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Pastiersky list 
Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2020 
„A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám!“   J 20, 26b 
Milí bratia a milé sestry, 
posledné dni či týždne žijeme za 
zatvorenými dverami, ktoré sú dôsledkom 
opatrení proti šíreniu pandémie 
koronavírusu. Dvere, ktoré nás majú 
izolovať od iných, aby sme sa vyhli 
ohrozeniu vlastného života, či sami sa 
nestali nositeľmi vírusovej nákazy. Dvere, 
za ktorými mnohí ostali v strachu o svoj 
vlastný život, ale aj dvere, ktoré sú 
obrazom zodpovednosti za životy iných. Aj 
v cirkvi žijeme za zatvorenými dverami 
našich spoločenstiev a chrámov. I tento 
pastiersky list nebude po dlhých 
desaťročiach čítaný v chrámoch, ale bude 
sa šíriť mediálnymi prostriedkami, ktoré sa 
stávajú v tejto dobe mostom medzi nami. 

Veľká noc uzatvára dvere pôstneho 
obdobia, ktoré bolo tento rok v mnohom 
ojedinelé a jedinečné. Sme donútení zriecť 
sa našich zaužívaných spôsobov života. 
Strach o seba a blízkych, ohrozenie života, 
prijímanie život chrániacich opatrení, 
spomalenie ekonomických aktivít, až úplné 
zastavenie sveta, vytvorilo dostatočný 
priestor k sebareflexii, k prehodnoteniu 
nášho smerovania, správania sa k prírode, 
blízkym i k novému hľadaniu Boha v tejto 
pominuteľnosti. Mnohí skloňujú slovo 
„krehkosť“. Sme krehkí, aj keď sa tvárime 
nezlomne; sme krehkí, aj keď sa cítime 
neporaziteľne; sme krehkí, aj keď sa 
vnímame samospasiteľne. Situácia, 
v ktorej sme sa ocitli, je príležitosťou na 

precitnutie. Celý pôst aj s tohtoročnými 
udalosťami nám bytostne pripomína, že v 
mnohých oblastiach života sme neraz 
Boha nechali za zatvorenými dverami 
nášho vnímania aj záujmu. 

Dnešná situácia nám veľmi pripomína 
situáciu po Kristovom ukrižovaní. 
Evanjelista Ján hovorí o učeníkoch, ktorí sa 
po Ježišovej smrti ocitli kvôli strachu o 
vlastný život za zatvorenými dverami, 
v izolácii, sklamaní z nenaplnených 
očakávaní, čakajúci na nejasnú budúcnosť. 
Čo sa stane s učeníkmi, ak ich Majster 
ostane za dverami ich života? Podliehajú 
zúfalstvu, rezignácii, nepokoju, sklamaniu. 
Čo robí Majster pre ich záchranu? A prišiel 
Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, 
a postaviac sa do prostriedku, riekol im: 
Pokoj vám! Bolo veľkou milosťou a novou 
príležitosťou pre učeníkov, že živý Pán 
napriek zatvoreným dverám, napriek 
všetkému, akí učeníci boli, prichádza. 
Prebodnutými rukami prelamuje priestor, 
kde už nie je v centre pozornosti 
zlyhávajúci človek, ale On ako živý Pán! 
Jeho ruky prinášajú liek uzdravenia, ktorý 
je zložený z viacerých látok – odpustenie, 
pokoj, zmierenie. Všetko sa začína po 
novom, všetko sa začína rodiť z poznania: 
„Videli sme Pána.“ Toho, ktorý bol mŕtvy a 
ožil, ktorý sa kvôli nám nakazil, aby sa stal 
človekom nula pre naše uzdravenie. Iba tí, 
v živote ktorých sa zrodilo vyznanie: „Videli 

sme Pána“, majú silu stať sa novým 
a otvoreným spoločenstvom, majú silu 
otvoriť dvere svojich životov a otvoriť sa 
službe iným. 

A čo je znakom tejto otvorenosti? Život 
nesúci Kristove rany, prinášajúci obete, 
milujúci až do krajnosti. Kristove rany boli 
dôkazom pre spoločenstvo učeníkov, že 
On nie je prízrak, ani halucinácia, ale živý 
a vzkriesený Pán. Ruky, ktoré uzdravovali; 
nohy, ktoré hľadali, čo bolo zahynulo; 
hlava a srdce, ktoré v sebe nosili každé 
stvorenie – tie boli zasiahnuté ranami, aby 
sme pochopili hĺbku Božej lásky. Jeho ruky 
sú naša legitimácia, „občiansky preukaz 
padlého človeka“. Človeka, ktorý zväzuje 
ruky láske, falšou a lžou prikrýva pravdu, 
mocou a peniazmi si obmýva svedomie, či 
pichľavými slovami vracia späť údery. 
Kristove rany a stopy po klincoch sú nielen 
ľudskou, ale predovšetkým Božou 
legitimáciou. Sú viditeľným znamením 
Božej odpovede na problém zla a hriechu. 
Ukazujú Boží spôsob zápasu so zlom, ako 
sa hriech nezahmlieva, ale berie vážne. 

Milí bratia a sestry, dnes celý svet 
hľadá liek, ktorý by prelomil pandémiu 
koronavírusu. Sú miesta, kde sa smrť 
bytostne dotýka rodín aj jednotlivcov. O to 
väčšie je očakávanie, o to väčšia je 
potreba. Hľadá sa laboratórium, z ktorého 
vzíde nádej pre ľudstvo, ktoré porazí 
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neviditeľného nepriateľa a prinesie nový 
pokoj do celého sveta. 

Posolstvo Veľkej noci je počas tisícročí 
naliehavé a vždy aktuálne. Golgota je 
Božie laboratórium, kde sa z lásky zrodil 
liek – antivirotikum proti vírusu hriechu. 
Kristus sa stal cestou záchrany 
a uzdravenia tohto zavíreného sveta. Je to 
cesta prinášania obetí, ktoré lámu putá 
poviazaností a razia cestu do ľudských 
sŕdc. V týchto týždňoch s vďakou myslíme 
najmä na všetkých zdravotníkov, lekárov, 
zdravotné sestry, záchranárov, ktorí sa 
s vypätím všetkých síl postavili do prvej 
línie v boji so zákernou chorobou. Ich 
obetavosť zachraňuje mnohých a vlieva 
nádej na zvrátenie situácie. Myslíme aj na 
všetkých ostatných obetavých ľudí, ktorí v 
týchto náročných časoch dokážu priniesť 
nákup, či podať pomocnú ruku tým 
najzraniteľnejším. Je čas viac si všímať 
obetavosť v našich rodinách, na školách, 

ale aj v cirkvi. Je čas byť vďačnými za 
ľudí, ktorí sú pre nás darom. Lebo obeťou 
sme boli zachránení a obetavosťou 
porazíme nákazu egoizmu. V Kristovi nás 
Boh neopustil. V Kristovi nás uzdravil. 
V Kristovi porazil moc zlého a moci smrti. 
V Kristovi nám otvoril dvere novej 
budúcnosti presahujúcej hranice časnosti. 

Nech aj tohtoročné veľkonočné 
sviatky, ktoré prežijeme za zatvorenými 
dverami našich domovov, budú pre nás 
osobným a bytostným stretnutím so živým 
Pánom, ktorému sa ani dnes nič nevymklo 
z rúk. Kiež by sme aj my mohli vyznať: 
Videli sme Pána –a takto otvorili dvere 
našich sŕdc pre nové a živé vzťahy. Svet sa 
zastavil, aby sme nanovo precitli 
k poznaniu, kde sme v živote zlyhali, ale 
zároveň aj poznali moc Božieho 
uzdravenia. Mnohé končiny sveta počas 
týchto týždňov zažívajú vzkriesenie 
k novému životu, obnovenie prírody, 

návrat života do nehostinného, ľudskou 
činnosťou zamoreného prostredia. Svet sa 
mocou vzkriesenia obnovuje k novému 
životu. Je k tomu potrebné len to, aby sme 
sa zastavili a prehodnotili svoj rebríček 
hodnôt. Kiež by sme to videli a prežili aj my 
v cirkvi, spoločnosti aj v celom svete, a aby 
vyznanie videli sme Pána, bolo cestou 
uzdravenia a otvorenia dverí v našich 
vzťahoch. 

Prajeme Vám, aby ste aj počas 
tohtoročných sviatkov Veľkej noci mohli 
reálne zažiť skúsenosť biblických slov: 
A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, 
a postaviac sa do prostriedku, riekol im: 
Pokoj vám! 

S prianím Božieho pokoja, ktorý 
prevyšuje každý rozum, ten nech chráni 
Vaše srdcia a Vaše mysle, aby ste naplnení 
pokojom Vzkrieseného, stali sa pokojom 
pre dnešný nepokojný svet. 

 

 

 

 
                           Peter Mihoč                 Ivan Eľko                                              Ján Hroboň 
                              biskup VD                  generálny biskup                         biskup ZD 

 

Povzbudenie pre každého 
 

Pôstne obdobie prežívame inak ako 
predchádzajúce roky, pretože viac ako o 
príprave na veľkonočné sviatky sa hovorí o 
pandémii, ktorá zasiahla celý svet. 
Náš každodenný život nás stavia do 
situácií, ktoré mnohokrát nezvládame. 
Po návrate zo zahraničia som musela ísť do 
domácej karantény, čo znamená zákaz 
vychádzania na ulicu, zákaz styku s inými 
ľuďmi, dodržiavať prísne hygienické 
opatrenia po dobu 14 dní. Už len 
predstava, že nemôžem nikoho objať, 
podať ruku, mi tlačila slzy do očí. A je toho 
omnoho viac, čoho som sa musela vzdať. 
Všetci sa cítime opustení, smutní, pomaly 
sa v nás začína udomácňovať beznádej. 
Hľadajme, čo by nám pomohlo. Návšteva 
služieb Božích, spoločenstvo bratov 
a sestier, štúdium Božieho slova na 
biblických hodinách, aj tam sme hľadali 
útechu, povzbudenie. Ale to všetko je 
teraz nedostupné. Nechcem, aby to 
vyznelo ako výčitka, ale koľkokrát sme 
pohrdli touto možnosťou a hľadali dôvody, 
prečo nemôžeme prísť? Presne ako ľudia 
pozvaní na veľkú večeru, o ktorých si 
môžeme prečítať v Ev. Luk 14; 15-24. 

Teraz prežívame aj my, že mnohé 
pozvania, výhody a postavenie nemajú 
trvalú platnosť, ani ich nemožno odložiť 
a neskôr znovu použiť. 
Ale výčitky a odsúdenie nie je to, čo teraz 
potrebujeme. Potrebujeme pomoc, 
povzbudenie, lásku, pokoj. Ale kde hľadať 
a aj nájsť? Najspoľahlivejší spôsob je 
hľadať tam, kde sa dokonalá pomoc 
nachádza: u Boha. Pán Boh dáva 
najspoľahlivejší návod v Božom slove. 
Mnohí pochybujú, neveria, ale prečo 
neskúsiť? No najskôr sa musíme úplne 
prestať spoliehať na to, že si dokážeme 
poradiť sami. 
Nedokážeme! Poznáme mnoho príbehov 
z Biblie, ten o narodení Pána Ježiša až po 
jeho ukrižovanie si každoročne 
pripomíname. A práve v tomto príbehu 
dostávame prísľub najväčšej hodnoty. 
Večný život! Pán Boh nám v obetovaní 
svojho syna preukázal toľko lásky a milosti, 
že žiadny človek na svete nie je schopný 
ponúknuť nám viac. Smrť Pána Ježiša nám 
priniesla zmierenie nás ľudí s Pánom 
Bohom. „Lebo Syn človeka neprišiel 
zatratiť ľudské duše, ale zachrániť“ (L 9, 

56). 
A ako máme hľadať?  Vytvorme si vzťah 
k Bohu a základom vzťahu je komunikácia. 
Rozprávajme Bohu o našich ťažkostiach, 
problémoch, ktoré nás ničia, povedzme 
mu o svojich túžbach, vyznajme mu 
všetko, aj to, čo sme ešte nikomu 
nepovedali. 
Pán Boh je spoľahlivý a zaručene vypočuje 
každého, kto nájde v sebe silu prísť 
k nemu. Jeho pomoc a lásku pocíti každý, 
kto uzná svoju slabosť a s pokorou v srdci 
sa nechá viesť Jeho láskavou rukou. Skôr, 
než vyslovíte pochybnosti alebo námietky, 
vyskúšajte, či to predsa len nefunguje. 
Práve počas veľkonočných sviatkov je nám 
Pán Boh a Boží Syn bližšie ako inokedy. 
Povzbudená Božím slovom želám aj vám, 
milí bratia a sestry, aby vo vašich 
domácnostiach zavládol pokoj, aby ste vy, 
aj vaši blízki využili čas milosti na 
vytvorenie si vzťahu s Bohom. 

vaša zborová dozorkyňa 
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Pán Ježiš – príklad ako riešiť životné ťažkosti 
 

Sú chvíle, ktoré o nás prezradia viac, než by 
sme čakali. Medzi ne môžeme rozhodne 
zaradiť chorobu seba či blízkych, smrť 
blízkeho človeka, osobnú či manželskú 
krízu. Hraničné situácie, keď strácame 
kontrolu nad vlastným bytím o nás môžu 
prezradiť veľmi veľa. V postojoch slovách, 
rozhodnutiach je čitateľné naladenie 
nášho vnútra. Sme nimi odkrytí v plnej 
nahote, takí, akými sme. Padajú všetky 
zábrany, štylizované prejavy, naučené 
postupy. Naši najbližší by o tom vedeli 
rozprávať. Takým situáciám sa prirodzene 
vyhýbame, lebo neprinášajú komfort, 
majú tendenciu ukázať naše pravé ja. 
Ukázať to, čo je pod povrchom a vyniesť 
na svetlo sveta to, čo sme možno nikdy 
nechceli. Tieto nekomfortné situácie pre 
človeka nemusia byť v zásade zlé ani 
osudné. Ak nimi správne prejdeme, môžu 
náš život posunúť dobrým smerom. Pre 
mnohých z nás situácia, ktorú prežívame 
v spojení s koronavírusom, nemá 
charakter hraničnej – existenciálnej. No to, 
čo prežívame teraz, sa môže v priebehu 
času zmeniť. Prognózy aj napriek prísnym 
opatreniam naznačujú, že máme pred 
sebou neľahké časy. Mnohé sa môže 
zmeniť – možno aj do tej podoby, ktorú si 
neradi pripúšťame. A to, čo bolo vzdialené, 
sa nás bude bytostne dotýkať. Je dobré, ak 
na takéto chvíle reálne myslíme 

a pripravíme sa na ne. Platí však, že aj tá 
najlepšia príprava nemusí postačovať, aby 
sme z toho všetkého vyšli víťazne – alebo 
dobre. Je to však viera, ktorú si nemýľme 
s optimizmom, ktorá nás nesie. Viera nie 
v samého seba, ale viera v Boha 
konajúceho v milosti pri nás. Skúsenosť 
veriacich-kresťanov vyjadrujeme slovami 
ap. Pavla: „Božia moc sa v ľudskej slabosti 
dokonáva“. Viera v Božiu moc je viac ako  
ľudské sily, múdrosť a vynaliezavosť. Viera 
je silou, ktorá prekonáva všetko. Sám Ježiš 
hovorí: „Ak máte vieru ako horčičné 
zrno a poviete tejto moruši: Vytrhni sa 
s koreňom a presaď sa do mora! - 
poslúchne vás“ (L 17,6). . Ježišove slová 
spochybňujú to, čomu je neraz 
v kresťanských kruhoch pripísaná sila – 
silnú vieru. Nie silná viera, ale viera 
orientovaná správnym smerom. Viera 
v Stvoriteľa, ktorý má v rukách tento svet 
aj nás v ňom, viera v Spasiteľa, ktorý 
napriek ľudskému zlyhaniu preukazuje 
milosť a Posvätiteľa, ktorý nás v správnej 
viere – vo viere v Ježiša Krista zachováva. 
V neistých časoch potrebujeme 
povzbudenie a inšpiráciu pre svoj život 
viery. Kresťanské slávenie sviatkov Veľkej 
noci je sústredené okolo dvoch 
významných okamihov Ježišovho života – 
ukrižovanie a vzkriesenie. A práve prvý zo 
spomenutých je pre veriacich inšpiráciou, 

povzbudením a usmernením v neľahkých 
časoch. Ježiš mal pred očami svoje 
poslanie, v kontexte ktorého musíme 
vidieť celý Jeho život. Svoje poslanie 
vyjadril sám slovami: „Ja som sa na to 
narodil a na to som prišiel na svet, aby som 
vydal svedectvo pravde“ (J 18, 32); „Ja som 
prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere“ 
(J 10, 10). 
Ježiš žije v súlade so svojím poslaním. 
A jeho poslaním je prinavrátiť človeku to, 
čo pre hriech stratil. Svojou smrťou utíšiť 
Boží hnev a tak nám umožniť vstúpiť do 
spoločenstva dokonalej lásky menom Boh. 
Ježiš premýšľal, hovoril a konal v kontexte 
svojho poslania. Jeho postoje sú 
inšpiráciou pre každého, kto nechce minúť 
v živote Bohom dané poslanie. Zvlášť 
posledné hodiny Jeho pozemského života 
nám ukazujú smer v ťažkých chvíľach 
života. Čo teda vidíme u Ježiša, nech sa 
stane súčasťou aj našich životov.  
„A viedli Ho na miesto Golgota, čo 
v preklade znamená Lebečné miesto.23 
Ponúkli Mu víno s myrhou, ale On (ho) 
neprijal.24 Potom Ho ukrižovali a rozdelili si 
Jeho rúcho tak, že losovali oň, kto čo má 
dostať.25 Keď Ho ukrižovali, boli tri 
hodiny.26 Jeho vinu označili nápisom: Kráľ 
židovský.27 Spolu s Ním ukrižovali dvoch 
lotrov, jedného sprava, druhého zľava.28 
A naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: A počítali 



    

                                                       

 
Ho medzi zločincov.29 A tí, čo tade chodili, 
rúhali sa Mu, potriasali hlavami a hovorili: 
Hej, Ty, čo boríš chrám a za tri dni ho 
vystavíš,30 zachráň sa, zostúp z kríža!31 
Podobne sa posmievali aj veľkňazi so 
zákonníkmi a hovorili medzi sebou: Iných 
zachraňoval, a seba nemôže zachrániť!32 
Kristus, kráľ Izraela! Nech zostúpi teraz 
z kríža, aby sme videli a uverili! Ešte aj tí Ho 
potupovali, ktorých s Ním ukrižovali.33 Keď 
prišla šiesta hodina, nastala tma po celej 
zemi až do deviatej hodiny.34 O deviatej 
hodine zvolal Ježiš silným hlasom: Eloi, Eloi, 
lama sabachtaní? to je v preklade: Bože 
môj, Bože môj, prečo si ma opustil?35 A 
niektorí z tých, čo tam stáli, počujúc to, 
povedali: Ajhľa, Eliáša volá!36 A ktosi 
pribehol, namočil hubku do octu a vložil ju 
na trstinu, dával Mu piť a hovoril: Nechajte 
Ho, uvidíme, či príde Eliáš, aby Ho sňal!37 
Ale Ježiš zvolal silným hlasom a vypustil 
ducha.“ Mk 15, 22 –37 
 
Trpezlivosť, pokora a odovzdanosť 
Ak máme dosiahnuť cieľ, potrebujeme rásť 
v trpezlivosti. Trpezlivosť nie nejakým  
špeciálnym darom, ktorým by Boh 
obdarovával len úzku skupinu kresťanov. 
Trpezlivosť je zaradená medzi ovocie 
Ducha rozumejme to, čo je v „základnom 
balíku“ postojov tých, ktorí žijú vierou 
v Krista. Je samozrejmé, že v tejto 
trpezlivosti potrebujeme rásť. Nejedna 
chvíľa a udalosť preverí, ako sme na tom 
s našou trpezlivosťou. Zvlášť vo chvíľach, 
ktoré sú ťažké. Je možné zachovať chladnú 
hlavu? Nie je to ľahké a neraz nám 
„prasknú nervy“. Spätne si uvedomíme, že 
toto nie je cesta, ktorá by prospela 
ktorejkoľvek strane. Výsledkom je neraz 
eskalácia napätia alebo prehĺbenie 
frustrácie. Ježiša vidíme v ťažkej situácií. 
Visí na kríži potom, ako bol nespravodlivo 
odsúdený a potupené bolo jeho meno. 
Pod krížom vidí posmievajúcich sa vojakov 
a tých, ktorí ho súdili. Apoštol Peter vo 
svojom liste svedčí o Ježišovi: „keď Mu 
zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale 
porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi“ (1Pt 
2, 23). Ježiš trpezlivo niesol svoj údel. 
Namiesto toho, aby sa uberal cestou 
reptania a sťažovania modlí sa: „Otče do 
tvojich rúk porúčam svojho ducha“. A len 

niekoľko hodín pred tým vyznáva: „Otče 
… nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa“. 
Ježiš robí to, čo robí každý veriaci – vkladá 
svoj život do Božích rúk. A to nielen vtedy, 
keď sa život stáva nekontrolovateľným, ale 
aj potom, keď sa veci utíšia 
a nebezpečenstvo pominie. Ježiš vie, že 
nech by sa čokoľvek dialo je v Božích 
rukách. Preto volá „Otče do tvojich rúk 
porúčam svojho ducha“. Robme tak aj my 
nielen v týchto chvíľach, ale aj po všetky 
nastávajúce dni života. Nie vždy musíme 
rozumieť tomu, čo sa v našom živote deje. 
Potrebujeme však mať na zreteli to, čo 
biblický pisateľ vyjadruje slovami: „Lebo ja 
poznám úmysly ktoré mám s vami, úmysly 
smerujúce k blahu a nie k nešťastiu“. Ježiš 
vedel, že po všetkom tom nakoniec príde 
víťazstvo. Sám totiž svojim učeníkom 
hovoril, že po troch dňoch vstane z 
mŕtvych. Konečné víťazstvo, ktoré sa nám  
zvestuje skrze prázdny Kristov hrob, nech 
je aj nám dnes posilnením a povzbudením 
k odovzdanosti a dôvere.  
 
Solidarita a zodpovednosť 
Dôvod Ježišovej smrti zostáva mnohým 
skrytý. Vystupňovaná ľudská nenávisť voči 
človeku, ktorý chce dobro, nie je ani dnes 
ničím výnimočným. Ježiš zasahuje svojimi 
slovami a skutkami do osobného priestoru 
tých najvznešenejších tej doby. Sú to neraz 
tvrdé slová z Jeho úst, no ich cieľom je 
zmeniť to, čo bolo hriechom sebectva 
zničené. Poznanie vlastného stavu 
a následná túžba po novom živote 
otvárajú vnútro človeka pre slovo 
evanjelia, v ktorom človek nachádza 
zmysel. Nový život sa rodí v slzách pokánia 
a viere, že je tu Boh, ktorý má právo 
trestať prichádza so svojim 
milosrdenstvom. Ježišove slová na kríži len 
potvrdzujú to, čím žil počas celých troch 
rokov svojho verejné života. Zjavuje tak 
Boha, ktorému ide o človeka. Na kríži 
môžeme veľmi jasne vnímať Jeho 
solidaritu Boha s človekom. Ani v tých 
najťažších chvíľach sa nevzdáva svojho 
poslania. Je si vedomý zodpovednosti, 
ktorá leží na Jeho pleciach. On je totiž 
jediný, ktorý sníma hriech sveta. Vystupuje 
na Golgotu, aby sa Golgota stala oltárom, 
na ktorom je prinesená obeť zmierenia za 

hriechy celého ľudstva. Necúvne – 
nezostúpi z kríža, lebo je láskou, ktorá sa 
obetuje pre dobro svojho stvorenia. Ježiš 
sa stáva jedným z nás, aby na seba vzal 
hriech všetkých nás. Ježiš koná 
zodpovedne, lebo koná v súlade so svojím 
poslaním. Prejavuje hlbokú solidaritu 
s údelom celého sveta, ktorý upadol do 
hriechu. Potvrdením toho sú aj Jeho slová 
z kríža: „Odpusť im, lebo nevedia, čo činia“ 
a slová „ajhľa tvoj syn, ajhľa tvoja matka“. 
Ježiš prosí  za tých, ktorí sa k nemu 
správajú nepriateľsky a rovnako prosí aj za 
tých, ktorí by ho najradšej sňali z kríža 
a ušetrili tej strašnej bolesti. Ježišova 
solidarita má svoj pôvod v láske k človeku. 
Otvorme sa tejto láske, aby jasne zažiarila 
v našich vzťahoch. Tieto dni sú na to 
veľkou príležitosťou, ktorej sme sa, verím, 
už zhostili. Solidarita Krista s nami, ktorí 
sme sa ocitli v núdzi spôsobenej hriechom, 
je výzvou pre všetkých tých, ktorí z Jeho 
lásky žijú. Potešujúce sú správy, o tom, ako 
sa mnohí ľudia k láske a solidarite zmohli 
v tieto dni. Ako pochopili a do praxe 
pretavili skutočnosť zodpovednosti za život 
iných. Tu vidíme lásku takú, aká je. Lásku, 
ktorá obohacuje a prináša požehnanie. 
Prajem si, aby táto výnimočná situácia 
bola štartom toho, čo nám neraz v dobe 
pokoja a ohrozenia v takej miere chýbalo. 
Aby láska a solidarita pretrvala. Som 
presvedčený, že pretrvá u tých, ktorých 
srdcia premenila Kristova láska. Láska sa 
totiž obetuje, láska sa rozdáva v prospech 
druhých a v tom je zároveň je obohatenie. 
Nie vždy sa stretne s prijatím ani 
s pochopením. V danej chvíli nech nám je 
Kristus trpiaci na kríži zdrojom síl. 
Výnimočné chvíle vyžadujú výnimočné 
rozhodnutia. U Ježiša sa inšpirujme 
k postojom, ktoré nám pomôžu naplniť 
Boží plán. Ježiš je na to najlepším 
príkladom. Túžba inšpirovať sa Ježišom, 
nech vyviera nielen zo záujmu čo najlepšie 
zvládnuť krízy nášho života, ale s túžby čo 
najviac osláviť Boha svojim životom. Lebo 
ak máme prežiť požehnanie týchto chvíľ, 
ale aj tých budúcich, nejde to bez toho, 
aby Ježiš žil svoj život v nás.     

váš br. farár 
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Evanjelická diakonia 
v Liptove 
 

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. 
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. 
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. Aj na území dnešného Slovenska 
v Bratislave už v roku 1891 vznikol 

nemecký evanjelický Diakonický ústav. 
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, preto 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 Mikuláši. 
Po vzore biblických žien – dvoch sestier 
Márie a Marty sa po stáročia snažili 
liptovské matky vychovávať svoje dcéry. 
Dodnes sa hovorí, že súca žena má byť i do 
voza, i do koča. Podľa vzoru pracovitej 
Marty a zbožnej Márie založili vo 
vrbickosvätomikulášskom evanjelickom 
cirkevnom zbore jeden z prvých ženských 
spolkov na Slovensku – spolok DOBRODEJ. 
Medzi zakladateľkami je i meno 
evanjelického kňaza Emila Nitrianskeho, čo 
nás milo prekvapí pri ženskom spolku, ale 
zároveň navodí atmosféru biblického 
príbehu z mestečka Betánie – domácnosť 
Márie, Marty a Lazara. Obdobie, v ktorom 
spolok vznikol (Rakúsko-maďarské 
vyrovnanie) nám jasne vypovedá, prečo 
pôvodnou náplňou stanov bola výchova 
a vzdelávanie dievčat prvoradé. Valné 
zhromaždenie sa konalo 21. februára 
1867. Prvou predsedníčkou sa stala Lujza 

Miková. Na čele predstavenstva zotrvala 
30 rokov. Podpredsedníčka sa stala Šarlota 
Ballová, pokladníčka Žofia Ballová, 
účtovníčka Anna Uličná, zapisovateľ-
zápisník Emil Nitrianský a 6 členiek výboru: 
Žofia Pálková, Terézia Hoffmanová, Anna 
Stodolová, Mária Šparnensis, Šarlota 
Makovická, Emília Pálková. Prvoradou 
úlohou bolo zabezpečiť a financovať 
slovenskú učiteľku, ktorá musela vynikať 
darmi ducha, silou viery, schopnosťou 
zručných rúk a vkusu, aby mohla 
zabezpečovať riadnu vyučbu ženských 
ručných prác, pri čom so žiačkami mala 
diskutovať v nemeckom jazyku. Dobrodej 
sa staral o zabezpečenie učebných 
pomôcok a začal so zbierkou k zriadeniu 
novej vyššej dievčenskej triedy. Kritérium 
pre učiteľku spĺňali vzácne mikulášske 
ženy: Ľudmila Bauerová, vydatá Stodolová, 
neskoršia predsedníčka spolku Dobrodej, 
Emília Šefranková, Fanny Rajbulová, Alina 
Augustíny, vydatá Trnovská, Anna Uličná, 
Mária Pivková, vydatá Salvová, Marienka 
Uličná, neskoršia predsedníčka spolku 
Dobrodej. Hoci o činnosť spolku Dobrodej 
sa starali ženy, spoluprácu s novými 
mužskými predstaviteľmi cirkevného 
zboru neodmietali. Keď do zboru prišiel 
kňaz Bedrich Baltík, neskorší biskup – v 
spolkovej činnosti sa natrvalo rozvinul 
záujem o dobročinnosť. Vzbudil záujem 
o Podporoveň o pohanskú misiu, záujem 
o matky a deti – cirkevnú úvodu, škôlku. 
K nemu pribudla ďalšia vzácna osobnosť, 
nový zapisovateľ Karol Ruppeldt, učiteľ, 
ktorý spolu so svojou manželkou 
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Klementínou, rodenou Augustíny, 
obohatili spolkový život o kultúrno-
spoločenské aktivity. Vznikol divadelný 
odbor a starali sa o spevokol Tatran. Trieda 
ručných prác prekvitala, zveľaďoval sa aj 
hmotný i finančný majetok Dobrodeja. 
Štafetu dobre započatej práce prevzali 
nové osobnosti. Predsedníčkou sa stala 
pani Irena Hoffmanová, zapisovateľ sa stal 
učiteľ Daniel Bodický. Po príchode kňaza 
Juraja Janošku, neskoršieho biskupa sa 
služba lásky stala prvoradou úlohou spolku 
Dobrodej. V roku 1902 sa uskutočnila prvá 
zbierka na nádejný sirotinec v L. Mikuláši. 
A na 50. výročie Dobrodeja a 400-ročnú 
pamiatku reformácie v roku 1917 bol 
sirotinec otvorený. Vtedy ešte 
v Žuffovskom dome. Pred I. svetovou 
vojnou vznikla v spolku Dobrodej 
myšlienka zriadiť dom-útuľňu pre starcov. 
Bola vytvorená základina pre starobinec. 
Domov Bethánia-starobinec bol otvorený 
v roku 1930. Na uvedenú budovu venoval 
profesor Eduard Ballo 600 000 korún 
a budova sa dodnes nazýva aj Ballovský 
dom.  
Po I. svetovej vojne sa spolkový život 
rozvíjal nielen s novými osobnosťami, ale 
aj s novými stanovami. V čase vojny bola 
predsedníčkou Mária Bodická a po vojne 
sa stala predsedníčkou Mária Lackova, 
rodená Bujnová. Zapisovateľom sa stal 
dištriktuálny farár Michal Madera. Spolok 
Dobrodej sa podľa stanov stal 
vnútromisijným a charitatívnym spolkom. 
Prvoradou úlohou bolo získať a finančne 
zabezpečiť zborovú sestru. V roku 1920 sa 
naplnila jedna z prvých úloh Dobrodeja. 
Bola zriadená v Liptovskom Mikuláši vyššia 
dievčenská škola rodinného typu – Živena, 
ktorú v prvé roku spolok Dobrodej aj 
financoval. Spolok Dobrodej si 18. marca 
1920 na valnom zhromaždení schválil, že 
pozve a získa jednu diakonisu do služieb 
cirkevného zboru. Požiadal o prepustenie 
jednej diakonisy z nemeckého 
bratislavského ústavu, ale odpoveď bola 
záporná. Tak isto pochodil aj na Starej 
Turej vo Vieroslave. Do tretice, po 
známosti sa predsedníctvo Dobrodeja 
obrátilo do Sliezka, do Breslavi a žiadalo 
o prepustenie do zborovej práce Slovenku, 
rodom z Báčky Máriu Kmeťovú. Po dlhom 
vyjednávaní breslavskí Nemci žiadosť 
vybavili kladne. Dňa 22. septembra 1922 
priviedol správca ústavu farár Hochbaum 
prvú slovenskú diakonisu do Liptovského 

Mikuláša. Mária Kmeťová začala svoju 
prácu požehnane. Zachytila sa súčinnosť 
Masarykovej ligy a Červeného kríža a tak 
záujem rástol. 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 diakoniský domov. 
Silou viery a živým svedectvom členiek 
Dobrodeja sa dielo darilo. 31. januára 
1925 nám breslavskí Nemci prijali na 
výchovu 3 kandidátky úplne zdarma a 4. 
kandidátku zaplatil Dobrodej. Týmto 
činom Dobrodej opustil rámec zborovej 
činnosti a dal sa do služieb lásky celej našej 
cirkvi. V roku 1928 boli na účet Dobrodeja 
vyslané nové 4 kandidátky na výchovu do 
Breslavi. Ako píše náš vzácny Michal 
Madera – toto bol kulminačný bod. Ale 

prichádza aj malé zastavenie, smútok 
i sklamanie. Zomiera šľachetná duša, 
mentorka, dobrý duch diakonie, 
predsedníčka Dobrodeja Marienka 
Lacková. O krátky čas zomiera generálny 
biskup Dr. Juraj Janoška. Z našich 
nádejných diakonís dve odišli kvôli zárobku 
do civilu, jedna sa vydala do Nemecka 
a jedna sa vyhovorila, že nie je slovensky 
orientovaná. Cesta však bola už 
vyšliapaná. Myšlienky ženskej diakonie sa 
ujala Všeobecná pastorálna konferencia 
v Modre v roku 1929. Sväz evanjelických 
ženských spolkov si šírenie záujmu 
evanjelickej diakonie dal priamo do svojho 
programu. Generálny biskup Dr. Dušan 
Fajnor priamo vyzval Michala Maderu, aby 
spracoval stanovy pre samostatný spolok 
slovenskej evanjelickej diakonie. 
Pripravené stanovy boli v Banskej Štiavnici 
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na valnom zhromaždení Sväzu 
evanjelických ženských spolkov prijaté. 
Taktiež na generálnom konvente 
v Trenčíne dňa 19. novembra 1931 aj 
schválené. Spolok slovenskej evanjelickej 
diakonie bol sformovaný. Sídlom spolku sa 
stal Liptovský Svätý Mikuláš. V Brezovej 
pod Bradlom sa dňa 23. augusta 1932 
konalo zriaďujúce valné zhromaždenie. 
Zvolili sa prví funkcionári, možno náhodile. 
Činnosť stagnovala. Našťastie prvá 
predsedníčka spolku Mária Zochová celou 
svojou dušou milovala dielo diakonie 
a vybavila spolu s tajomníčkou spolku 
Oľgou Albíniovou všetko tak, aby bol cieľ 
spolku zo stanov splnený a dielo služby 
lásky rozkvitalo. V roku 1933 boli poslané 
nové 3 kandidátky na výchovu do Breslavi, 
bol vydaný informačný náborový leták pod 
názvom „Služba lásky“ v 20 000 
exemplároch. Finančnú pomoc 
zabezpečila generálna cirkev. Krajinská 
nemocnica v Palúdzke bola pridelená 
evanjelickým diakonisám. Nadviazala sa 
užšia spolupráca s diakoniským domovom 
v Bratislave, a tak boli poslané 4 
kandidátky na výchovu do Bratislavy. 8. 
decembra 1935 bol slávnostne otvorený 
slovenský Materský domov v Liptovskom 
Mikuláši. Duchovným správcom sa stal 
kňaz profesor Ľudovít Neckár. Predstavená 
sestra – matka domova sa stala Zuzana 
Matheidesová, ktorú zapožičal nemecký 
bratislavský ústav, bola rodom zo 
Slovenska. V Liptovskom Mikuláši sa začali 
vychovávať slovenské evanjelické 

diakonisy, ošetrovateľský 
výcvik sa vykonával v nemocnici 
v Palúdzke. Po druhej svetovej vojne sa 
všetky Materské domovy na území 
Slovenska spojili pod ochranu Generálnej 
cirkvi evanjelickej na Slovensku. Tak mala 
diakonia 3 Materské domovy: v L. 
Mikuláši, v Bratislave a na Starej Turej. 
Evidovala 82 sestier diakonís, ktoré boli 
poslané do rôznych služieb – zborová 
práca, nemocnice, sirotince, Záhradky 
Pánove (škôlky), starobince, dievčenské 
internáty, detské jasle, detská ozdravovňa 
Železnô, vyučovanie náboženstva... 
Vysviacka diakonís sa konala v rokoch 
1940, 1941, 1943, 1945, 1947, 1949 
posledná. Prišli ťažké 50-te roky, kedy 
slovenská diakonia bola daná na pospas 
prichádzajúcemu režimu – zanikla. Už 
v školskom roku 1950/51 boli poštátnené 
evanjelické sirotince, evanjelické škôlky, 
internáty... Postupne boli poštátnené 
evanjelické nemocnice. Sestry diakonisy 
boli prepúšťané z práce. Ostať pracovať 
mohli ako zdravotné sestry už len v civile, 
pretože na tú dobu boli vysoko 
kvalifikované. Napriek tomu museli 
nanovo absolvovať štátnu zdravotnícku 
školu. Mnohé diakonisy boli starnúce, 
práceneschopné. V službe lásky – 
v diakonii pôsobili už 35 a niektoré až 50 
rokov. Diakonii obetovali svoje úspory aj 
svoje dedičstvo po rodičoch a zrazu nebolo 
pre nich miesto.  
Keď v roku 1991 vtedajší generálny biskup 
Pavol Uhorskai rehabilitoval sestričky 

diakonisy, Materský domov ani iný ústav 
sa neobnovil. A tak vyše 45 diakonís žili 
roztrúsené a umierali v zabudnutí. A aj 
dnes ešte pár žije. Z úcty k nim som sa 
rozhodla všetko o slovenskej diakonii 
opatrovať, spisovať a aj prednášať.  
Tak tu stojím a prednášam, alebo máme 
radšej zabudnúť na zabudnuté? Sú isté 
inštitúcie, pravidlá, ktoré si vytvorí doba. 
Keď sa doba zmení, aj ľudské záujmy 
a potreby sa menia. Ale počul už niekto, 
niekoho, že nepotrebuje lásku?... diakonia 
je predsa služba lásky. A predsa mnohé 
cirkevné zbory sa nezaujímajú o Diakoniu. 
Nehovoria o nej, hoci vedia, že podľa 
príkazu Spasiteľa sme všetci povolaní 
konať službu lásky voči blížnym. 
Mnohé cirkevné zbory ani nevedia, že aj 
z ich radov boli vzácne diakonisy napr. 
Emília Jurečková, Závažná Poruba 
Mária Králiková, Mária Bolvanská, Emília 
Herichová, Pribylina 
Božena Hapčová, Dovalovo 
Mária Šimúnová, Smrečany 
Zuzana Bendová-Zinka, Jalovec 
Mária Bazelová, Ľudmila Gašková, Vrbica – 
dnes L. Mikuláš 
Oľga, Ľudmila Jariabeková, Podtúreň – 
kandidátka bola aj Žela Forgáčová z 
Podtúrne 
Anna Vechterová, Východná 
Želmíra Bohmerová, Nižná Boca 
Kandidátky boli aj Mária Beťková, Eva 
Lukášiková z Okoličného  a iné 

spracovala: Daniela Fiačanová 

 

 

Martin Luther a jeho spis „O dobrých skutkoch“ 
 

Prežívame pôstne obdobie. V tomto roku 
je zvlášť pôstne, pretože nám chýba to, čo 
ľudské spoločenstvo najviac potrebuje – 
vzájomné stretávanie a obohacovanie sa 
myšlienkami tvárou v tvár. Šíriaca sa 
epidémia nás zatvorila do našich 
domovov. Čakáme, kedy pominie. Iste, 
mnohí si hovoria, čo majú robiť. Ako 
zmysluplne využiť ten čas. Aké dobré 
skutky môžeme za to obdobie vykonať. 
Keď tu hovorím o skutkoch, iste 
nejednému dobrému luteránovi začne 
hneď behať mráz po chrbte. Akosi sme 
naučení, že „len z milosti“ a skutky to je 
niečo, čo sa nášmu luteránskemu 
zmýšľaniu protiví. Je však potrebné 
poznamenať, že aj náš reformátor sa 
otázkou skutkov a dokonca dobrých 

skutkov zaoberal. Nebolo to len pred jeho 
reformačným vystúpením, keď sa ako 
augustiniánsky mních snažil žiť dokonalým 
kresťanským životom, bolo to aj po roku 
1517. Konkrétne v roku 1520. Vtedy vydal 
spis s príznačným titulom: „Von den guten 
wercken“ (O dobrých skutkoch). Prečo 
bolo toto dielo napísané a čo obsahuje? 
Luther v ňom čelil kritike, že jeho 
reformačné učenie o ospravedlnení 
povedie k morálnemu úpadku. Pre 
Luthera však bola dôležitá jedna vec, 
etické konanie sa malo znovu zakladať na 
viere. Priamym podnetom na napísanie 
bol impulz od jeho priateľa Juraja 
Spalatina, ktorý bol oslovený Lutherovou 
kázňou na tému viery a skutkov. Ten 
navrhol, aby Luther text rozšíril a pripravil 

na zverejnenie. 25. marca 1520 už píše 
Luther Spalatinovi: „... ak sa mi to podarí, 
bude to to najlepšie, čo som dosiaľ 
napísal“. Spis vyšiel v júni 1520 
u Melchiora Lottera vo Wittenbergu 
a bezprostredne ho vydali aj v Augsburgu, 
Norimbergu, Hagenau, Bazileji 
a Halberstadte. O rok nato vyšiel aj 
v latinskom preklade s predhovorom od 
Filipa Melanchtona. Do roku 1530 bol 
vydaný 23-krát. 

Spis nie je rozsiahly, má 70 strán 
formátu A5. Začína slovíčkom Ježiš 
a pokračuje venovaním kurfirstovi Jánovi 
Saskému (1468 – 1532), ktorý bol mladším 
bratom Fridricha Múdreho. Kurfirst Ján je 
tu oslovený ako vzor kresťanského laika 
a laici sú aj cieľovou skupinou celého spisu. 
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Preto ho Luther napísal v ľudovom jazyku. 
Luther v ňom spojil novo koncipovanú 
evanjeliovú etiku s politickou silou, ktorú 
mohla reformácia presadiť.  

Vlastný spis začína, pre Luthera 
typickými, tézami: „Za prvé, je potrebné 
vedieť, že nie je žiadny dobrý skutok, 
okrem toho, ktorý Boh prikázal, podobne 
nie je žiadny hriech, okrem toho, čo Boh 
zakázal. Preto, kto chce vedieť a konať 
dobré skutky, nemal by vedieť nič iné než 
Božie prikázania.“ Luther takto definuje 
dobré skutky ako činy, ktoré prikazuje Boh. 
Prvým a základným dobrým skutkom je 
pre Luthera viera v Ježiša Krista. Táto viera 
je naplnením prvého z desiatich prikázaní 
a z nich sú odvodené všetky ďalšie dobré 
skutky. A pretože Boh má rád vieru, 
z ktorej sú tieto činy konané, nie je 
dôležité, či sú to činy veľké, alebo malé, 
ťažké alebo ľahké. Rozdiel medzi 
cirkevným a svetským správaním sa tu 
stáva zastaralým. Čo nám to teda chce 
Luther povedať? Prakticky, aj každodenné 
ľudské činnosti sa stávajú oslavou Boha. 
Jedenie a pitie, vykonávanie svojho 
povolania, vtedy remesiel. Dobré skutky sa 
tu teda prenášajú z čisto sakrálnej oblasti 
do každodenného ľudského života. Bohu 
sa nevyčleňuje len čas v chráme, prípadne 
stíšenie sa na modlitbe, ale každá minúta 
života je tu vedená, povedali by sme 
s Masarykom, pod zorným uhlom 
Večnosti. Aký je tu silný dôraz na konanie 
kresťana a jeho každodennú etiku, asi 
nemusím viac zdôrazňovať. Kresťan žije 
stále v stave a tušení Božej blízkosti. Boh 
mu je, povedali by sme, za chrbtom. Pre 
kresťana je On ten orwellovský „Veľký 
brat“, ktorý sa pozerá. Ak si to uvedomíme 
a bytostne prežijeme, koľko zlých 
myšlienok, slov a činov je hneď v ohrození. 
Veď my sa takto pred Bohom nechceme 
správať. Je to isto aj veľká psychická záťaž, 
mať stále nad sebou niekoho, kto dozerá 
a ...(trestá?). Mnohí by dnes iste 
oponovali, že takýto dozor nepotrebujú, 
alebo ani nemajú, ani v Neho neveria. Je tu 
potrebné poznamenať, že prikázania 
neboli dané preto, aby boli len 
prikázaniami, ale preto, aby ľuďom 
pomohli spravovať svoj život. Život, ktorý 
riadia dobré skutky. To je pravý význam 
Tóry – Zákona – Naučenia. Keď ľudia 

prestanú na to dbať, často to vedie ku 
katastrofe. 

Pre kresťanov však Boh nie je len 
prísnym zákonodarcom, ale aj milujúcim 
Otcom. A to vzťah tej Božej blízkosti dáva 
pochopiť celkom inak. Je tu niekto, kto je 
stále so mnou. O čo ľahšie sa mi žije. A o čo 
ľahšie sa môžem rozhodnúť, keď mám 
k tomu ešte aj návod. Desatoro je tu 
základným etickým prvkom v živote 
kresťana. Luther vyhlasuje, že náboženské 
činy, ako sú púte, pôsty, modlitby, sú 
neplatné, ak nie sú založené na viere. Ak to 
nie je z duše človeka, stáva sa takýto akt 
len prázdnym činom. 

Celý text spisu O dobrých skutkoch je 
koncipovaný ako kázeň o desiatich Božích 
prikázaniach. Luther prvé tri spojil. Tvoria 
podľa neho jednotu. Je to konanie voči 
Bohu. Štvrté prikázanie rodičovstva 
všeobecne rozvinul. Má podľa neho 
osobitné postavenie. Ak Biblia hovorí 
o rodičoch, možno tu zahrnúť aj cirkevné, 
štátne a profesijné autority. Ďalšie 
prikázania sú povinnosťami voči blížnym. 

Vražda, cudzoložstvo či krádež sú zakázané 
nielen ako činy, ale aj ako zlé pocity 
a túžby. Iste nie je náhoda, že mnohé časti 
tohto spisu neskôr rezonujú v Lutherovom 
Malom a Veľkom katechizme. 

Desatoro dodnes nestratilo platnosť. 
Preto je aj jeho výklad stále aktuálny. Pre 
Luthera bol Boh základnou autoritou. To, 
čo pre nás vykonal v diele Ježiša Krista, nás 
stále vedie k zamysleniu. Zvlášť pri blížiacej 
sa Veľkej noci. Dobro, ktoré má kresťan 
v svojom živote konať, preto nekoná 
v snahe získať a zaslúžiť si spásu. Toto dielo 
bolo cez Ježiša Krista už vykonané. Je 
potrebné nastúpiť na cestu nasledovania. 
Stať sa Ježišovým učeníkom. Kresťan 
nekoná dobré skutky preto, aby bol 
spasený, ale vierou, že je spasený z milosti, 
odpovedá dobrými skutkami, aby bol život 
na tejto zemi lepší a tak sa blížil k raju. 

M. Gdovin, ev. kaplán v CZ Svätý Kríž 
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Vyznanie hriechu ako cesta k uzdraveniu 
 

„Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý!  Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu, a v jeho duchu 
nieto ľsti! Keď som mlčal, práchniveli mi kosti počas môjho ustavičného stonania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa Tvoja ruka, 
životná sila sa mi obrátila na letnú vyprahnutosť. Vtedy som Ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som: Vyznám 
Hospodinovi svoje priestupky! A Ty si odpustil vinu môjho hriechu. Preto nech sa Ti modlí každý zbožný v čase, keď Ťa možno nájsť; 
záplavy veľkých vôd Ho nedosiahnu. Ty si mi skrýšou, zachováš ma pred úzkosťou, plesaním nad záchranou obklopíš ma. Vyučím ťa a 
ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť na tebou. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktoré treba 
krotiť zubadlom a uzdou, bo inak k tebe neprídem. Mnoho má bolestí bezbožný, ale milosť obklopí toho, kto dúfa v Hospodina. Tešte sa v 
Hospodinovi, spravodliví, jasajte, plesajte všetci úprimného srdca!“ Ž 32, 1–1 
Milí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi! 
V posledných rokoch či desaťročiach do 
nášho slovenského jazyka pribudlo mnoho 
nových slov. Ich slovenské synonymum je 
zatlačené do úzadia. Ideme s trendom 
doby a tak prijímame aj jej slovník. 
Niekedy celkom úmyselne vynechávame 
určité slová, ktoré k nám hovoria veľmi 
presne. Ktoré odkrývajú našu podstatu. 
Našťastie hriech pre nás stále znamená 
hriech, a nie ľudskú nedokonalosť.   

Hlavnou témou 32. žalmu je hriech. 
Slovo, ktoré sme zo svojho slovníka 
takmer vylúčili. Je dobré vedieť, že tento 
žalm ľudia spievali na ceste do chrámu. 
Prichádzali do Jeruzalema. Zúčastňovali sa 
na prinášaní obetí, ktoré im pripomínali, že 
namiesto zvierat mali umrieť oni sami. 
Zažívali Božie odpustenie. Tešili sa z toho, 
že hriech, ktorý ich tlačil, je prikrytý. 
Nespravodlivosť nie je počítaná na ich 
účet. V tomto vedomí mohli začať nový 
život. Potom priniesli obeť vďaky, radovali 
sa z Božieho spasenia a s novou silou odišli 
do svojich domovov. Sami na sebe mohli 
prežiť to isté čo žalmista.  

„Blahoslavený, komu je odpustený 
priestupok a hriech prikrytý! Blahoslavený 
človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu.“ 
Ľudia dnes neradi hovoria a počúvajú 
o hriechu. Máme veľké nároky na život 
i svet okolo. Máme právo na všetko, veď 
žijeme v demokratickom zriadení. 
Centrom záujmu sme my sami alebo naši 
blízki. Ak človek zistí, že sa mu nedarí, ako 
si predstavoval, hľadá vinníka. Žiaľ, 
málokedy v sebe. Hľadá ho v iných ľuďoch, 
spoločnosti. Tým ubližuje ostatným. 
Dopúšťa sa prestúpenia Božích prikázaní 
a nenachádza odpustenie. Ak človek nájde 
v sebe odvahu vyznať hriech, prežije tie 
isté udalosti ako žalmista. V prvom rade 
stane sa „blahoslaveným“. Blahoslavený 
nie je nedotknuteľný, hodný úcty, svätý, 
ale celkom ľudsky: šťastný, blažený. 
Blahoslavený človek vidí temné stránky 
svojho srdca, nemlčí a vyznáva svoju biedu 
a hriech. Nezamlčuje, koľkokrát sa 
vedome postavil proti Bohu. Koľkokrát 
zámerne alebo nevedome ublížil bratovi, 
sestre vo viere. Koľkokrát nebol 
zodpovedný v práci a plnení iných svojich 

povinností. Napriek týmto skutočnostiam 
neprepadá beznádeji a do depresie, lebo 
mu „je odpustený priestupok a hriech 
prikrytý“!  

Prikrytím hriechu sa rozhodne nemyslí 
jeho ukrytie, akési zametenie pod koberec. 
Možno v iných oblastiach toto občas 
robíme. Nečakane sa nám nahlási 
návšteva a doma nie je všetko tak, ako si 
predstavujeme. Prvé, čo nám napadne, je 
odložiť to na miesto, kde neporiadok 
nevidno. Z dlhodobého hľadiska je tento 
stav neudržateľný z mnohých praktických 
a hygienických dôvodov. Duchovná sféra 
korešponduje s bežným životom. Skrývať, 
popierať hriech sa nedá donekonečna. To 
si uvedomoval už starozmluvný človek. 
Žalmista v zhromaždení veriacich v chráme 
pozerá na prinášanú obeť za hriech. Bol to 
bezchybný jednoročný baránok, ktorého 
krv očisťovala Izrael od vykonaného 
hriechu. Týmto spôsobom bol „hriech 
prikrytý“. Izraelci museli obete za hriechy 
opakovať. Neboli dostatočné. Z Novej 
zmluvy poznáme aj ďalšie súvislosti. Boh 
vo svojej múdrosti rozhodol celkom inak. 
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Priniesol obeť jedného dokonalého života. 
Obeť svojho Syna Ježiša Krista. Ako svedčí 
apoštol Ján: „krv Ježiša, Jeho Syna, nás 
očisťuje od každého hriechu.“ (1J 1, 7) 
Kristov život bol bez hriechu, bez 
akéhokoľvek zlyhania a zakopnutia. Je 
bezchybným Baránkom Božím, ktorý 
sníma hriech sveta. Túto skutočnosť 
žalmista ešte nepoznal. Keď sa on dokázal 
tešiť z odpustenia hriechov z nedokonalej 
obete, naša radosť a poznanie dokonalej 
Obete by v nás mala vyvolávať ešte väčšie 
šťastie, blahoslavenstvo. Dnes môže byť 
naša radosť znásobená, lebo Pán Ježiš nás 
pozýva prijímať Jeho telo a krv. Môžeme 
byť osobne účastní odpustenia 
priestupkov, prikrytia hriechov. S tým 
predpokladom, že ich budeme vyznávať a 
ľutovať v úprimnosti pred sebou i pred 
Ním.  

Výsledkom odpustenia hriechov je 
radosť. Kto z nás by netúžil po radosti, po 
pokojnom živote? Myslím si, že každý. 
Žalmistovej radosti predchádzalo veľké 
trápenie. „Keď som mlčal, práchniveli mi 
kosti počas môjho ustavičného stonania, 
lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa 
Tvoja ruka, životná sila sa mi obrátila na 
letnú vyprahnutosť.“ Popisuje, čo prežíval, 
než poznal milosť odpustenia. Mlčal 
o svojom hriechu. Nechcel ho priznať. 
Možno sám sebe nahováral, že to nie je až 
také zlé a môže byť aj horšie. Nechcel 
priznať, ako sa previnil proti blížnemu. Nie 
je nám to neznáme. Hľadáme dôvody ako 
sa ospravedlniť a vinu zvaliť na iného. Len 

pokoj sa akosi nechce vrátiť do 
nášho vnútra. Niečo nás prenasleduje, no 
nevieme to presne popísať. Nedá nám 
pokoj, a myšlienky, ktoré sme chceli 
zahnať do zabudnutia, sa vždy novým 
spôsobom objavujú na povrchu. Strach 
spôsobuje pomyslenie, že sa mám pokoriť 
a ísť prosiť o odpustenie. Desí ma, že sa 
mám vedome stať hriešnikom v očiach 
iných. Ak túto myšlienku prehluším 
(v prípade, že mám aktívne svedomie), ona 
sa i naďalej ozýva. Blížny a Boh sa mi stali 
nepriateľom. V prípade, že sa necháme 
poučiť od nášho žalmistu, zacítime veľkú 
úľavu. Žalmistovo blahoslavenstvo sa 
stane naším vyznaním. Vieme, akú úľavu 
môže priniesť zaťaženému svedomiu 
možnosť zveriť sa niekomu, vyspovedať sa 
z toho, čo ho trápi. Vyznanie je prvým 
krokom, na ktorý nadväzuje druhý. Ten už 
nekoná človek, ale Boh. „A Ty si odpustil 
vinu môjho hriechu.“  

Božie konanie spôsobilo v žalmistovom 
živote veľkú radosť. Až takú, že najprv 
začal rozprávať o výsledku, ktorý mu 
prinieslo odpustenie hriechov. Následne 
začal hovoriť o ukrývaní hriechov, 
ťažkostiach života a Božom odpustení. 
Tieto fakty neskrýva, nezatají, ale svojím 
spôsobom posúva ďalej. Podobnú 
skúsenosť s hriechom, s Bohom môžu mať 
všetci, ktorí kráčajú do chrámu a spievajú 
si tento žalm. S radosťou idú do chrámu, 
lebo taká príhodná chvíľa – chvíľa 
odpustenia a novej radosti – môže nastať 
aj pre nich. Ešte stále trvá čas, keď je 

možné nájsť Hospodina. Čas a ponúknutú 
možnosť treba využiť, kým nie je neskoro. 
Tak, ako urobil v príhodný čas nápravu 
Peter, keď na ňom spočinulo Kristovo oko. 
Jeho oko spočíva dnes na nás. Jeho rada 
nás chce sprevádzať. On nám chce 
pomáhať. Boží Duch poukazuje na Krista 
a Jeho dielo záchrany. V Kristovej obeti na 
kríži nám Boh podáva odpúšťajúcu ruku 
k záchrane. Kristovou obeťou na kríži 
prikrýva náš hriech a našu biedu. Kristus 
svojím krížom vyrovnáva náš dlh voči 
Bohu. V Kristovi môžeme byť 
blahoslavenými.  

Nebojme sa priznať k svojmu hriechu 
a nazvať ho pravým menom. Nebojme sa 
vyznávať a ľutovať svoje hriechy a byť 
odkázaní na Božiu pomoc. Nebojme sa, 
lebo len tak nám môže prísť pomoc od 
Boha. Možno už dnes. „Ajhľa, teraz je čas 
veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň 
spasenia!“ (2K 6, 2) 
Ďakujeme Bože, že smieme spoločne 
predstupovať pred Tvoju tvár takí akí sme, 
so všetkými pádmi, prehrami 
a previneniami. Ďakujeme, že sa 
nemusíme pretvarovať a maskovať, lebo 
Ty nás dokonale poznáš. Bez Tvojej pomoci 
a vedenia by bol náš život tmavý a boli by 
sme odsúdení na záhubu. Len z Tvojej 
milosti skrze Baránkovu krv smieme byť 
očistení od všetkej nečistoty nášho života. 
Ďakujeme, že vo svojom Synovi Ježišovi 
Kristovi ideš za nami a snímaš bremeno 
našich vín a zmilúvaš sa nad nami. Amen. 

L. Kordošová, zb. farárka CZ L. Mikuláš 

 

Nové prikázanie 
 

„Keď vyšiel, riekol Ježiš: Teraz je oslávený Syn človeka a Boh je oslávený v Ňom. A keď je Boh oslávený v Ňom, aj Boh oslávi Jeho v sebe, 
a hneď Ho oslávi. Deti, ešte máličko som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som Židom povedal, aj vám hovorím teraz: Kam ja idem, tam 
vy nemôžete prísť. 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.“ J 13, 31–35  
Chcem, aby ste si predstavili nejaký 
konkrétny problém svojho života. Možno 
nejaký naozaj ťažký, ktorým ste prešli 
v minulosti. Myslím teraz niečo, čo vás 
možno dlho trápilo. Niečo, čo postihlo veľa 
z oblastí vášho života do takej miery, že by 
sa tento problém dal nazvať vašou 
životnou situáciou. Presnejšie by som to 
nazval ako životnú krízu. V danej chvíli 
nám takéto problémy prídu 
neprekonateľné a niekedy až 
nevyriešiteľné. Človek si v takejto chvíli 
predstavuje najhoršie možné scenáre, aké 
sa môžu stať. A povedzme si úprimne, je 

ťažké vtedy vidieť veci pozitívne. Ďalšou 
vecou je, že náš život je ako sínusoida. Raz 
hore a raz dole. Hore je všetko krásne, 
všetko funguje ako má, ale potom sa 
krivka obráti a ide nadol, kde nám veci 
nepripadajú také pekné a ružové, ale 
práve naopak.  

No čo by ste robili, keby ste vedeli 
práve tieto životné problémy predvídať. 
Vidieť ich omnoho skôr, ako sa stanú. Znie 
to trocha, ako keby sme mali super 
schopnosť. Vedieť sa vyhnúť svojim 
problémom. Myslím, že môžem hovoriť za 
všetkých, keď poviem, že by sme sa 

problémom snažili vyhnúť za každú cenu. 
Nikto z nás nemá rád problémy, tak prečo 
si všetko v živote komplikovať.  

Predsa len tu bol niekto, kto vedel, čo 
príde. Čo bude nasledovať. Koľko utrpenia 
to prinesie. A nechcel sa tomu vyhnúť. 
Práve naopak. Rozhodol sa, že tomu bude 
čeliť. Bol to Ježiš. A práve predtým, než sa 
toto všetko, čo si o pár týždňov budeme 
pripomínať, stalo, musel na to pripraviť 
svojich učeníkov. A nie len učeníkov, ale aj 
nás. V perikope pred týmto biblickým 
textom Ježiš umýva učeníkom nohy, hneď 
za tým označuje svojho zradcu, a to 
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Judáša. Keď sa pozrieme na to z výšky, 
vidíme, že sa niečo stane. Aj Ježiš to vedel.  

Ale vedel aj to, že Boh je s ním vo 
všetkom, čo príde. Preto mohol s pokojom 
v srdci povedať, že „teraz je oslávený Syn 
človeka a Boh je oslávený v Ňom“. Pri 
tomto slove – oslávený – som si hneď 
spomenul na narodeniny. Aj my ich 
zvykneme oslavovať. No takto to Ježiš 
určite nemyslel. Práve pod týmto obrazom 
sa skrýva to, že Ježiš veľmi presne, veľmi 
verne vyjadruje to, aký je Boh. Že je 
milujúcim Bohom, ktorý hľadí na to dobré! 
A práve preto sa aj Boh priznáva k Ježišovi. 
Lebo aj my dnes, keď sa pozrieme na 
Ježišov život vtedy, dokážeme pochopiť, 
aký Boh v skutočnosti je. Aký Boh vlastne 
je? Na túto otázku budeme odpovede 
hľadať ešte veľmi dlho. Ale čo s určitosťou 
viem povedať o Bohu za akýchkoľvek 
podmienok je, že Boh je láska! „Ten, kto 
nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je 
láska“ (1J 4, 8). Toto je pre nás veriacich 
ľudí veľmi podstatná informácia, lebo 
spúšťa akýsi reťazec v našom živote. 
Pretože vďaka tomu, že nás Boh miluje, sa 
náš život dokáže otočiť úplne naopak. 
Vďaka tejto láske sú nám odpustené naše 
hriechy, keď ich Bohu vyznávame. Vďaka 

Ježišovi, vďaka tomu, že nebol 
ochotný ustúpiť pred smrťou na kríži, 
dostávame odpustenie a milosť. A skrze 
Neho dostávame aj my večný život. Preto 
je Ježiš prostredníkom medzi nami 
a Bohom.  

To neznamená, že to pre nás skončilo. 
Ježiš dáva učeníkom veľmi zaujímavé 
prikázanie. „Nové prikázanie vám dávam, 
aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás 
ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne 
milovali.“ Pre mňa osobne toto znamená 
veľa. Ježiš tu nerobí žiadne výnimky. Nijako 
to nekategorizuje. Príde mi to trocha, ako  
keby na mňa ukázal prstom a povedal: 
Miluj, lebo aj ja ťa milujem! A nerobí v tom 
žiadny rozdiel, žiadnu výnimku. Takto 
ukazuje na každého z nás. Možno sa to zdá 
ako samozrejmá a jednoduchá vec. Ale my 
ako ľudia, a celkovo ľudstvo, máme 
obrovský sklon k sebeckosti. A teraz si 
môžeme úprimne odpovedať každý sám 
za seba, kto v zhone všetkých našich 
problémov stále miluje svojich blížnych. 
A nielen blížnych, možno len ľudí, ktorých 
stretneme čo i len raz v živote. O čo viac 
ľudí, ktorí nás požiadajú o pomoc v rôznej 
situácii? Milujeme aj takýchto ľudí? Možno 
o to viac, v tomto čase svetovej pandémie, 

má byť práve naše srdce nastavené na 
hľadanie pomoci, ktorou môžeme byť pre 
ľudí, ktorí to potrebujú. A aj napriek našim 
problémom máme milovať. S tým sa spája 
aj vytrvalosť! Napadol mi príklad 
speváckeho zboru alebo spevokolu. 
Predstavte si, že stojíte vpredu v prvom 
rade a spievate s ostatnými. No v tom 
všetci prestanú spievať, iba vy jediný nie. 
Je to dosť trápna situácia, ale práve toto 
naše rozhodnutie milovať musí byť 
schopné spievať ďalej, aj keby všetci 
naokolo prestali. Ježiš napriek tomu, že Ho 
ponižovali aj zabili, nás neprestal milovať.  

A tým, že milujeme, sa stávame 
Ježišovými učeníkmi. Podieľame sa na 
Jeho obeti za nás a vďaka láske medzi 
nami tvoríme spoločenstvo. Aj v takomto 
krízovom čase, keď ako spoločenstvo 
nemôžeme byť fyzicky spolu, ale o to viac, 
na modlitbách a prosbách, sa môžeme 
obracať k Bohu. Tak teda milé sestry, milí 
bratia, aj najbližšie dni myslime na to, že 
napriek všetkému, čo prežívame, všetkým 
našim pocitom, problémom, milujte sa 
navzájom tak, ako nás miloval Ježiš na kríži.  

F. Kriško 
študent 4. ročníka ev. teológie

 

Príbehy na zamyslenie 
Znamenie lásky 
Starý otec šiel s Miškom na prechádzku. 
Bolo studené zimné popoludnie. Miško sa 
tešil na ľad a na sneh. Stále poskakoval 
a podupkával. Starý otec šiel s úsmevom 
za ním. Miško chcel ísť k rybníku. „Tu sa 
musí ohromne korčuľovať!“ kričal Miško. 
Starý otec ho chcel vystríhať, aby nešiel na 
ľad, lebo nie je dosť pevný, ale už to 
nestihol. Miško pobehol k ľadu a rýchlo 
naň skočil. Ľad sa pod ním preboril 
a chlapec sa rukami zachytil okraja. Starý 

otec Miškovi nastrčil svoju palicu a zo 
všetkých síl ho ťahal z vody. Podarilo sa. 
Rýchlo sa ponáhľali domov, aby dieťa 
neprechladlo. Chlapcovi pomohol horúci 
kúpeľ a teplá posteľ, ale pre starého otca 
bol zážitok pri rybníku osudný. Dostal 
prudký srdcový záchvat a zomrel. Po čase 
chcela rodina odpratať veci, ktoré patrili 
starému otcovi. Keď chceli zahodiť starú 
dedkovu palicu, Miško skríkol: „Tú palicu 
nesmiete zahodiť. Tá patrí mne. Ňou mi 

dedko zachránil život a pritom stratil svoj 
vlastný. Kým budem žiť, budem ju mať pri 
sebe ako znamenie jeho lásky ku mne.“  
Kedykoľvek sa pozrieme na kríž, v mysli sa 
nám musí vynoriť aj myšlienka na Toho, 
ktorý na ňom trpel a zomrel. Na Pána 
Ježiša Krista. Kríž nám hovorí o Božej láske 
k nám. O láske, ktorá sa obetovala pre 
našu záchranu.  

Miluješ ma? 
Keď sa môj priateľ Andrej dostal do mesta 
na vysokú školu, ťažko prežíval odlúčenie 
od rodičov, ale ešte ťažšie bolo preňho, že 
nikto z jeho priateľov nenasledoval Pána 
Ježiša. Rozhodol sa, že ich zavolá do 
zhromaždenia. Viacerých pozýval, ale nikto 
jeho pozvanie neprijal. Andrej sa za nich 
verne modlil, ale stal sa veľmi nesmelý.  
Raz večer stretol Petra. Andrejovi sa 
rozbúšilo srdce, keď mu hovoril, kam ide. 
„Idem do kostola, nech..ceš.. ís.ť.. so.. 
mnou?“ Nechcel veriť svojim ušiam, keď 

kamarát pozvanie prijal. Brat farár hovoril 
o učeníkovi Petrovi, ktorý po Ježišovej 
smrti išiel s ostatnými loviť ryby na 
Genezaretské jazero. Vzkriesený Ježiš 
prišiel za nimi a chcel sa rozprávať 
s učeníkom, ktorý Ho zaprel. Peter sedel 
v poslednom rade a lámal si hlavu nad 
tým, kedy mal Andrej čas všetko o ňom 
kazateľovi porozprávať. A teraz o ňom 
kazateľ hovorí, ba ešte pozná aj jeho 
meno! Veď práve teraz sa pýtal v mene 
Pána Ježiša: „Peter, miluješ ma? Miluješ 

ma viac ako títo ostatní?“  Len neskoršie 
porozumel, že Boh, ktorý pozná srdce 
každého, vložil kazateľovi do úst tie slová. 
Ešte v ten večer pochopil, že Pán Ježiš ho 
tak miloval, že položil zaňho svoj život. 
Kajúcne, s vierou pokľakol pred svojho 
Vykupiteľa a povedal: „Áno, Pane môj, Ty 
vieš, že Ťa milujem!“Túto otázku dáva Pán 
aj tebe: „Miluješ ma? Miluješ ma viac ako 
ostatní?“ 
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Súhrn života zboru za rok 2019 
Bohoslužobný život 
Štatistické údaje 
Štatistické údaje o účasti na službách Božích som sa rozhodol rozdeliť do troch kategórií: nedeľné služby Božie, služby Božie, ktoré 
pripadli na iný deň ako nedeľu vrátane 2. výročitých sviatkov, služby Božie v prvé výročité sviatky. Samostatnou kategóriou je účasť 
na štedrovečerných službách Božích. Vzhľadom na uvedené rozdelenie nie je objektívne porovnávať výsledné údaje s údajmi 
z predchádzajúcich rokov. Konštatovať však môžem, že priemerný počet návštevníkov na nedeľných službách Božích oproti 
minulému roku nestúpol. Z dlhodobého hľadiska má klesajúci charakter.  
Nedeľné služby Božie 
Priemerná účasť na nedeľných službách Božích (51 stretnutí) bola 72 ľudí  (mimo 1. slávnosti veľkonočnej a svätodušnej). 
Služby Božie mimo nedele 
Priemerná účasť na službách Božích, ktoré pripadli na iný deň ako nedeľu (12-krát) bola 48 ľudí. 
Služby Božie v 1. sviatky výročitých slávností 
Priemerná účasť na službách Božích počas výročitých sviatkov (1. slávnosť vianočná, veľkonočná a svätodušná) bola 107 ľudí. 
Štedrovečerné služby Božie 
Účasť na službách Božích na Štedrý večer bola odhadom 220 ľudí. Program služieb Božích vychádzal z cirkvou schválených poriadkov 
uvedených v agende. Služby Božie boli skrátené len v prípadoch, keď počas služieb Božích bola prisluhovaná sviatosť Večere Pánovej. 
Program výročitých slávností bol obohatený o vystúpenie detí, dorastu a spevokolu. V prvej polovici roka do júna bol v rámci služieb 
Božích program pre deti, od ktorého sa upustilo po začiatku nového školského roka (viac v sekcii detskej besiedky). Epištolické texty 
boli čítané členmi cirkevného zboru. Služby Božie, ktoré pripadali na deň štátnych sviatkov, sa konali v dopoludňajších hodinách.  
Kázeň 
Texty kázni neboli viazané na žiaden cirkvou odporúčaný spôsob, ale vo väčšine prípadov boli volené z jednotlivých agendou 
ponúkaných plánov. V určitých momentoch, predovšetkým v kontexte výročitých slávností, sviatkov, ale aj iných príležitosti boli 
volené individuálne. Dĺžka trvania kázne bola v rozmedzí 17 – 25 minút, v niektorých prípadoch trvala dlhšie.  
V r. 2019 zvesťou slova Božieho poslúžili:  
20. 1. – Filip Kriško – študent ev. teológie – dôvod účasť na slávnosti 90. výročia pamiatky posvätenia chrámu Božieho v L. Kokave; 
23. 6. – Daniela Mikušová – CZ L. Peter – účasť Deň otcov v L. Petre; 
3. 3. – Mário Činčurák – CZ L. Kokava – sústredenie dorastu v Istebnom; 
12. 5. – Filip Kriško – študent ev. teológie – účasť na tábore konfirmandov seniorátu KOLOS. 
Pri službách Božích 31. 10., 3. 11. a 31. 12. vypomáhal aj F. Kriško.  
Spev piesni je na službách Božích primeraný, skôr svižný. Výber piesni je volený podľa témy nedele alebo príležitosti. Výber piesní 
nebol obmedzený len na známe nápevy. V niektorých prípadoch boli volené piesne, ktoré boli aj celkom neznáme. Službu kantora 
v zbore napriek zdravotným problémom naďalej vykonávala s. A. Trzaskalíková. V uplynulý rok na službách Božích výnimočne sestru 
kantorku zastupovali kantori z okolitých cirkevných zborov. Teší nás, že sa ku kantorskej službe naďalej pripravovala aj mládežníčka 
L. Dúbravcová, ktorú zaúča s. kantorka. Spoločne už poslúžili niekoľkými skladbami na službách Božích v posledných mesiacoch 
kalendárneho roka. Lucka už sprevádzala hrou niekoľko stredotýždňových služieb Božích v pôste, advente či iných príležitostiach.  
Výnimočne boli služby Božie sprevádzané mladými členmi zboru na hudobných nástrojoch. Jednou z takých príležitostí boli služby 
Božie dňa 28. júla, ktorými bol ukončený detský tábor.  
Charakter spoločenstva služieb Božích 
Služieb Božích sa zúčastňujú všetky generácie členov zboru, ale nie vo vyváženom množstve. Prevláda predovšetkým staršia 
generácia a ženy, v nízkom počte muži, generácia detí a mladých. Smutným je, že nedeľných služieb Božích sa pravidelne zúčastňuje 
len veľmi málo rodín – mysliac oboch rodičov s deťmi.  
 
Sviatosti 
Krst 
V uplynulom roku bol krstom prijatý do CZ jeden člen, ktorého rodičia nebývajú na pôde cirkevného zboru.  
Večera Pánova 
Možnosť prijať sviatosť Večere Pánovej bola v r. 2019 celkom 11-krát v chráme Božom. Prevažne bola prisluhovaná v rámci 
programu služieb Božích. Individuálne v domácnosti bola Večera Pánova prislúžená jednotlivcom v období pôstu a adventu. Večera 
Pánova bola pravidelne raz mesačne prisluhovaná klientom v DSS Slovenský červený kríž, medzi ktorých sú aj členky zboru. Večera 
Pánova je prijímaná vo väčšej miere strednou a staršou generáciou. V malej miere k nej pristupuje mladá generácia, ktorá je na 
službách Božích.  

rok 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
muži 143 158 139 102 139 159 126 

ženy 315 343 311 283 300 272 256 
spolu 458 501 450 385 439 431 382 
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Konfirmácia 
V uplynulom roku boli konfirmovaní dvaja mladí kresťania. V prvom ročníku je 8 konfirmandov, z ktorých má jedno dievča výnimku 
z veku. Vychádzajúc z údajov v matrike sa v budúci rok pravdepodobne neotvorí konfirmačný ročník. Zlatá konfirmácia sa konala 
13. októbra za účasti dvanástich „Zlatých konfirmandov“ konfirmovaných v r. 1969.  
rok 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

spolu 2 4 4 0 6 4 5 
 
Bohoslužobné výkony 
Sobáš 
V uplynulom roku nebolo na pôde CZ evanjelickým spôsobom uzatvorené žiadne manželstvo.  
rok 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

spolu 0 1 2 1 1 3 3 
 
Pohreb 
V uplynulom roku sme na poslednej ceste vyprevadili 8 členov CZ. Poslednej rozlúčke vo väčšine prípadov predchádzalo stretnutie na 
modlitbách predvečer pohrebu, ktoré viedol brat J. Hapčo. Počas pohrebného obradu na potešenie prítomných poslúžili niektorí 
členovia spevom piesne. Väčšina tiel zosnulých po pohrebe smerovala na kremáciu. S tým už niekoľko rokov apelujem na 
pozostalých príbuzných so spôsobom uloženia urny, ktoré sa v evanjelickej cirkvi ukladá za prítomnosti kňaza. Nie každá pozostalá 
rodina je v tom dôsledná. Priebeh a vykonanie poslednej rozlúčky je v kompetencii kňaza. Úmrtie člena cirkevného zboru sa 
oznamuje zvonením na zvonoch. To sa riadi cirkvou schváleným predpismi. Zvonenie je súčasťou cirkevného spôsobu pohrebu 
a posledná rozlúčka začína práve vtedy. Cirkevno-právne predpisy zakazujú zvonenie pri občianskom pohrebe. Voľba občianskeho 
pohrebu je odmietnutím pohrebu cirkevným spôsobom so všetkým, čo k tomu patrí, teda aj s „prezváňaním“ či zvonením v čase 
konania občianskeho pohrebu.  

rok 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
muži 6  7 4 2 4 5 10 

ženy 2 4 5 7 3 7 6 

spolu 8 11 9 9 7 12 16 
 
Biblická a vnútromisijná práca v zbore 
Činnosť VMV 
Cirkevný zbor nemá zriadený VM výbor. Práca je koordinovaná predsedníctvom cirkevného zboru v spolupráci s pracovníkmi 
jednotlivých sekcií práce. Podľa potreby sa stretávajú pri plánovaní, tvorbe a vyhodnocovaní aktivít v CZ.  
Detská besiedka 
Pri práci s detskou besiedkou sme prechádzali obdobím experimentovania. V prvej polovici roka sme pokračovali s výučbou formou 
detskej kázne, ktorá bola súčasťou každých nedeľných služieb Božích mimo výročitých slávností. Ak keď sme túto formu práce 
spočiatku považovali za efektívnu nateraz sa ukázalo, že pre rodičov detí je prijateľnejšia podoba detských služieb Božích raz 
mesačne. Od septembra prebiehalo vyučovanie detí formou detskej besiedky v zborovom dome počas nedeľných služieb Božích. 
Deti sa zoznamovali z biblickými príbehmi Novej zmluvy. Pri práci s deťmi vypomáhali mladí, ako aj dospelí členovia cirkevného 
zboru. Činnosť DB bola koordinovaná zb. farárom a T. Gajdošovou, ktorá zastúpila študijne odcestovanú Z. Sklenkovú. Priemerne sa 
detskej besiedky zúčastňovali len 4 deti.  
Pre deti boli zorganizované tvorivé dielne a 7-dňový letný tábor. Témou tábora bolo stvorenie sveta s účasťou viac ako 30-tich detí 
a viac ako 15 spolupracovníkov z radov mládeže, dorastu a dospelých členov zboru. Tábor bol ukončené službami Božími 
a spoločným obedom vo farskej záhrade.  
Biblické hodiny pre dospelých 
Záujem o štúdium Biblie prejavilo v r. 2019 len malé percento členov CZ. Stretnutia sa konali v utorok podvečer a ich náplňou bolo 
štúdium Božieho slova. V prvej polovici roka sme ukončili štúdium evanjelia podľa Marka, od jesene sme sa zamýšľali nad knihou Rút.   
rok 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

počet 17 24 22 20 20 21 29 
účasť 8 8 8 10 8 10 10 

 
Biblické hodiny pre dorast 
Stretnutia dorastu sa konali počas školského roka mimo letných prázdnin celkovo 40-krát. Stretnutí dorastu sa zúčastňovali deti, 
ktoré navštevovali piaty ročník a staršie. Stretnutia sa riadili zaužívaným programom, ktorého tvorba bola v kompetencií dorastencov 
samých. Zároveň konfirmandi druhého ročníka a starší si pripravovali aj krátke zamyslenie pred modlitbami. Preberaným témami 
počas roka boli časti evanjelií – Ježišov život a pôsobenie. Výkladmi biblického textu poslúžili okrem zborového farára aj F. Kriško 
a T. Gajdošová. Koncom roka sa začala stretávať dievčenská skupinka, ktorú vedie T. Gajdošová.  
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V priebehu roka sa členovia nášho dorastu raz mesačne zúčastňovali aj spoločných dorastov Liptova organizovaných 
Liptovsko-oravským seniorátom.  
Značná časť dorastencov sa aktívne podieľala pri organizácii letného detského tábora. Počas roka sa mali možnosť zúčastniť 
a niektorí aj zúčastnili pobytových stretnutí. Konkrétne to boli nasledovné: 
Spoločný dorast Liptova – 22. február 2019 
Dorastová chata – 1. – 4. marec – Istebné / 25. – 28. august – Istebné / 13. – 15. december – Dovalovo 
KOLOS – 8. – 12. máj – Juskova Voľa 
SEMfest – 6. – 9. júl – Lenka pri Tornali 
Práca žien 
Práca žien nebola systematicky organizovaná. Posledné mesiace v roku sa niekoľko žien stretávalo pri vzájomných rozhovoroch 
a ručných prácach v tzv. „Klube šikovných rúk“. 
Spevokol 
Činnosť zborového spevokolu bola v septembri 2019 pozastavená. Jedným z dôvodov bol znižujúci sa počet členov spevokolu 
a nepribúdanie nových členov. Dovtedy pôsobil vo svojej činnosti a viedla ho s. J. Gajdošová. 
Hudobné skupiny 
Na pôde zboru pôsobia hudobníci z radu dorastencov a mládežníkov. Tí poslúžili sprovodom na službách Božích či programu detí 
a dorastencov. Počas roka dochádzalo k laickému vyučovaniu hry na gitare, ktoré viedol zb. farár.  
Práca s rodinami 
Práca s rodinami prebiehala nepravidelne. Stretnutia boli plánované na nedeľné popoludnie.  Celkovo sa rodiny stretávali sporadicky 
s účasťou 3 – 4 rodín.  
Iné aktivity 
Výlet do Wieliczky – 26. októbra – návšteva Soľnej bane  
Rodinné služby Božie – 28. júla spojené so spoločným obedom účastníkov služieb Božích vo farskej záhrade 
Zborový deň – pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a Pamiatky posvätenia chrámu Božieho dňa 17. novembra so spoločným 
obedom. V rámci popoludňajšieho programu vystúpil s osobným svedectvom Martin Bruncko, ktorý počas totalitného režimu 
pomáhal pašovať Biblie a skupina Crossroad z B. Bystrice hudobným koncertom.  
Vyučovanie náboženstva v školstve 
Vyučovanie náboženstva prebiehalo na pôde CZ v Materskej škole v Dovalove. Vyučovanie prebiehalo pravidelne v piatok v čase 
školského vyučovania. Výnimočne z dôvodu mojich pracovných povinností či aktivít MŠ sa vyučovanie náboženstva nekonalo. 
V priemere sa náboženstva zúčastňovalo 10 detí rôznych konfesií. 
Evanjelická tlač  
Cirkevný zbor bol predplatiteľom periodík dostupných v chráme Božom, a to konkrétne: Evanjelický východ a Evanjelický posol. 
Predplatné Evanjelického posla spod Tatier bolo v prvej polovici roka predsedníctvom zboru zrušené. Dôvodom bol „jazyk“ a spôsob, 
akým boli publikované jednotlivé problémy v cirkvi. Takýto spôsob podľa predsedníctva zboru nebudoval, ale naopak zneisťoval 
členov cirkvi a nabádal k spôsobom, ktoré v cirkvi nemajú miesto. Po zmenách vo vedení v spoločnosti Trancoscius, a. s. došlo aj 
k pozitívnej zmene, čo sa týka obsahu týždenníka Evanjelický posol spod Tatier.  
Aj v uplynulom roku sme pokračovali vo vydávaní občasníka Dovalovské mosty. Spolu boli vytvorené dve čísla v období pôstu 
a adventu. Zborový časopis bol distribuovaný nielen do evanjelických domácností v náklade viac ako 300 kusov.  
Médiá 
Cirkevný zbor má zriadenú webovú stránku (www.dovalovo.ecav.sk), ktorá slúži ako informačný nástroj o živote cirkevného zboru. 
Pravidelne dochádza k aktualizácii jej obsahu. Správou stránky je poverený br. P. Choma. Rovnako na www.facebook.com je 
zriadená skupina cirkevného zboru.  
Diakonická práca v zbore 
Diakonická práca zbore sa riadi konventom schváleným štatútom zborovej diakonie. Práca prebieha v dvoch rovinách. Prvou je 
návštevná služba starších a nemocných v domácnostiach či sociálnych zariadeniach. Jednotlivé členky navštevujú členov zboru 
s ochotou k vzájomnému rozhovoru či praktickej pomoci. Druhou bola organizácia spoločných stretnutí, konkrétne stretnutie 
jubilantov CZ a stretnutie starších zboru. Stretnutia starších boli naplánované raz mesačne vo štvrtok v mesiacoch školského 
vyučovania. Účasť bola rôzna, niekedy sa stretnutie neuskutočnilo. Napriek tomu priestor na takéto stretnutia vidíme ako prospešný. 
Stretnutie jubilantov sa v uplynulom roku uskutočnilo 9. júna za prítomnosti približne 15 jubilantov. Činnosť zborovej diakonie bola 
koordinovaná v spolupráci s predsedníctvom zboru a s. Martou Malárikovou.  
Činnosť zborového presbyterstva 
Zborové presbyterstvo tvorí 14 konventom volených členov. V uplynulom roku sa zborové presbyterstvo stretlo celkom štyrikrát. Na 
svojich zasadnutiach plánovali činnosti misijného, ale aj hospodárskeho charakteru. Rozšíril sa počet členov HV. Členmi zborového 
presbyterstva sú: predsedníctvo CZ – Daniel Hanko a Zuzana Pichnarčíková, kurátor CZ Daniel Papaj, zástupca zb. dozorcu Viera 
Kovačičínová, predseda vnútromisijného výboru Marta Maláriková, predseda hospodárskeho výboru Ján Holda, pokladníčka Ivana 
Pelachová, Iveta Benková, Peter Choma, Alena Bendíková, Jana Gajdošová, Terézia Gajdošová, Peter Pelach, Slavomír Švihra. 
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Hospodárske aktivity 
Hlavným hospodárskym plánom bolo zriadenie plynového pripojenia a kúrenia v kostole, prípadne fary. To sa v r. 2019 
nezrealizovalo. Vytvorením projektu a zabezpečením všetkých potrebných náležitosti na zrealizovanie plánovanej prípojky a kúrenia 
bol zborovým presbyterstvom poverený br. Ing. Juraj Števček. Z plánovaných hospodárskych aktivít sa v roku 2019 zrealizovali 
nasledovné: montáž radiátorov do chodby a sociálnych zariadení zborového domu a príprava dokumentácie a projektu k plynofikácií 
kostola a zborového domu.  
Plán hospodárskych aktivít na rok 2020: plynofikácia kostola a fary a zateplenie stropu nad kanceláriou. 
 Rozpočet r.2019 Plnenie r. 2019 Návrh r. 2020 

Príjmy  

z majetku 1869 2102 2000 

z darov a prísp. 22000 21855 28334 

z darov 11000 10594 17334 

z ofier 4000 4181 4400 

z cirk. príspevku 7000 7080 7000 

Ostatné príjmy 10000 8436 9000 

pôžičky 10000 7000 0 

ostatné a dotácie 0 4436 9000 

Príjmy celkom 33869 35393 39734 

Výdavky 

Zásoby 0 1374 1000 

Služby 32269 7780 48940 

Mzdy 2000 1720 2000 

Prevádzková réžia 5600 6583 6650 

Ostatné výdavky 3000 3177 5334 

Spolu 42869 20634 63924  

Prebytok  14759  

Schodok 9000  21590 

Schodok bude vykrytý disponibilnými prostriedkami CZ, ktoré boli k 31. 12. 2019  

 
Počet členov v zbore 
Počet členov cirkevného zboru k 31. 12. bol 732. Výška cirkevného príspevku bola v sume 10,- Eur ročne.  
Poďakovanie  
Poďakovanie patrí Bohu za to, že nám preukazuje svoju milosť aj napriek našej nehodnosti. Vďaka za všetkých menovaných aj 
nemenovaných, ktorí sa akýmkoľvek dielom pripojili k Božiemu dielu viditeľným aj nie tak viditeľným spôsobom.  

 

Duchovný program počas veľkonočných sviatkov v masmédiách 
ROZHLAS      (je možné počúvať aj prostredníctvom internetu preto uvádzame aj možnosti v iných regiónoch) 
        Rádio Regina   17:30 – každú streda –  evanjelická pobožnosť 
ŠTVRTOK – 9. apríl   Regina Západ   21:05 – 21:50 Viera v živote    21:50 – 22:00 Ekuména vo svete 
VEĽKÝ PIATOK – 10. apríl  Rádio Devín  08:00 – 08:30 Portréty: Anton Srholec 09:00 – 10:00 Krajina duše – veľkonočná 

Rádio Regina  09:05 prenos evanjelických služieb Božích z Banskej Bystrice 
SOBOTA – 11. apríl   Rádio Devín  17:30 – 18:30 Nad Slovom  

Regina Západ  06:05 – 06:15 Ekuména vo svete   17:15 – 18:00 Duchovné horizonty 
NEDEĽA – 12. apríl   Rádio Slovensko 09:05 – 09:59  Kresťanská nedeľa  12:27 – 12:57 Opri sa o mňa 

Rádio Devín  07:00 – 08:00 Krajina duše  
Regina Západ  05:00 – 05:45 Duchovné horizonty 
Regina Východ 06:15 Božie mlyny 

STREDA – 15. apríl    Rádio Regina  17:30-18:00 Evanjelická pobožnosť 
ŠTVRTOK – 16. apríl   Regina Západ  21:05 – 21:50 Viera v živote    21:50 – 22:00 Ekuména vo svete 
SOBOTA – 18. apríl   Regina Západ  06:05 – 06:15 Ekuména vo svete   17:15 – 18:00 Duchovné horizonty 
NEDEĽA – 19. apríl   Rádio Slovensko 09:05 – 09:59 Kresťanská nedeľa   12:27 – 12:57 Opri sa o mňa 

Rádio Devín  07:00 – 08:00 Krajina duše 
Regina Západ  05:00 – 05:45 Duchovné horizonty 
Regina Východ 06:15 Božie mlyny 

STREDA – 22. apríl    Rádio Regina  17:30-18:00 Evanjelická pobožnosť 
ŠTVRTOK – 23. apríl   Regina Západ  21:05 – 21:50 Viera v živote    21:50 – 22:00 Ekuména vo svete 
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TELEVÍZIA 
ŠTVRTOK – 9. apríl  Dvojka 08:55 – 09:48 Pascha – z utrpenia k životu – o gréckokatolíckej cirkvi v časoch prenasledovania. 

                     12:35 – 13:47 Medzinárodný ekumenický koncert 
PIATOK– 10. apríl Jednotka  10:00 – 11:30 priamy prenos evanjelických služieb Božích z CZ ECAV Bratislava – Legionárska 

Dvojka   07:40 – 07:58 Posolstvá z kríža 
                    19:45 – 19:50 Sviatočné slovo Petra Mihoča – biskupa Východného dištriktu 

SOBOTA – 11. apríl  Dvojka   06:00 – 06:55 Veľkonočné evangelium 
20:10 – 21:54 Legenda o lietajúcom Cypriánovi  

Trojka  10:40 – 10:46 Malé biblické príbehy 
12:00 – 12:53 Cesta do Compostely 

NEDEĽA – 12. apríl  Televízia TA3 15:00 Priamy prenos evanjelických služieb Božích, CZ Modra 
Dvojka  07:30 – 07:55 Baránok Boží 

13:20 – 13:45 Orientácie 
23:00 – 23:54 Mosty Gesharim – Sima Martausová 

Trojka  10:45 – 10:51 Malé biblické príbehy 
18:00 – 18:24 Tajomstvo vzkriesenia 

SOBOTA – 18. apríl  Trojka   10:30 – 10:35 Malé biblické príbehy 
NEDEĽA – 19. apríl Trojka   10:30 – 10:35 Malé biblické príbehy 

Dvojka   13:30 – 13:55 Televízny posol 

 
INTERNET 
www.dovalovo.ecavlos.sk – domáce pobožnosti na stiahnutie vždy v deň sviatku  
www.ecav.sk – podstránka s názvom ONLINE prenosy – neustále aktualizovaný zoznam prenosových miest bohoslužieb z viacerých ev. 
zborov  
Iné odporúčané webové stránky: 
www.chcemviac.com  
 
Aplikácie 
Biblia od Live.church – množstvo plánov čítania Biblie, ako aj prerozprávaný ekumenický preklad Biblie 
Aplikácia Biblia pre deti – interaktívne a graficky príjemne spracované biblické príbehy pre deti  
Podcasty 
Tesnou bránou – biblické zamyslenia na každý deň 
Zamyslenia EVS – krátke zamyslenia z „dielne“ Evanjelizačného strediska pre masmédiá 
Tlač 
Týždenne: Evanjelický posol spod Tatier (EPST) 
možnosť objednania predplatného v elektronickej podobe: 
https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/ako-si-jednoducho-kupit-online-evanjelicky-posol-spod-tatier 
V prípade, že máte záujme o tlačenú podobu EPST, objednať si ho môžete zaslaním objednávky na predplatne@tranoscius.sk alebo 
telefonicky na 044 55 23 070.  
Mesačne: Evanjelický východ (EV) 
Farský úrad je predplatiteľom EV v objeme 10 kusov. V prípade, že máte záujem pravidelne ho dostávať do schránky cestou farského 
úradu, prihláste sa telefonicky na tel. číslo 0918 828 329 formou tel. rozhovoru alebo SMS v tvare: EV(medzera)meno 
a priezvisko(medzera)číslo domu. 
 
Tlač 
Týždenne: Evanjelický posol spod Tatier (EPST) 
možnosť objednania predplatného v elektronickej podobe: 
https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/ako-si-jednoducho-kupit-online-evanjelicky-posol-spod-tatier 
V prípade, že máte záujme o tlačenú podobu EPST, objednať si ho môžete zaslaním objednávky na predplatne@tranoscius.sk alebo 
telefonicky na 044 55 23 070.  
Mesačne: Evanjelický východ (EV) 
Farský úrad je predplatiteľom EV v objeme 10 kusov. V prípade, že máte záujem pravidelne ho dostávať do schránky cestou farského 
úradu, prihláste sa telefonicky na tel. číslo 0918 828 329 formou tel. rozhovoru alebo SMS v tvare: EV(medzera)meno 
a priezvisko(medzera)číslo domu. 
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Spravodajstvo 
Na ceste domov: ako cestovať bezpečne 

Príležitosť stretnúť sa pri počúvaní Božieho slova a spoločných 
modlitbách sme dostali aj počas Aliančného modlitebného 
týždňa, ktorý bol 12. – 19. 1. 2020. Počas piatich večerov sa 
stretávali bratia a sestry z cirkevných zborov ECAV, aby spoločne 
na základe biblických textov uvažovali na tému: Na ceste domov: 
ako cestovať bezpečne. Prvý večer bol vo Vavrišove a brat Július 
Stupka na základe textu Filipským 1; 21– 4 priblížil prvú časť témy: 
Z väzenia do neba (Apoštol sa cíti doma). Druhý večer: Dovalovo;  
brat farár Daniel Hanko sa na základe textu Ján 4; 1–26 venoval 
téme: Od hľadania vody, po nájdenie nekonečnej fontány (Objav 
Samaritánky). Tretí večer: Liptovský Hrádok; sestra farárka Anna 
Belanji pripravila úvahu na text: 1.Mojžišova 32; 22 –32 Od úteku 
po návrat (Jákob nájde svoj skutočný domov). Štvrtý večer: 
Liptovská Porúbka; brat farár Michal Belanji sa venoval téme: 
Lekcia vola a osla (Aj zvieratá vedia komu patria). Text k tomuto 
zamysleniu bol: Izaiáš 1; 1–3. Piaty večer: Liptovský Peter a sestra 
farárka Daniela Mikušová uzatvorila týždeň témou: KONEČNE 
DOMA. Každý večer po uvedených témach boli spoločné 
modlitby. Aliančný modlitebný týždeň patrí nesporne ku krásnym, 
zaujímavým a poučným podujatiam. Okrem príležitosti stretnúť sa 

s členmi susedných zborov, zažiť atmosféru spolupatričnosti, 
počuť Božie Slovo, pripojiť sa k modlitbám, je to aj nová príležitosť 
na oslavu nášho Boha. Veríme, že Pán Boh vypočul všetky prosby, 
ktoré odzneli počas tých piatich večerov.  

vaša zborová dozorkyňa 

 

Spoločný dorast v Dovalove 
V posledný januárový piatok 23. Januára sa v Dovalove uskutočnil 
spoločný dorast horného Liptova, tentoraz v podaní nás, 
dovalovského dorastu. Témou, do ktorej sme zladili celý program, 
bol slogan od známej značky automobilov – Ferrari: „Len tí, ktorí 
sa odvážia, skutočne žijú“. A tak sme dali hlavy a ruky dokopy 
a zinscenovali automobilové preteky, veľkú cenu Dovalova. 
Napínavý duel dvoch pretekárov, šokujúce zvraty a triumfálny 
záver nenechal našich hostí z iných zborov chladnými a pridali sa k 
povzbudzovaniu a potlesku. Celým programom nás (s)prevádzali 
moderátorky Anička a Terka. Predstavili nám hru, pri ktorej sme 
sa, aj keď len hypoteticky, museli odvážiť na jeden z dvojice 
zážitkov. Vyberali sme si medzi prejdením po skle alebo uhlíkoch, 
jedením červíkov či práci medzi hadmi. Veľa sme spolu spievali a 

pán farár sa postaral o najdôležitejšiu časť programu a povedal 
nám o znamenitej odvahe, ktorá sa ukrýva v Biblii v príbehu 
o priateľoch, ktorí priniesli svojho chorého priateľa k Ježišovi cez 
strechu domu. Svoju reč ale začal vtipnou slovnou hračkou a 
odvážil (doslova) dvoch dobrovoľníkov, aby teda, ako hovorí 
slogan, mohli mať skutočný život. Po zvesti Božieho slova sme sa 
pomodlili a obohatení duchovným pokrmom sme dopriali niečo 
pod zub aj nášmu telu. O to sa postarali naše mamy a ochotné 
členky zboru. Pri rozhovoroch s priateľmi sa po maškrtách len tak 
zaprášilo a po rozlúčke sme sa aj my po dlhom dni vyčerpaní, no 
bezpochyby obohatení a aj o čosi odvážnejší vybrali domov.  

L. Dúbravcová 
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Čítanie biblických textov počas veľkonočných sviatkov 
Zelený štvrtok 
2. kniha Mojžišova 12, 1–28   ev. Jána 13, 1–15   Žalm 111, 1–10 
Veľký piatok  
Izaiáš 53, 1–12       ev. Matúša 27, 32–56  Žalm 22   
Biela sobota 
1Pt 3, 18–22       ev. Jána 19, 31–37  Žalm 118, 1.4–13 
Veľkonočná nedeľa 
1. list Korintským 15, 1–11   ev. Marka 16, 1–8   Žalm 118, 14–24 
Veľkonočný pondelok 
Kol 3, 1–4        ev. Lukáša 24, 13–35  Žalm 16 
 

Modlitby na Veľký piatok a veľkonočné sviatky  

Kajúca modlitba 
Svätý Bože, dobrotivý Otče náš v Pánovi Ježišovi Kristovi, skláňame sa pre Tvojou tvárou v pokore svojich sŕdc a prosíme Ťa, aby si 
vypočul naše modlitby. Vyznávame pre Tebou, vševedúcim Pánom Bohom, svoje hriechy a prosíme Ťa, aby si sa zmiloval nad nami 
podľa svojho milosrdenstva a podľa svojej lásky, zjavenej nám k spaseniu v Pánovi Ježišovi Kristovi.  Sme súžení hriechmi vlastnými 
a sme plní úzkostí nad blížnymi, ktorí v hriechoch hynú. Vzývame Ťa, svätého dobrého Boha a Otca nášho a prosíme Ťa, aby si nám pre 
Pána Ježiša odpustil naše hriechy. Veríme, že pre jeho utrpenie a smrť odpúšťaš všetkým kajúcim a veriacim hriešnikom  a prosíme, aby 
si nás svojím slovom a Duchom Svätým prebúdzal a posilňoval k skutočnému pokániu a k živej viere v Tvoje milosrdenstvo. Posväcuj nás 
k novému životu, aby sme nikomu neboli v ničom na pohoršenie, ale aby sme sa vo všetkom chovali ako Tvoji služobníci a boli verní 
Tebe aj láskaví k ľuďom. Napĺňaj nás skutočnou horlivosťou k svedeckej službe. Ty sám nám dávaj slová, ktorými by sme poučovali 
svojich blížnych o Tvojej spasiteľnej láske a požehnaj nám milostivo pri tejto práci. Daj, prosíme, aby Tvoj ľud bol svetu svetlom 
a požehnaním a aby jeho službou, Tebou posvätenou, rástla na svete cirkev Ježiša Krista, jemu ku cti a sláve. Spoliehame na Tvoje 
zasľúbenie, že naše modlitby počuješ a vypočuješ a to pre Pána Ježiša Krista. Amen   
 
Veľký piatok 
Baránok Boží, ktorý snímaš hriech sveta, vo výročný deň Tvojej horkej smrti sa pred Tebou skláňame a velebíme Ťa za nekonečnú lásku, 
s ktorou si položil život, aby si nás vytrhol zo smrti a preniesol do života.  
Ďakujeme, že si vzal na seba túto veľkú úlohu, ktorú na Teba vložila vôľa Otcova a že si sa v tichosti a dokonalej poslušnosti ponížil 
a prešiel celou cestou sebazaprenia, služby a obeti až na kríž.  
Ty, ktorý si hriechu nepoznal a nič zlého neučinil, strpel si pohanenie, pohŕdanie a odsúdenie od tých, ktorý neboli hodní ani Tvojho 
pohľadu. Ďakujeme Ti, že si sa na tejto dlhej a bolestivej ceste nedal ničím odstrašiť a odradiť, ale že si dielo nášho spasenia dokonal.  
Daruj nám Ducha Svätého, aby sme Ťa v Tvojom ponížení poznávali ako svojho Pána, v Tvojej smrti spoznávali naše vzkriesenie a život, 
a aby sme sa Teba vo svete nezriekali, ale pri Tebe verne vytrvali.  
Nech stále rastieme vo viere v Teba, rozhojňujeme sa v láske, cvičíme v trpezlivosti a v poslušnosti a poddávame sa Ti po celý svoj život 
v tomto tele. Až sa na Tvoj príkaz budeme chystať k odchodu z tejto časnosti, daj nám počuť zasľúbenie večného života s Tebou 
a odovzdávať sa do Tvojich rúk. Amen   

 
Veľkonočná modlitba 
Milostivý Pane náš, Ježiši Kriste, Ty hovoríš: Ja žijem, aj vy bude žiť (J 14, 19b). Prešiel si ostňom smrti a bol si vzkriesený a my preto na 
Tebe chceme postaviť svoje životy. Ďakujeme za toto Tvoje slovo, na ktorom môžeme zakladať svoju časnosť aj večnosť. 
Náš život totiž tiež smeruje k smrti a aj keď žijeme, neraz smeruje do záhuby. Aj napriek zdanlivej prosperite a hojnosti sa totiž neraz 
podobáme mŕtvym a sme ako mŕtvy Lazar v našich hrobkách. Znie nám ale Tvoj hlas: Lazar, poď von. A my tak ďakujem, za Tvoje slovo, 
ktoré je mocné a vracia nás k životu, aj keď sme v porušení a skaze. Na Tvoje slovo opúšťame hrob svojej nevery, aby sme vyšli k Tebe 
a vďaka tebe odumierali tomu, čo je v nás skazené, zlé a nečisté. Stávaš sa tak pre náš jediným žiarivým svetlom uprostred temnoty 
a prebúdzaš v náš pravý život. V Tebe chceme prežívať život s našim Nebeským Otcom, v zmierení, v Božej moci a sile, život plný radosti 
a pokoja. A tak v nádeji vyznáme slová: Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj? (1Kor 15, 55) Ale vďaka Bohu, ktorý 
nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! (1Kor 15, 57). Amen   

 
 
 
 

19 1  



    

                                                       

 

Výzva na finančnú podporu 
Milí priatelia.  
Dnes je Kvetná nedeľa a sú to už štyri týždne, čo sme neboli spolu na službách Božích. Cirkev žije vo fyzickom svete a má svoje 
materiálne potreby a my si uvedomujeme, že naše cirkevné zbory nedostali od nás trebárs takú vec ako je naša tradičná, obvyklá ofera 
po službách Božích. Mnohí to začínajú pociťovať ako nedostatok. Dostávajú sa do zložitej finančnej situácie. Urobme maličké gesto. 
Skúsme poslať na účet nášmu cirkevnému zboru svoju akoby zameškanú oferu, alebo si vkladajme svoju oferu niekam zvlášť do obálky 
a odovzdajme ju cirkevnému zboru. Prosím hlavne mladších, mladšie rodiny, aby boli na toto citliví. Ďakujeme Vám za vašu oferu.  
prepis výzvy gen. biskupa I. Eľka dňa 5. apríla 2020 (https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/z-gbu/ofera-pre-zbory) 
 

Milí bratia a sestry, priatelia, ak ste sa rozhodli podporiť dovalovský cirkevný zbor, môžete tak rýchlo urobiť 
prostredníctvom QR platby. Stačí nasnímať nižšie vygenerovaný kód, ktorý už v sebe obsahuje údaje (IBAN: 

SK84 0900 0000 0051 4967 6984 a pre dobrovoľné a pravidelné príspevky VS: 601103). Stačí už len zadať 
výšku, ktorou chcete podporiť cirkevný zbor. Vopred ďakujeme za akýkoľvek finančný dar, ktorý vnímame 

ako prejav toho, že vám na Kristovej cirkvi záleží.      predsedníctvo CZ L. H. – Dovalovo 
 
 

 

Usmernenia – život cirkevného zboru 
Usmernenie ku konaniu pohrebov 
Vyhlásením núdzového stavu vlády SR došlo aj k zákazu verejného zhromažďovania sa. Prípadná posledná rozlúčka so zosnulým/ou sa 
preto do odvolania koná len za účasti najbližšej rodiny (manžel/ka, deti, súrodenci) v obmedzenom počte. Prosíme, aby ste v záujme 
zachovania zdravia svojho a druhých toto nariadenie rešpektovali.  
Zvonenie počas sviatkov a nedieľ 
Zvonenie zvonov v nedeľu bude bývať v čase, ako to bolo zvykom. Čas od 10:00 môžete využiť na domáce pobožnosti.  
Spomienky pri výročiach a po pohreboch 
Výročia úmrtí si pripomíname zvonením, ako je zvykom. Spoločné modlitby za pozostalé rodiny chceme mať na službách Božích, hneď 
ako  to bude umožnené. 
Služby Božie  
V čase, keď bude možnosť opäť sa stretnúť v chráme, chceme Bohu ďakovať za Jeho milosť a ochranu a prežiť spoločenstvo pri Večeri 
Pánovej, ktorá bude spojená so spoveďou.  
Nedeľné kázne 
Nedeľné a sviatočné kázne budú priebežne zverejňované na zborovej stránke www.dovalovo.ecavlos.sk. V prípade, že máte záujem o 
tlačenú podobu kázní a doposiaľ ste ju nenašli vo svojich poštových schránkach, kontaktujte br. farára na t. č. 0918 828 329. 
 

 
 
 
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam,  
ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva.  
Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.“ J 14,27 
 
Prajeme milosťou, láskou a pokojom naplnené veľkonočné sviatky 
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