčanskej 
nemocnici. Nadviazala sa sesterská 
spolupráca s ústavmi: bratislavsko-
nemeckým, staroturianskou Vieroslavou 
a s Diakoniou Jednoty bratrskej z Mladej 
Boleslavi. Najväčšou túžbou Materského 
domova diakonís v Liptovskom Svätom 
Mikuláši bolo spolupráca s ústavmi: 
bratislavsko-nemeckým, staroturianskou 
Vieroslavou a s Diakoniou Jednoty 
bratrskej z Mladej Boleslavi. Najväčšou 
túžbou Materského domova diakonís 
v Liptovskom Svätom Mikuláši bolo čím 
skôr vychovať a vyslať zborové sestry do 
našich zborov, aby mohli pomáhať bratom 
farárom. Vedenie SSED zborovú služby 
menovalo korunou diakoniského 
povolania. Od zborovej služby si sľubovalo 
veľmi mnoho. Život v Materskom domove 
a výchova sestier – diakonís prebiehala 
podľa štatútu – domáceho poriadku. 
Duchovný správca poskytoval náboženskú 
výchovu a sestra predstavená 
oboznamovala s podstatou diakoniského 
povolania a jeho organizáciou. Základom 
odborného vzdelania bol štátny 
ošetrovateľský náukobeh a pohotovosť pri 
nemociach každého druhu. Na začiatku 
vypomáhala bteclavská Bethánia, 
neskoršie ošetrovateľský náukobeh 
absolvovali v Bratislave. Podľa osnov 
ošetrovateľskej školy Štefánikovho ústavu 
v Martine vypracoval SSED ošetrovateľský 
náukobeh pre Materský domov 
v Liptovskom Mikuláši. Prednášali: MUDr. 
Anna Šáchová, MUDr. Ivan Bodický, pani 
Máňa Lackova a lekári z palúčanskej 
nemocnice. Slovenský jazyk vyučovala 
odborná učiteľka Želka Mačuhová, členka 
výboru SSED. Na špeciálne kurzy boli 
sestry-diakonisy vysielané podľa dobových 
pravidiel. Absolvovali kurz laborantov, 
röntgenové kurzy, kantorské kurzy a mali 
aj pedagogické vzdelanie.  

V roku 1938 naša slovenská Diakonia 
pocítila rozdielnosti kresťanskej lásky. Na 
začiatku roka 1939 krajinský úrad 
odporúča, aby zvolenská nemocnica bola 
pridelená mníškam rádu sv. Františka. 

Evanjelická verejnosť podáva protest, 
ktorému nebolo vyhovené. Bola sľúbená 
náhrada v novozriadenej nemocnici 
v Hnúšti, ale aj túto nemocnicu dostali 
mníšky. Duchovný správca profesor-
katechét Ľudovít Neckár bol preložený 
z L. Mikuláša do Spišskej Novej Vsi. Keď sa 
chcel zúčastniť mimoriadneho zasadnutia 
spolku, tak ho spred dverí Materského 
domova žandári odviezli do väzenia v Ilave. 
Po návrate z Ilavy bol preložený do 
Prešova. V roku 1940 pri skromnom, ale 
dobrom hospodárení zakúpil SSED veľkú 
záhradu s obytným domom v blízkosti 
Ballovského domu-Bethánie. Obytný dom 
zrekonštruovali a zriadili v ňom Záhradku 
Pánovu – materskú škôlku. Vojnové roky 
preverili našu slovenskú Diakoniu, ktorá 
vedela, že i k nepriateľovi sa musí zachovať 
kresťansky. Farár, správca sirotinca 
v Liptovskom Mikuláši Vladimír Kuna za 
záchranu židovských detí prišiel takmer 
o život. Diakonisy poslúžili vo vojenských 
lazaretoch nemeckým i ruským vojakom. 
Kresťanským spôsobom pomohli tým, čo 
v čase razie gardistov v palúčanskej 
nemocnici potrebovali pomoc. Na 
všetkých staniciach služby lásky či už 
v Modre, Ľubinej, Martine, Myjave, 
Prešove, Bratislave, Levoči a v Beckovskej 
Vieske vyvinuli diakonisy nadľudskú prácu 
a zodpovednosť. Po II. svetovej vojne 
Diakonia rozkvitala. Vtedajšej Generálnej 
cirkvi evanjelickej a. v. na Slovensku patrila 
celá Diakonia s troma materskými 
domovmi: v Liptovskom Mikuláši, 
Bratislave (bývalá nemecká) a na Starej 
Turej (Vieroslava). V Liptovskom Mikuláši 
sa v októbri 1948 konala prvá konferencia 
československej diakonie, ale zároveň to 
bola posledná spolupráca slúžiacej lásky. 
Prišli ťažké päťdesiate roky a postupný 
zánik Diakonie na dlhšiu dobu. 

spracovala Mgr. D. Fiačanová,  
cirkevná archivárka 
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Martin Luther a jeho spis „Ježiš Kristus sa narodil ako Žid“ 
 
Blížia sa vianočné sviatky. Sú to sviatky 
pokoja, mieru a radosti. Aspoň tak sa to 
v dnešnej spoločnosti interpretuje. Už 30 
rokov, od „Nežnej revolúcie“, sa 
pravidelne k slovu dostáva kresťanská 
viera a vianočné sviatky obsahujú aj to 
najdôležitejšie, prečo vznikli ̶ spomienku na 
narodenie Spasiteľa sveta Ježiša Krista.  

Pri tejto príležitosti je vhodné si 
spomenúť na jeden spis Martina Luthera, 
ktorý nie je až taký známy. Hovorí však 
veľa o vtedajšej spoločnosti a mnohé jeho 
myšlienky sú dodnes inšpiratívne. Ide 
o spis „Ježiš Kristus sa narodil ako Žid“, 
v nemeckom origináli „Dass Jesus Christus 
ein geborener Jude sei.“ Luther ho vydal 
v roku 1523 a chcel ním odpovedať na 
výčitky zo strany svojich katolíckych 
oponentov, ktorí tvrdili, že poprel božský 
pôvod a tým nepriamo aj panenské 
narodenie a Božie synovstvo Ježiša Krista. 
Považoval toto obvinenie za absurdné 
a chcel ho vyvrátiť prerozprávaním histórie 
biblického spasenia a navyše sa pokúšal 
presvedčiť Židov k prestúpeniu na 
kresťanskú vieru. Spis venoval bývalému 
rabínovi Jákobovi Gipferovi, ktorý sa okolo 
roku 1519, pod vplyvom Lutherových 
kázní, dal pokrstiť a vo Wittenbergu 
vyučoval hebrejčinu. Jemu samému 
napísal: „Hrubosť pápežov a duchovných 
zhoršili tvrdohlavosť Židov. Cirkevná 
doktrína a zvyky im neukazovali žiadne 
iskry svetla alebo tepla. Ale teraz, keď 
svieti zlaté svetlo evanjelia, exituje nádej, 
že mnoho Židov (podobne ako Gipfer) sa 
zo srdca obráti ku Kristovi“. Luther 
Gipferovi venoval latinský preklad svojho 
diela. Cieľom bolo spoločensky integrovať 
Židov, aby mohli úspešne prestúpiť na 
kresťanstvo. 

V samotnom spise Luther najprv 
odmietol celú predchádzajúcu misiu voči 
Židom, násilie a útlak, ktorý vyplynul 
z nesprávneho katolíckeho učenia. 
Zástupcovia pápežskej cirkvi sa podľa neho 
správali k Židom tak, že: „...dobrý kresťan 
by sa skôr stal Židom ako Žid kresťanom. 
Ak by sa takto správali apoštolovia 
k pohanom, nikto by sa nikdy nestal 
kresťanom. Židia boli násilne podrobení 
pápežstvu. Zaobchádzalo sa s nimi ako so 
psami, boli urazení a okradnutí. A predsa 

sú Ježišovými pokrvnými príbuznými, 
ktorých si Boh vyvolil spomedzi všetkých 
národov a daroval im Sväté písmo. Pokiaľ 
sú násilne prenasledovaní, urážaní 
a obviňovaní z toho, že potrebujú 
kresťanskú krv a z ďalších výmyslov, ako by 
sme chceli, aby boli k nám otvorení. Ak by 
im niekto chcel pomôcť, mal by voči nim 
praktizovať nie zákon pápeža, ale 
kresťanskú lásku, láskavo ich prijať, 
pracovať a žiť spolu, aby mohli naše 
kresťanské učenie a naše životy počuť 
a vidieť.“ Luther sa tu obracia aj do 
vlastných radov s otázkou: „Ak je veľa 
tvrdohlavých, čo to znamená?“ Odpoveď: 
„Nie všetci sme dobrými kresťanmi!“ 

Ako „bláznovo dielo“ Luther označil 
tradičné cirkevné ohováranie Židov ako 
rituálnych vrahov. Jeho kritika, že sa so 
Židmi zaobchádza ako so psami, sa 
odvolávala na označenie bezdomovcov, 
ktoré bolo známe už od konca staroveku, v 
ktorom sa používali výrazy ako „blúdiace“ 
alebo „besné psy“. V roku 1519 biskup 
Juraj Falcký nariadil, aby boli všetci Židia 
v jeho diecéze úplne izolovaní, pretože 
neboli „ľuďmi ale psami“. V niektorých 
katolíckych oblastiach boli Židia, ktorí boli 
obvinení z náboženských alebo iných 
trestných činov, zavesení za nohy medzi 
dvoch živých psov, a tak ich popravovali 
obzvlášť mučivým a nečestným 
spôsobom. 

Luther sa v druhej časti svojho spisu 
pokúsil dokázať, že v Ježišovi z Nazareta sa 
naplnili mesiášske zasľúbenia z Biblie. 
Prvýkrát interpretoval časti z 1M 3, 15; 1M 
22, 18; 2S 7, 12; Iz 7, 14 ako proroctvá 
o Božom synovi a narodení Mesiáša 
z panny. Odporúčal pedagogicky 
odstupňované hlásanie evanjelia, aby Židia 
najprv spoznali Ježiša ako pravého 
Mesiáša a neskôr ich mali učiť, že Ježiš je 
tiež pravým Bohom. Tým by prekonali 
predsudky, že Boh nemôže byť človek. 
Zdôraznil tiež, že Boh darom Tóry 
a prorokov si vyvolil Židov ako žiadny iný 
ľud a že boli bližšie ku Kristovi ako pohania. 
Preto by sa s nimi malo jednať ohľaduplne 
a zaobchádzať s nimi ako s ľuďmi. Mali by 
sa zrušiť zákazy, ktoré ich obmedzovali 
v práci v cechoch. Mali by sa zrušiť getá, 
ktoré ich vyčleňovali zo spoločnosti. 

A podobne zastaviť aj nepodložené povery 
o rituálnych vraždách. 

Lutherove praktické požiadavky boli 
v tom čase nové. Jeho teologické 
argumenty sa však zhodovali 
s predchádzajúcimi. Považoval za 
samozrejmé, že cieľom Starej zmluvy bolo 
dokázať Ježiša a nikoho iného ako Ježiša. 
Zdôrazňoval, že v Kristovi Boh 
bezpodmienečne prijíma všetkých 
hriešnikov, Židov i pohanov. Reformácia 
odhalila skutočný význam Biblie a jej 
znenie možno použiť ako dôkaz toho, že 
Ježiš Kristus splnil biblické zasľúbenia. 
Preto Židom nič nebráni v tom, aby sa stali 
kresťanmi. 

Lutherov spis by sme v dnešnej dobe 
označili ako misijný. Pokúšal sa poukázať 
na nezdravé spôsoby, ktoré v tej dobe 
v spoločnosti vládli a ukázať pravú cestu, 
ktorou sa treba vydať. Dnes už vieme, že 
tieto snahy sa u Luthera a cieľovej skupiny 
nestretli s veľkým pochopením. Môžeme 
sa opýtať, ako sa správať dnes. Ak nám 
niekto na naše misijné snahy odpovie 
negatívne, ak nás počas vianočných 
sviatkov prekvapí to, že ich obsah je síce 
plný radosti, pokoja a pohody, ale chýba 
v nich to podstatné. Postavíme sa ostro 
proti a začneme všetkých posielať tam 
a tam...? Alebo sme dostatočne silní 
a morálne spôsobilí, aby sme aj 
odmietnutie dokázali prekonať a ako 
protestantskí kresťania sa v každodennom 
živote správať príkladne podľa evanjelia 
a svedčiť svojím životom o spoznanej 
pravde? Ostatne aj Martin Luther sa 
narodil ako katolík. 

M. Gdovin 
kaplán vo Svätom Kríži ̶ Lazisku 
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Čiňme dobre všetkým 
(Zamyslenie ku koncu kalendárneho roka) 
„A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým...“ G 6, 10 

Koľko sme tento rok dostali? Koľko 
lásky, Koľko pozornosti, koľko času? Koľko 
trpezlivosti, koľko odpustenia?  

Koľko peňazí, koľko dobroprajnosti, 
koľko milosrdenstva, koľko povzbudenia, 
koľko dobrých slov, koľko úsmevov. Koľko 
dôvodov na vďaku Bohu.  

A tými dôvodmi boli mnohokrát ľudia 
a ich príležitosť, ktorú správne využili, aby 
nám prejavili dobro. Pretože boli múdri. 
Pretože múdry človek vie, že čas nebude 
vždy a že čas môžeš premeškať a že čas 
môžeš stratiť. Dnes nás chcem vyzvať 
k múdrosti a motivácii. Dokiaľ mám čas, 
mám konať dobro všetkým. Dobro od 
druhých ľudí je pre nás motiváciou využiť 
čas a byť dobrý k ďalším. 

Pred niekoľkými rokmi nám chýbali 
peniaze. Poviete si: no mne chýbajú stále... 
Ale vtedy sme naozaj rozmýšľali ako sa 
z tej situácie dostať, koho požiadať 
o pomoc a v ten deň nás navštívilo jedno 
dievča z prešovskej mládeže, s ktorou sme 
sa stretli po rokoch a odvtedy sme sa s ňou 
už nestretli. Bola to krátka milá návšteva. 
Nechala nám knihu a odišla. Keď sme po 
nejakej chvíli zobrali knihu do rúk, bol tam 
odkaz: Boh mi dal na srdce, že mám 
cestou do Bratislavy v Ružomberku 
vystúpiť a dať vám toto. Boli tam peniaze, 
dosť na to, aby sme vyriešili situáciu. To je 
motivácia. To je ten čas, ktorý máš, aby si 
to dobro konal ďalej. A nikdy nebudeš mať 
pocit, že ľutuješ, že si svoje peniaze minul 
pre druhých. 

Ak vidíš mladú mamičku v parku, ako 
sleduje svoje dieťa, môžeš sa prihovoriť 
a povzbudiť ju, akým darom, napriek 
všetkej starosti, je jej dieťatko.  

Možno v kaviarni sedí mladý pár, 
o ktorom vieš, že si nemôžu dovoliť často 
si niekam vyjsť, môžeš im dať malý dar, 
zaplať ich účet. Možno ich to poteší tak, že 
to aj oni niekedy spravia pre druhých. 

Možno máš voľný večer a namiesto 
toho, aby si automaticky zapol televízor, si 
sadneš k modlitbe a spýtaš sa, ako by si 
mohol nasledujúcich pár hodín použiť tak, 
aby si po ich skončení mal dobrý pocit 
z toho, ako si sa rozhodol. 

Možno je niekto prvý deň tam, kde 
pracuješ alebo chodíš do školy 
a spomenieš si na svoj prvý deň v škole, vo 
firme, v práci pred nejakým časom 
a rozhodneš sa napísať mail na privítanie, 
alebo osobne nevtieravo vyjadríš o neho 
svoj záujem. 

Ak sa spýtam: ako často mám 
príležitosť konať dobre iným. Tak odpoveď 
je veľmi jasná. Každý deň a to 
niekoľkokrát. 

Musím si len vedieť vybrať. A to 
znamená: rozoznať príležitosť, zvážiť svoje 
možnosti, vybrať tú dobrú reálnu 
a použiteľnú a... niečo sa pri tom naučiť. 

Pretože pri každom správnom využití 
času sa niečo dobré naučím a každou tou 
využitou príležitosťou získam kúsok 
múdrosti. Nemusíme čakať na obrovské 
rozhodnutie. Ale ak sa budeme vedieť 
rozhodnúť v tých malých, budeme mať dar 
múdrosti správne sa rozhodnúť vo 
veľkom. Áno, je to ťažké, pretože dnes 
máme viac možností vybrať si, ako 
použijem svoj čas, ktorý mi Boh dáva. Dnes 
je čas výberu! 

Keď som bola dieťa, boli dva druhy 
chleba, biely za šesť korún, čierny za päť... 

Dnes si môžete vybrať sezamový, 
kukuričný, cícerový, sedliacky, kováčsky, 
slnečnicový, cereálny. Keď som bola dieťa, 
bol len jeden druh džínsov. Boli modré 
a boli to... džínsy a vedeli ste, že ich 
zoženiete len v jednom obchode v meste, 
v tuzexe. Teraz si môžete vybrať, voľné, 
slim, obtiahnuté, vyprané v kyseline, 
roztrhané, predšúchané, prednosené, 
plesnivé, zvonové, so zipsom, s gombíkmi, 
s potlačou, vyšívané, so zníženým pásom, 
bedrové, so zvýšeným pásom... Nebudem 
hovoriť o televíznych programoch... 
v osemdesiatom druhom a teraz... 

A myslíme si, že viac volieb znamená 
viac slobody a lepší život. Ale viac volieb 
neoslobodzuje, skôr nás to zneisťuje.  

Náš svet sa zmenil na bufet, ale ľudia 
pritom zomierajú od hladu. Sme závislí od 
voľby, ale chýba nám múdrosť. Jedna 
z lekcií múdrosti je: zjednoduš si život. 
Druhá je: využi svoj čas správne, dokiaľ ho 
máš. Dokiaľ ho máš. Prosme o pokoj 
a o múdrosť. Nechajme sa motivovať 
a inšpirovať dobrými vecami, ktoré nám 
boli dané a spôsobené tento uplynulý rok.  

Prehodnoťme svoje rozhodnutia. 
Nerobme rozhodnutia v únave, sklamaní, 
vo vyčerpanosti, v strachu. Nebudú to 
dobré rozhodnutia, nebude to správne 
využitý čas. Čas je hodnota, ktorú 
nebudeme mať vždy. A preto čo najviac 
času dajme ľuďom. Rozmýšľajme o nich, 
modlime sa za nich, rozprávajme sa s nimi, 
konajme pre nich dobré veci.  

Pretože pri niektorých ľuďoch nám 
Boh dá len jednu jedinú príležitosť. 

I. Bázliková  
ev. farárka v Ružomberku 
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Hrad 
„Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem Ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány, od pradávna 
verné a pravé; lebo si obrátil mesto na hŕbu kamenia, opevnené mesto na ruiny, takže palác spurných už nie je mestom 
a nikdy nebude vystavaný. Preto Ťa bude vzývať mocný ľud, budú sa Ťa báť mestá ukrutných národov. Lebo si bol pevnosťou 
slabému, pevnosťou chudobnému v jeho súžení, prístreším pred lejakom a clonou pred horúčavou; lebo dych ukrutníka je 
ako zimný dážď, ako horúčava na vyprahnutú zem. Hučanie cudzozemcov pokoruješ ako horúčavu, tôňou oblakov tlmíš 
triumfujúcu pieseň tyranov. Hospodin mocností pripraví všetkým národom na tomto vrchu hostinu z tučných pokrmov, 
hostinu s burčiakom, s tučnými jedlami, so špikom, s očisteným burčiakom. A zničí na tomto vrchu závoj, ktorý zastiera 
všetky národy, a prikrývku, ktorá prikrýva všetky kmene. Pohltená bude smrť naveky a Pán, Hospodin, zotrie slzy z každej 
tváre a z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu; lebo to Hospodin povedal.“ Iz 25,18̶ 

 

Naše Slovensko je naozaj krásne. Máme 
síce malú krajinu ale o to krajšiu. S krásnou 
prírodou, kultúrou, a aj históriou. Čo 
môžeme vidieť napríklad na tom, koľko 
máme na Slovensku hradov alebo 
kaštieľov. A sami jeden denno-denne 
cestou míňame v Liptovskom Hrádku. Nie 
je to síce nedobytná pevnosť, ale niekedy 
tak pôsobí.  
Čo si predstavíte, keď sa povie hrad? Vo 
mne osobne to evokuje niečo pomaly 
nezničiteľné. Stojí niekde na vysokej skale, 
kam sa naozaj dá len ťažko vyliezť 
a väčšinou tam vedie len jedna cesta. Keď 
som si prečítal Izaiášove slová, napadol mi 
práve obrovský hrad. Aj hrad mal a stále 
má určité funkcie, ktoré som si všimol, že 
sú opísané aj v tomto biblickom texte.  
Hrad slúžil ako domov. Je to možno 
nečakaná funkcia, ale je to tak. Lebo v ňom 
bývalo veľa ľudí, služobníctva, kráľ alebo 
panovník. A za takými múrmi z veľkých 
skál sa museli cítiť naozaj bezpečne. 
Presne takto to funguje aj pri nás s Bohom 
a Božou láskou. Ona má byť naším 
opevneným domovom. A mali by sme sa 
pri Bohu cítiť ako doma. Lebo to evokuje 
v nás pocit bezpečia a pokoja toho, že nám 
nič nehrozí. A domov, do ktorého sa vždy 
vrátime, aby sme nemuseli ostať niekde 
pred obrovskými dverami hradu. Ale 
mojou otázkou je, či naozaj sa takto aj pri 
Bohu cítime. Lebo niekedy mám pocit, že 
si myslíme, že náš život takýto domov 

nepotrebuje. Možno v duchu si povieme, 
že si vieme postaviť svoju chatrč, v ktorej 
nám bude teplučko a dobre. Akurát 
nevidíme, že nám do tej našej malej 
chatrče zateká. Nuž to sa takému hradu 
veľmi nevyrovná.   
Ďalšou takou funkciou hradu bolo, že bol 
postavený primárne na obranu nie na 
útok. I keď nepopieram, že z hradov sa aj 
útočilo , ale pokiaľ viem a nemýlim sa, tak 
hrady boli stavané na obranu napríklad 
pred Turkami alebo zbojníkmi možno 
zlodejmi, ktorí napádali významné 
obchodné cesty, ktoré viedli aj územím 
dnešného Slovenska. Presne takýmto 
obranným hradom má byť aj náš Boh. 
Lebo On vie, že my sme slabí a že 
potrebujeme to útočisko, ktorým je On. 
Boh nás neposiela do boja ani v tomto 
biblickom texte sa nepíše o tom, že 
„choďte a bojujte v mojom mene a vždy 
vyhráte!“  
„Lebo si bol pevnosťou slabému, 
pevnosťou chudobnému v jeho súžení, 
prístreším pred lejakom a clonou pred 
horúčavou.“ Boh nás pozná dobre a vie, že 
často máme čo robiť len sami so sebou 
a to som nespomínal žiadne ťažkosti ani 
skúšky, ktoré každý deň zažívame. Boh 
bude bojovať za nás. To je vec, ktorú robil 
už doteraz a nikdy s ňou ani neprestane. 
Ani nechce. Ale je v skutočnosti Boh pre 
nás takouto pevnosťou alebo hradom? 
Lebo keď sa máme tak dobre, všetko 

v živote má isť tak, ako má, možno 
nevnímame to, že Boha potrebujeme, ale 
keď sa na nás zrazu všetko valí, je dobré 
mať hrad, do ktorého môžeme prísť.  
Ďalšou vecou, ktorú som si všimol, že hrad 
sa nepostaví len tak. Je potrebné ho aj 
budovať. A to predstavuje náš osobný 
vzťah s Bohom a hlavne pravdu 
a úprimnosť v ňom. Ale chcem zdôrazniť 
osobný život. To neznamená prísť do 
kostola len na Vianoce... to by som 
vzťahom nenazýval. Veď ani našich 
rodičov neprídeme pozrieť len raz za rok, 
ak nám na nich záleží. Sám si všímam, že 
náš osobný vzťah s Bohom môžeme vidieť 
aj v našich ostatných vzťahoch, že to nie je 
len niečo skryté, i keď je len medzi nami 
a Bohom. Preto Boh poslal na túto zem 
svojho syna, ktorý, milá sestra, milý brat, 
zomrel aj za teba! Aby sme vedeli, že tento 
hrad stojí naozaj pevne a nemôže ho 
dobyť ani samotná smrť. A to bol ochotný 
spraviť dobrovoľne. Boh toto robí z lásky 
k nám, aby sme mohli ísť na hostinu. na 
ktorú nás pozýva.  
A to je ďalšia vec. ktorá sa mi na hradoch 
páči. že tam bývali obrovské hostiny. Aj 
Boh nám pripravil vo svojom kráľovstve 
takúto hostinu, na ktorú je pozvaný každý. 
Skrze Božieho syna sme túto pozvánku 
dostali v jeho kríži za nás.  
“Hospodin mocností pripraví všetkým 
národom na tomto vrchu hostinu 
z tučných pokrmov, hostinu s burčiakom, 
s tučnými jedlami, so špikom, s očisteným 
burčiakom.“ Boh nás volá k sebe aj 
v tomto adventom čase, keď máme veľa 
skúšok, práce, ktorej musíme stíhať, veľa 
nenapečených koláčov a iných povinností, 
ktoré si myslíme, že sú dôležité. Aj Boh 
chce byť dôležitý v našom živote. Chce byť 
tým hradom, ktorý aj my každý deň 
potrebujeme budovať, a to čítaním Biblie 
a úprimným rozhovorom v modlitbe. 

F. Kriško 
študent 4. ročníka ev. teológie  
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K 30. výročiu Nežnej revolúcie 
 
„...a či nevieš, že dobrota Božia vedie ťa k pokániu?“ R 2, 4 

Pred 30 rokmi až „rukolapne“ sme 
prežívali a „očividne“ skusovali 
vyslobodzovaciu Božiu moc, ktorá nie 
vojenskou mocou, nie svetskou silou, ale 
sama, svojím sebe vlastným spôsobom 
privodila pád, porážku tých, čo 
programovo pripravovali pád, koniec 
cirkví, „tmárstva“ a každej viery v Boha. 
Vedúca vládnuca strana si však nárokovala 
aj poslušnosť vo všetkom dianí, v každom 
rozhodovaní jednotlivcov, skupín i celej 
spoločnosti. Kto akokoľvek „vybočil“, 
musel počítať s represáliami, ktoré boli 
väčšinou bezohľadné, až kruté. Všade 
vládol strach a to aj medzi „súdruhmi“, čo 
povedia tí, ktorí sú „hore“?! 

Vedenie cirkvi, aby prisluhovalo, bolo 
vyberané a schvaľované takmer výlučne 
z kompromitovaných a vydierateľných 
osôb. Tí, čo sa snažili oponovať a presadiť 
pravú službu i ozajstné potreby a záujmy 
cirkvi, skončili vo väzení, alebo v inom, 
krajne nevýhodnom, izolovanom 
postavení. 

Ich plány speli k naplneniu aj pre 
ľahostajnosť, poddajnosť a malovernosť 

celých zástupov kresťanov a ich vodcov. 
Isteže prispelo k tomu i zhubné, dodnes 
nie celkom zhodnotené dedičstvo 
2. svetovej vojny. Ale najmä neposlušnosť, 
svojvoľnosť a povrchnosť viery samých 
kresťanov. I nás všetkých! 

No Pán Boh zo svojho milosrdenstva, 
všetko prevyšujúcej lásky ponúkol 
a poskytol dar nového začiatku, skrytý 
adosiahnuteľný v pokání, v uznaní a 
vyznaní vlastných zlyhaní, pádov, 
všemožnej nedostatočnosti, chytráctva, 
pestovania rúhavej, predstieranej 
sebestačnosti. Reagovali sme síce akoby 
veľmi nadšene, no podľa pravdy povrchne, 
chvíľkovo, akoby presvedčení, že nie sme 
na tom až tak zle a všetko čoskoro a samo 
sa dá do poriadku. Treba doložiť i to, že 
viacerí farári i dozorcovia boli veľmi 
opatrní, vyčkávali, ako to všetko dopadne, 
nechceli nič predčasne riskovať, aby si 
náhodou „neublížili“. 

Zdanlivé nadšenie, proklamovaný 
návrat k Bohu, viere a k životu v cirkvi, 
k službe a nasledovaniu Pána Ježiša Krista 
postupne – česť výnimkám – ochabli. 

Vypschali a zo života v kajúcnosti, 
každodennom pokání sa neujalo natrvalo 
takmer nič! 

Ani 500-ročné jubileum začiatku 
Reformácie – napriek 1. z 95 téz Dr. M. 
Luthera, ktorá zdôrazňuje, že život 
kresťana má byť každodenným pokáním – 
ani hlbšie, ani širšie – pokánie neprinieslo! 

Božia dobrota – ďakujme Svätej Trojici 
– však ešte pretrváva a my sa dodnes 
smieme i máme vrátiť k milosti, ktorú 
ponúka Kristov kríž, k Slovu, v ktorom 
pôsobí Duch Svätý, k z Božej strany stále 
platnému nášmu krstu, v ktorom smieme 
umrieť pokušeniam a hriechom svojho 
padlého JA a byť vzkriesení k životu 
v Kristu a s Kristom! 

Vďaky, nadšenie, ochota nanovo začať 
žiť ako dobré deti Božie, prejavené pred 30 
rokmi na námestiach, nech má svoje 
pokračovanie na našich službách Božích, 
v dennom pokání i v radostnom ďakovaní 
za neprestajnú lásku Božiu. 

M. Hudák 
ev. farár – senior vo výslužbe 

 
 

RECENZIA 
Cirkev v útlaku II.  
Dňa 17. novembra 2019 sme si 
pripomenuli 30. výročie nežnej revolúcie. 
V kontexte tohto výročia je dôležité 
nezabudnúť na obdobie komunistického 
režimu, ale pravdivo a s láskou svedčiť aj 
o tom, čo počas neho nebolo jednoduché 
a ľahké. Predchádzajúce obdobie 
komunizmu sa okrem iného totiž spája aj 
s prenasledovaním mnohých kresťanov. 
Nebolo to inak ani v evanjelickej a. v. cirkvi 
na Slovensku, v ktorej boli prenasledované 
mnohé evanjelické rodiny. Generálny 
biskup ECAV na Slovensku Pavel Uhorskai 
počas svojho života navštívil mnohých 
evanjelických farárov, ktorých postihlo 
prenasledovanie komunistického režimu. 
Zozbieral viac ako 40 životopisov, ktoré 
spracoval v knihe Cirkev v útlaku. Napriek 
rôznym snahám však v 90. rokoch 20. 
storočia táto kniha nevyšla. Jej rukopis 
prevzala sestra Viola Fronková, ktorá tieto 

materiály spolu so svojimi 
spolupracovníkmi nanovo spracovala, 
doplnila o ďalšie svedectvá a podklady. 
V rokoch 2015 a 2018 tak vo vydavateľstve 
ViViT vychádzajú prvé dva zväzky 
monografie Cirkev v útlaku I. a II. Obsahujú 
životopisy a svedectvá mnohých ľudí, ktorí 
počas komunizmu trpeli pre svoju 
kresťanskú vieru a presvedčenie, no aj 
napriek tomuto utrpeniu zostali verní 
Bohu a Jeho cirkvi. Tieto publikácie nie sú 
jednoduchým a ľahkým čítaním, no na 
druhej strane sú veľmi silným svedectvom 
dôvery v Boha, odvahy, vernosti, pravdy 
a nádeje. Nech všetkým svojim čitateľom 
poslúžia nielen ako vzácny a hodnotný 
zdroj informácií, ale nech ich aj posilnia 
a povzbudia vo viere, láske a nádeji. 

J. Pabáková 
zb. farárka CZ Dolný Kubín – filiálka 

Tvrdošín  
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SPRAVODAJSTVO 
Emotion 
Cez leto samozrejme v našom zbore nemohla chýbať ani chata 
nášho dorastu a mládeže. Boli sme v neďalekom Istebnom, kde 
sme v zborovom dome strávili naozaj dobrý čas. Keďže sme tam 
boli už predtým, stavili sme na istotu toho. že sa nám bude páčiť. 
Bol to naozaj skvelí čas! A dorastenci, ktorí neboli, môžu ľutovať.  
Téma chaty bola Emotion – čo v preklade z angličtiny znamená 
emócie. Preberali sme naozaj rôzne emócie ako radosť, samotu, 
strach, lásku, smútok. A na základe týchto emócii sme si chceli 
ukázať, že Ježiš Kristus. ktorý bol tu na tejto zemi. bol tiež 
človekom a Bohom. Že to nie je len niekto vzdialený v nebi 
a pozerá na nás, ale prežíval to. čo my. A všetky tieto emócie 
nájdeme v rôznych biblických príbehoch, napríklad smútok pri 
smrti Lazára Ježišovho priateľa. kde sa píše. že Ježiš zaplakal. Alebo 
samotu. keď sa Ježiš modlil v Getsemanskej záhrade, aby Boh od 
neho odvrátil to, čo sa má stať, ale nech sa deje jeho vôľa. Osobne 
si myslím, že to bol naozaj dobre strávený čas. Mali sme aj hosťa 
Matúša Korenka z cirkevného zboru Švábovce, ktorý nám poslúžil 
slovom o samote a strachu. Keďže sme boli v krásnej oravskej 
prírode, nemohli sme predsa ostať len v zborovom dome, ale 
vybrali sme sa aj na výlety. Jeden výlet bol na plaváreň v Dolnom 
Kubíne, kde sme sa boli troška odmočiť a spraviť si malé preteky 
na toboganoch. Druhý výlet bol pre mňa osobne zaujímavejší, 
lebo sme boli pozrieť Jánošíkove diery. Pre tých, ktorí to 
nepoznajú, išlo o turistiku. A ak sa teraz pýtate, ako to táto dnešná 
mladá generácia zvládla prejsť, keď len pozerajú do mobilov 
a počítačov, musím povedať, že to zvládli výborne! Uznávam, že 
niektorým sa dvíhali nohy ťažšie, ale vyvažovali to ľahkým 
otváraním úst (a často vetou typu: „ja už nevládzem, načo tam 
ideme“). Ale čo sme všetci do jedného otvárali, boli naše oči, ktoré 
sme otvárali nad tým, čo všetko Boh dokáže stvoriť. A bolo to 
naozaj krásne. No k chate patrí aj dobré jedlo, ktoré nám varila teta 
Zuzka Pichnarčiková, ktorá s nami trávila čas až do neskorých 
večerných hodín pri rozhovoroch a pri rôznych hrách. Sme jej veľmi 
vďační za to, že bola ochotná prísť a dobre nám navariť. Myslím, že 
môžem povedať za všetkých zúčastnených, že nám bolo veľmi 
dobre a tešíme sa na budúci rok. A ja osobne len dodávam, že 
dúfam, že nás bude viac a viac.  

F. Kriško ̶ študent 4. ročníka evanjelickej teológie 
 

Zlatá konfirmácia 
V druhú októbrovú nedeľu sa v našom cirkevnom zbore konala 
slávnosť zlatej konfirmácie. Od 18. mája 1969 uplynulo 50 rokov, 
čo sme prvýkrát prijali sviatosť Večere Pánovej. Stáli sme pri oltári 
aj teraz, hoci v inom šate a poznačení vráskami, ale verní vyznať 
vieru v Trojjediného Pána. Na úvod nás biblickým textom Zjavenie 
Jána 3, 20–22 pozdravila dozorkyňa Zuzana Pichnarčíková. Kázňou 
na tému Božia dobrota (Žalm 25, 8–15) nám poslúžil náš farár 
Daniel Hanko. Pri káve a spoločnom obede sme spomínali na 
farára Štefana Mosného, ktorý nás konfirmoval a viedol počas 
dvojročnej výučby. Spomínali sme na časy veselé i menej veselé. 
Tichú modlitbu sme venovali dvom našim vrstovníkom na 
cintoríne, kde sme im na hroby položili kyticu kvetov. Bol to čas 
prežitý v Božej prítomnosti, plný lásky a pohody.  
… preto neprestávajme sa modliť a za všetko ďakujme… 

Z. Barteková 
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Soľ nad zlato 
Je sobota 26. 10. 2019 a 38 členov CZ, od detí až po seniorov, sa 
vydáva na zborový výlet do Poľska. S modlitbou na perách o 
bezpečnú cestu a požehnaný čas, čosi po piatej hodine rannej, 
vyrážame autobusom z dovalovského námestia. Po vyše troch 
hodinách cesty vystupujeme na parkovisku pod niekdajším 
kráľovským sídlom Wawel v Krakowe. Hoci je zahmlené ráno a 
z hradu sú vidieť len vežičky, vydávame sa popri rieke Visle na jeho 
obhliadku. Po príchode na nádvorie sa niektorí z nás rozhodnú pre 
návštevu tamojšieho múzea, iní sa kochajú pamiatkami 
a vyhliadkou na Vislu. Rýchlym tempom potom spoločne 
absolvujeme prehliadku námestia s ksdľami holubov a na tržnici 
márne pátrame po vychýrených krovkách. Tých sa dočkáme až pri 
vstupe do soľnej bane vo Wieliczke, ktorá je cieľom nášho výletu. 
Táto poľská perla, ktorá je od roku 1978 zapísaná na zozname 
svetového dedičstva UNESCO, sa nachádza asi 15 km od Krakowa. 
Po pridelení sympatickej českej sprievodkyne a jej pokynoch 
začíname prehliadkou bane. Tá trvá približne 2,5 hodiny a začína 
zostupom po 380-tich drevených schodoch do hĺbky 136 m. 
Na 3 km dlhej turistickej trase si prezeráme techniku, pomocou 
ktorej sa kedysi ťažila soľ, drevené konštrukcie, kaplnky, jazierka 
so soľankou, zdobené sály, soľné sochy. Od sprievodkyne sa 
dozvedáme, že toto veľkolepé dielo vzniklo vďaka ľudskému úsiliu 
a tvrdej práci nielen baníkov, ale aj koní, ktoré tam pracovali celý 
svoj život. 
V hĺbke 101 m pod zemou vchádzame do prekrásnej, ale aj 
najväčšej sály, do kaplnky sv. Kingy, v ktorej sa konávajú aj 
nedeľné bohoslužby a občas aj svadby. Kocháme sa pohľadmi na 
nádherné lustre zhotovené z kryštálov soli, na reliéfy zo života 
Ježiša vytesané do stien, ako napríklad Jozef s Máriou a malým 
Ježiškom na osliatku, Dvanásťročný Ježiš v chráme, Ježiš 
s dvanástimi učeníkmi, Svadba v Kaáne Galilejskej, Posledná 
večera a tiež na sochu ukrižovaného Ježiša. 
A toto všetko je zo soli, ktorú máme možnosť ochutnať aj v jednej 
z mnohých chodieb. Unavení a plní zážitkov sa nakoniec 
dostávame 4-poschodovým výťahom na povrch zeme. 
V obchodíku so suvenírmi míňame posledné zloté a ukončujeme 
výlet v tomto prekrásnom prostredí. 
 

Ďakujeme Pánu Bohu za ochranu počas celého výletu, ako aj za 
spoločne strávený čas s bratmi a sestrami z nášho CZ. 

J. Gajdošová 
 

80. rokov chrámu v L. Petre 
Motto: „Mozoľaté ruky predkov 

stavali tento váš chrám,  
aby slúžil k chvále Pána 

a slúžil aj nám.“ 

Cirkevný zbor Liptovský Peter nás pozval na slávnostné služby 
Božie pri príležitosti 80. výročia posvätenia chrámu Božieho. 
Služby Božie sa uskutočnili v 1. adventnú nedeľu (1. decembra ) so 
začiatkom o 8.45 hod. Čo-to z histórie. Po r. 1709 evanjelici 
z Podturne, L. Petra, Jamníka, Vavrišova a aj Dovalova 
navštevovali služby Božie v drevenom artikulárnom chráme 
v Hybiach až do r. 1783, keď boli posvätené tolerančné chrámy 
v L. Jáne a L. Petre. Často chodil hybský farár po evanjelických 
dedinách a vykonával služby Božie pod holým nebom alebo vo 
väčších stavbách napr. humnách. Podľa záznamov v kronike malo 
Dovalovo 60 evanjelických rodín. Tieto prispeli 35 zlatými a 66 
dňami práce na stavbe kostola v L. Petre. Veža – murovaná, 

zvonice 33 m vysoká bola dostavaná mimo chrámu r. 1853 a v r. 
1875 ju zničil požiar. Opravená bola až v r. 1885. Dňa 6. júna 1926 
bol na miesto farára v L. Petre zvolený Vladimír Rolko. Počas jeho 
pôsobenia boli postavené školy vo Vavrišove, Jamníku aj 
v Dovalove. Jeho vrcholným dielom bolo postavenie nového 
chrámu v L. Petre v krátkom čase (1939 ̶ 1941). Rozlúčka so 
starým chrámom bola 14. 8. 1938 a 25. 3. 1939 bol posvätený 
základný kameň nového kostola. Koncom r. 1939 sa evanjelici 
z Dovalova oddelili od matkocirkvi v L. Petre, keďže u nás zaujal 
miesto farára mladý Jozef Mišina.  
Kazateľom sa slávnostných službách Božích v L. Petre bol biskup 
Západného dištriktu Mgr. Ján Hroboň. Liturgovali sestra farárka 
Mgr. Katarína Hudáková a miestna farárka Mgr. Daniela 
Mikušová.              

K. Štepitová 
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Zborový deň 
Dňa 17. novembra sa v našom cirkevnom zbore konal zborový 
deň pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu Božieho 
v Dovalove a 30. výročia Nežnej revolúcie. Slávnostné služby 
Božie sa začali piesňou „Vojdite, plesajme...“. Po piesni, 
pozdrave a kolekte zaznel 84. žalm: „Aké milú sú Tvoje 
príbytky, ó Hospodine mocností! Duša mi túži, priam prahne 
po sieňach Hospodinových“. Potom s programom vystúpili 
dorastenci a mládežníci cirkevného zboru. Kázeň z 5M 8, 101̶6 
vyzýva: „Dobroreč Hospodinu, svojmu Bohu, za dobrú krajinu, 
ktorú ti dal … Nezanedbávaj Jeho príkazy, predpisy a 
ustanovenia“. V rámci služieb Božích bola prislúžená aj sviatosť 
Večere Pánovej. Po záverečnej liturgii sa v zborovom dome 
podával spoločný obed.  
Po obede sa v programe pokračovalo. V sále cirkevného domu 
o 14.00 hod. Bol premietnutý film „Stopy v snehu (príbeh 
pašovania kresťanskej literatúry počas komunizmu)“. Náš hosť 
z Martina, Milan Bruncko, porozprával konkrétne udalosti 
z obdobia totality, týkajúce sa pašovania kníh a časopisov, ako 
aj o veľkých nebezpečenstvách tejto činnosti. Na záver 
diskutovali aj prítomní na besede v sále.  
O 16.00 hod sme sa stretli znova v chráme Božom, kde sa 
konal koncert hudobnej skupiny Crossroad z ev. cirkevného 
zboru Banská Bystrica. Na začiatku zazneli piesne 
z evanjelického spevníka, pričom spevom sa zapojili aj 
prítomní. Potom hrali a spievali hudobníci piesne z vlastného 
repertoáru. Krásne a pôsobivo! Ďakujeme za pekný umelecký 
zážitok! Aj spevom sme oslávili nášho Pána! 
Na biblickej hodine 19. 11. sme v užšom kruhu besedovali na 
tému „Cirkev v období totality“. Sestra zborová dozorkyňa 
Z. Pichnarčíková nám priblížila obsah služieb Božích zo dňa 16. 
novembra v Ružomberku a porozprávala aj o obsahu 
panelovej diskusie, ktorá sa uskutočnila v ten istý deň 
v ružomberskej synagóge, ktorej sa zúčastnil aj náš generálny 
biskup Mgr. Ivan Eľko.  

K. Štepitová 
 

Vianočné tvorivé dielne 
Dňa 14. 12. 2019 sa v našom cirkevnom zborovom dome 
v Dovalove konali Vianočné tvorivé dielne pre deti 
každého veku aj dospelých. Vyrobiť sme si mohli rôzne 
krásne dekorácie, ozdoby a taktiež pochutnať na 
detskom vianočnom punči a chutných koláčoch. 
Vypaľovali sme do dreva, z papiera tvorili nádherné 
vianočné gule či hviezdy, ale hlavne sme s láskou vytvorili 
krásne vianočné pozdravy pre seniorov z Domova 
sociálnych služieb Slovenského Červeného kríža 
v Liptovskom Hrádku. Počas vianočných sviatkov ich 
navštívime a osobne im pozdravy odovzdáme. Máme pre 
nich pripravený aj malý program, ktorým im chceme 
skrášliť tieto vianočné sviatky. 
Drahý Bože, prosíme Ťa, požehnaj dielo našich rúk, aby 
sa naša práca stala požehnaním pre druhých. Drž nad 
nami svoju ochrannú ruku a zošli nám svoje požehnanie 
v podobe lásky, lebo Ty si dobrotivý a milosrdný Boh, 
Otec, Syn a Duch svätý. Amen                   
                                                                          K. Pelachová 
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Dovoľte deťom prichádzať ku mne  
Aj tento rok sme sa našim najmenším venovali na detskej 
besiedke. Prvý polrok sme sa stretávali každú nedeľu na 
službách Božích, kde sme si spolu v chráme mohli vypočuť 
detskú kázeň a následne sa deti po požehnaní odobrali do 
zborového domu, kde detská besiedka pokračovala. S deťmi 
sme preberali starozmluvné príbehy, ktoré veríme, boli 
zaujímavé aj pre starších v chráme. Tento spôsob detskej 
kázne sa nám zdal byť dobrou formou, pretože starší členovia 
zboru mohli vidieť a počuť, ako sa deti učia o Pánu Bohu a Jeho 
skutkoch a deti sa mohli viac zapojiť do spoločenstva a 
v chráme Božom stráviť dlhší čas. Ako zvyčajne sme mali počas 
letných prázdnin oddych aj od vyučovania detskej besiedky, no 
spolu s deťmi sme na prelome júla a augusta strávili týždeň na 
biblickom tábore, kde sme deti učili o Božom stvorení a Jeho 
nesmiernej moci. Počas tábora sme zažili požehnaný čas plný 
biblických príbehov a rôznych zážitkov. Tábor sme ukončili 
nedeľnými službami Božími a spoločným obedom s deťmi, 
rodičmi a aj členmi zboru, ktorí mali chuť sa k nám pridať. 
Od septembra sme systém detskej besiedky zmenili, zrušili 
sme detské kázne počas služieb Božích. Obnovili sme systém 
služby deťom formou detských služieb Božích, ktoré sa konajú 
každú 1. nedeľu o 9.00. Ostatné nedele v mesiaci sa deti hneď 
po prvej piesni a požehnaní odoberajú do zborového domu na 
detskú besiedku. V novom školskom roku deťom rozprávame 
o živote Pána Ježiša a príbehoch z Nového Zákona.  
Priemerná účasť na detskej besiedke je 5 detí, čo je pomerne 
málo a z tohto dôvodu sa už druhý rok nebude konať klasické 
vianočné vystúpenie 25. decembra. Namiesto toho však 
s deťmi, dorastom a mládežou poslúžime v zariadení seniorov 
SČK v Liptovskom Hrádku. Dúfame, že tak aj starším, slabším 
a chorým spríjemníme vianočné sviatky a prinesieme tú 
najdôležitejšiu zvesť, že Pán Ježiš prišiel, aby nás zachránil 
a spasil. 
Veríme, že hovoriť deťom evanjelium je veľmi dôležité 
a dúfame, že semienka, ktoré Pán Boh zasial a zaseje týmto 
deťom do ssdc, padnú na úrodnú pôdu. Preto aj my dnes 
počúvajme Pána Ježiša, keď hovorí: Dovoľte deťom prichádzať 
ku mne, a nebráňte im, lebo takýchto je kráľovstvo Božie. Lk 
18, 16  

T. Gajdošová 

 

O našom doraste
Náš dorast sa stretáva vždy v piatok o 18.00. Skladáme sa 
z piatakov až stredoškolákov, a preto vedenie dorastu už leží 
na pleciach nás starších. Program prebieha v réžii dvoch z nás, 
jeden sa stará o výber piesní a hier, druhý o krátke zamyslenie. 
Nesmieme opomenúť nemalú účasť pána farára svojím 
výkladom . Chodíme sem radi, o čom svedčí aj priemerná 
účasť 15 dorasťákov. Radi sa smejeme pri hrách, spievame 
piesne a radi privítame aj nových členov. 
Ako dorast sa tiež zúčastňujeme spoločných dorastov horného 
Liptova, ktoré nesú tému reklamných sloganov. Vždy sa radi 
stretneme s kamarátmi z iných zborov, zaspievame si, 
vypočujeme si tému v podaní rečníka, občerstvíme sa 
a odnesieme si peknú spojenku ̶ nálepku. Spolu sme tiež pomáhali 
na detskom tábore a zažili dorastovú chatu, ktorou sme ukončili 
letné prázdniny. Naplno sme využili stále teplé počasie a urobili 

sme si túru do Jánošíkových dier a tiež navštívili aquapark. Večery 
sme trávili pri piesňach, Božom slove a spoločných hrách, a tak 
nám pobyt rýchlo ubehol. Už teraz sa tešíme na ďalšiu chatu 
počas jarných prázdnin.                L. Dúbravcová
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Stanovisko Synody 2019 k Asociácii slobodných zborov Slovenska 
Vzhľadom na správy, že niektorí ľudia aktívne pozývajú členov evanjelických cirkevných zborov do tzv. Asociácie slobodných zborov 
Slovenska, pripomíname evanjelickej verejnosti uznesenie Synody 2019, ktorá v Prešove (21. – 22. 06. 2019) prijala oficiálne stanovisko 
v mene celej ECAV na Slovensku. Synoda je najvyšším a zákonodarným orgánom cirkvi a je najkompetentnejšia sa v mene Evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovensku vyjadrovať. Podľa cirkevnej ústavy, okrem iného, synoda prijíma zásadné opatrenia na zabezpečenie 
duchovného a mravno-náboženského života cirkvi, rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkvi, schvaľuje správu o 
činnosti generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi, Zboru biskupov ECAV a poradných výborov našej cirkvi, zriaďuje a ruší 
celocirkevné účelové zariadenia, volí a odvoláva členov generálneho presbyterstva a predstaviteľov rôznych riadiacich orgánov cirkvi 
a zaujíma stanoviská k otázkam verejného života. 
Práve prostredníctvom synody naša Evanjelická cirkev a. v. vyjadruje svoju vôľu a stanoviská, záväzné pre všetkých evanjelikov a. v. na 
Slovensku. V Prešove sa vyjadrila k vzniku a činnosti tzv. záujmového združenia Asociácie slobodných zborov: 
Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) sa vo veci záujmového združenia Asociácie slobodných zborov ECAV (ASLOZ) 
uzniesla: 
1. ASLOZ nie je organizáciou evanjelickej cirkvi, nerešpektuje predstaviteľov ECAV, grémiá ECAV a platné cirkevnoprávne predpisy. 
2. Konštatuje, že ASLOZ zneužíva značku ECAV, s ECAV nespolupracuje a nemá s ňou zmluvný vzťah. 
3. Členovia ECAV (ordinovaní aj neordinovaní), ktorí nahovárajú cirkevné zbory vstúpiť do ASLOZ, dopúšťajú sa vážneho 

disciplinárneho priestupku, rozbíjania jednoty cirkvi a narúšania bratsko-sesterských vzťahov. 
4. ECAV so svojimi predstaviteľmi a príslušnými grémiami zodpovedne rieši problematické činy jednotlivcov aj inštitúcií v príslušných 

grémiách bez škandalizovania a traumatizovania cirkvi. 
5. Synoda úprimne pozýva všetkých evanjelikov dobrej vôle k spolupráci na projektoch, ktoré cirkev budujú, k zmiereniu, k jednote 

a bratsko-sesterskému nažívaniu –  v zmysle slov 1. listu Tesalonickým 5, 12–22: 
Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás, a nadovšetko ich milujte 
pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou! Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, 
ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou 
a všetkým ľuďom. Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je vôľa Božia pri vás v Kristovi Ježišovi. Ducha 
neuhášajte! Proroctvami nepohŕdajte! Všetko skúmajte, dobrého sa držte! Všetkého zlého sa vystríhajte! 
Hlasovanie prebehlo nasledovne: Prítomných bolo 59 členov synody, za uznesenie hlasovalo 55 členov, proti bol jediný hlas 
a nehlasovali traja členovia synody. Synoda je orgán, ktorý si žiaden evanjelik nemôže dovoliť spochybniť, iba ak by chcel vytvoriť úplnú 
anarchiu v našej cirkvi. 
Preto si láskavo, ale jednoznačne dovoľujeme upozorniť evanjelickú verejnosť, aby ste, bratia a sestry, uvažovali a hodnotili aktivity 
ASLOZ v duchu tohto zásadného vyjadrenia synody. 
 

Usmernenie predsedníctva cirkevného zboru v otázke predplatného  
Evanjelického posla spod Tatier  
Evanjelický posol spod Tatier (ďalej EPST) už takmer 110 rokov (2020) slúži k duchovnému povzbudeniu evanjelických veriacich 
a k informovaniu o dianí v evanjelickej cirkvi. Počas svojej existencie reagoval na rozličné udalosti a svojím obsahom ovplyvňoval dianie 
v cirkvi aj vzťahy medzi veriacimi. Posledné roky sa stal nositeľom správ, ktoré výrazne narušili jednotu evanjelickej cirkvi aj veriacich 
v nej. Obsah jednotlivých článkov vzbudzoval vo veriacich mnohé otázky, na ktoré podľa nášho presvedčenia nepodával uspokojivé 
odpovede a ak ponúkal, tak v drvivej väčšine len jednostranne zamerané. Priamym dôsledkom bolo napätie, neistota, frustrácia 
čitateľov, z ktorých nemalá časť pristúpila k zrušeniu predplatného EPST. Rovnako tak urobila nemalá časť cirkevných zborov, ktorí tým 
dali najavo nie to, že im ide o krytie problémov a neinformovanie evanjelickej verejnosti, ale svoj nesúhlas so spôsobom, akým sa 
prezentovali problémy v cirkvi (v niektorých prípadoch neúcta, hrubosť a zavádzanie). Evanjelický posol tým podľa nás stratil desiatky 
rokov budovanú značku dôvery. Po zmene vedenia v EPST v r. 2019 došlo k situácií, keď odchádzajúce vedenie založilo spoločnosť 
s názvom Spolok Tranovský, začalo s publikáciou týždenníka s takmer rovnakým názvom. Predplatiteľom z radu fyzických osôb tak v tom 
období prišli dve zloženky na predplatné časopisov s rovnakým názvom, no rozličných spoločností (Tranoscius a. s. a Spolok Tranovský). 
Mnohí si v dôvere predplatili úplne nový týždenník s rovnakým názvom, no nenadväzujúci na takmer 110-ročnú tradíciu v cirkvi. 
Pravdepodobne po vynesení predbežného opatrenia Okresného súdu v Banskej Bystrici v septembri 2019 došlo zo strany občianskeho 
združenia Spolok Tranovský k zmene názvu občianskeho združenia na názov Lutherus a aj názvu časopisu na názov Lutherus. Časopis 
Lutherus však nie je oficiálnym periodikom evanjelickej cirkvi, ale len periodikom veľmi úzkej skupiny členov evanjelickej cirkvi. 
Predsedníctvo cirkevného zboru ECAV L. Hrádok – Dovalovo sa dištancuje od činnosti spolku Lutherus a vyjadruje svoje sklamanie nad 
činnosťou a spôsobmi, ktorými problémy v cirkvi dané periodikum prezentuje. Z uvedených, ale aj z mnohých ďalších nemenovaných 
dôvodov (okrem iného aj personálne prepojenie členov občianskeho združenia Lutherus a ASLOZ) odporúčame všetkým členom 
cirkevného zboru, aby do budúcnosti zvážili možnosť nepredplatiť si časopis Lutherus. Zároveň odporúčame zvážiť predplatné 
oficiálneho periodika ECAV na Slovensku s názvom Evanjelický posol spod Tatier a. s. Tranoscius na mailovej adrese 
predplatne@tranoscius.sk  

predsedníctvo cirkevného zboru: Mgr. Daniel Hanko – zborový farár a Zuzana Pichnarčíková – zborová dozorkyňa 
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Domáce služby Božie pri štedrovečernom stole 2019 
(Pred večerou, pred preberaním darčekov, pod vianočným stromčekom – vedie hlava rodiny.) 
 
V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. 
Milá moja rodinka, opäť sú tu Vianoce. Opäť sme zasadli k slávnostnému stolu a je za nami jeden celý rok. Čo všetko sa v ňom udialo. 12 

mesiacov prinieslo mnoho udalostí vo veľkom svete okolo nás, no aj v tom malom – medzi nami. To, že sme dnes opäť spolu pri tomto 

stole, nie je samozrejmosť. Nie je samozrejmosť, že všetky udalosti uplynulého roka – tie radostné i smutné – sme zvládli, a že sme sa 

dožili tejto chvíle. Nie je samozrejmosť, že máme tento prestretý stôl a môžeme sa tešiť na sviatočné dni voľna. Je to dar. Dar od nášho 

nebeského Otca, ktorý nás miluje, dáva nám múdrosť i silu do každodenných situácií a dáva nám omnoho viac – svojho Syna. Ten dnes 

prichádza a v Ňom končí doba neistoty a strachu a začína nová – doba radosti, pokoja a nádeje. To On je tou nádejou novej budúcnosti, 

a to nie len pre túto časnosť, ale aj pre večnosť. Radujme sa preto, s radosťou Božieho Syna privítajme a s radosťou na Jeho slávu aj 

spoločne zaspievajme. 

Pieseň ES č. 41 – Čas radosti, veselosti 
Evanjelium podľa Lukáša 2. kapitola, verše 21̶4: „V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol 
vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley 
z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so 
svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného 
syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli 
a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: 
Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je 
Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo 
množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ 
 

Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne slovami Apoštolského vierovyznania: 
 

Verím v Boha Otca... 
 

Deti môžu predniesť básničku alebo modlitbičku. Napr. 
Anjelov spev čujme krásny: narodil sa slávy Kráľ! 
Nesie pokoj, milosť svetu, zmierenie v Ňom Boh nám dal. 
Radujú sa nebesá, či ti srdce neplesá? 

Slávou zneje nebo, zem, Krista víta Betlehem. 
Sláv tiež, duša, Boha chváľ: Narodil sa slávy Kráľ! 
Prichádza k nám z nebies ríše v pravde mocný Hospodin, narodil sa pre celý svet 
z čistej Panny Boží Syn; v ľudskom tele božská moc zaháňa preč smrti noc. 
 
Emanuel, Spasiteľ, zjavil spásy večný cieľ. 
Slávže, duša, Boha chváľ: Narodil sa slávy Kráľ! 
Prichádza k nám Knieža mieru, spravodlivý mocný Kráľ, nesie darom svetlo 
spásy, premáha tmu, strach i žiaľ. K nám sa biednym privinul, aby človek 
nezhynul, 
aby hriešnik na zemi bol Ním znovuzrodený. 
Slávže, duša, Boha chváľ: Narodil sa slávy kráľ! 
 

Skloňme sa a takto sa pomodlime: 
Láskavý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za všetky dary, ktoré si nám i v tomto uplynulom roku dal. Ďakujeme Ti, že si nás otcovsky 
žehnal, viedol za ruku a previedol cez všetky ťažké i krásne okamihy nášho života. Nikdy si nás neopustil a dal si nám dožiť sa tohto 
vzácneho večera, kedy svet plesá a víta Tvojho Syna. Ďakujeme Ti za Neho, za ten najvzácnejší dar. Veď v Ňom nám dávaš nový život, 
v Ňom máme pozvanie do Tvojho kráľovstva, aby náš život pozemskou smrťou neskončil, ale pokračoval v nebesiach. Za tú nádej a novú 
budúcnosť Ti ďakujeme, Tvoje meno oslavujeme a Tvojho Syna radostne vítame. Amen. 
 

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš 
každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás 
zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen. 
 

Sláva Bohu: Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždy, na veky vekov. Amen 
 

Na záver si ešte spoločne zaspievajme pieseň „Tichá noc“ (ES č. 60).  
A teraz už milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými nami. Amen. 
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OZNAMY 
Služby Božie počas vianočných sviatkov 
22. 12. o 10:00 – 4. adventná nedeľa (Spoveď a Večera Pánova po skončení služieb Božích) 
24. 12. o 17:00 – Štedrovečerné služby Božie 
25. 12. o 10:00 – 1. slávnosť vianočná – Slávnosť narodenia Krista Pána 
26. 12. o 10:00 – 2. slávnosť vianočná  
29. 12. o 10:00 – nedeľné služby Božie 
31. 12. o 18:00 – služby Božie na záver občianskeho roka 
1. 1. o 10:00      – novoročné služby Božie 
6. 1. o 10:00      – služby Božie – Zjavenie Krista Pána 
 
INÉ OZNAMY 
Aj tvoja krv môže zachrániť život 
18. marca 2019 od 7:30 darovanie krvi v zborovom dome 
Cirkevný príspevok za r. 2020 
V priebehu mesiaca január bude možnosť uhradiť cirkevný príspevok v čase od 13:00 – 15:00. Zároveň prosíme tých členov 
cirkevného zboru, ktorí tak neurobili v r. 2019, prípadne aj v rokoch pred tým, aby si podlžnosti vysporiadali. Výška cirkevného 
príspevku na člena zboru je za kalendárny rok 10,- Eur. Činnosť cirkevného zboru je financovaná predovšetkým z príspevkov jeho 
členov.  
 

Internetová stránka  
Od novembra tohto roka je k dispozícii nová internetová stránka 
nášho cirkevného zboru http://dovalovo.ecavlos.sk. Stránka vo 
vynovenom dizajne ponúka správy o živote zboru aj o dôležitom 
dianí v evanjelickej cirkvi na Slovensku. Informuje o týždenných 
aktivitách na pôde cirkevného zboru, o podujatiach 
organizovaných pre naše cirkevné spoločenstvo (výlety, spoločné 
stretnutia, zborový, deň, koncerty, pozvánky, tábory a pod.), ale aj 
o akciách usporadúvaných Východným dištriktom ECAV a inými 
evanjelickými spoločenstvami. Na stránke nájdete aj základné 
informácie o vedení nášho cirkevného zboru a zborovom 
presbyterstve, rovnako ako aj elektronickú podobu Dovalovských 

mostov za posledné dva roky. K dispozícii sú aj videá a odkazy na 
ďalšie zaujímavé internetové stránky. Nechýba ani prepojenie na 
facebookovú stránku CZ L. Hrádok – Dovalovo a YouTube. Na 
stránke nájdete aj dôležité kontaktné informácie. Internetovú 
stránku nášho CZ priebežne aktualizujeme a dopĺňame. 
V najbližšom období plánujeme doplniť predovšetkým 
fotogalériu. Veríme, že stránka sa stane jedným z informačných 
kanálov pre členov nášho CZ (a nielen pre nich). Aktuálne si tu 
nájdete vianočný program v médiách.         
               P. Choma  

 

 
Prajeme Božím pokojom, milosťou a radosťou naplnené vianočné sviatky. 
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