
 

                                                       

 

  

 
 

                  DOVALOVSKÉ  
                           MOSTY 
  

Občasník Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Hrádok – Dovalovo 

  
Ročník 16                                          December 2020                                                    číslo 2 

 

 



    

                                                       

 

Pastiersky list 
Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2020 
Milé sestry a milí bratia,  
tohtoročné Vianoce sú v mnohom iné. 
V rámci kalendára prišli síce v rovnakom 
čase, ale slávime ich za iných 
spoločenských okolností. Rok 2020 sa 
zapíše do novodobých dejín ako čas 
spomalenia sveta. Dve pandemické vlny, 
ktoré udreli s plnou silou, zasiahli 
a poznačili život všetkých nás. Vedci, 
odborníci, lekári hľadajú cestu – znamenie, 
ktoré by ukázalo východisko z napätej 
a zatiaľ neprehľadnej situácie zápasu 
o ľudský život. Okolnosti, na ktoré sme 
neboli pripravení, odhalili nielen pravdu 
o stave spoločnosti, ale najmä pravdu 
o stave nášho vnútorného a hodnotového 
sveta. Svet spoznal krehkosť vlastných 
materiálnych základov, museli sme sa 
vyrovnať s rôznymi obmedzeniami, na 
ktoré sme neboli zvyknutí. Avšak spoznali 
sme aj pravdu o ľudskom srdci, v ktorom 
sa zrkadlí množstvo nenávisti, zloby, 
nespokojnosti a nepriateľstva. Máme 
nádej, že svet dostane v najbližšom čase 
ako vianočný dar riešenie súčasnej situácie 
v podobe bezpečnej vakcíny, ktorá dokáže 
uchrániť ľudské telo.  

Otázne je ale riešenie bolesti ľudskej 
duše, hodnotových spoločenských 
pomerov a medziľudských vzťahov. Svet 
potrebuje vianočné znamenie, ktoré mu 
pomôže znovu nájsť hodnotu lásky 
v záplave nenávisti, hodnotu pokory 
v ostňoch pýchy, hodnotu múdrosti 
a prezieravosti v klamlivom svete 
poloprávd a konšpirácií. Mnohí si aj dnes 
kladú otázku, či sa môže niečo zmeniť 
k lepšiemu. Vianoce sú pozitívnou Božou 
odpoveďou, že nový začiatok je možný. 
To, čo Adam stratil, v Kristovi nám Boh 
vrátil. Vianoce totiž nie sú len 
sprítomnením biblických historických 
udalostí spred 2000 rokov, ale sú 
aktuálnou Božou túžbou narodiť sa 
v tomto čase, v týchto životných 
okolnostiach. Boh nečakal na ideálne 
podmienky, aby sa mohol narodiť. Slovo sa 
stalo telom, lebo sa naplnil čas. Boh sa rodí 
do okolností, v ktorých sa práve 
nachádzame.   

Aj keď sme sa narodili ako ľudia, často 
sa správame ako bohovia. No znamením 
Vianoc sú práve tí, ktorí nerobia samých 
seba bohom, ale v ktorých sa rodí niečo 
Božie v moci Ducha. Ani dnešná doba 
nepotrebuje viac chladnokrvných 
Herodesov, ktorí iným dávajú pociťovať, 
kto je tu kráľom. Potrebuje vianočných 
ľudí, ktorí oslovení Božím konaním slúžia 
tajomstvu vianočnej lásky. Boh zostupuje 
na zem. To je spôsob, ako sa rodí niečo 
Božie – zostupovať dole, empaticky sa 
skláňať k blízkym, vidieť svet, radosti aj 
problémy ich očami.  

V pokore zostúpiť aj vo vlastnom srdci 
a nájsť v ňom zabudnuté vianočné dieťa, 
jeho úprimnosť, úžas nad vecami, 
spontánnosť a oddanosť – to je ďalšie 
Božie znamenie. „Ak nebudete ako deti, 
nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva.“ 
Vydajme sa aj my na túto vianočnú cestu, 
bratia a sestry. Dnešný svet potrebuje 
znamenie, ktoré mu prinesie nádej zmeny. 
Potrebuje vianočných ľudí, ktorí prinášajú 
hodnoty, vytvárajú zmysluplné a láskavé 
vzťahy, čo Biblia definuje pojmom „Božie 
kráľovstvo“. Boh si hľadá cestu, spôsob, 
miesto, aby sa mohol v nás narodiť. A dáva 
nám k tomu moc Ducha, moc Slova 
a spoločenstvo – to sú nástroje, aby aj cez 
nás mohol prinášať nový život. Túži, aby 
sme sa tomuto svetu stali živým 
znamením. Betlehemskí pastieri oslovení 
anjelským posolstvom dostávajú 
znamenie, ktoré zadefinovalo GPS 
súradnice a ktoré evanjelista Lukáš 
definuje slovami: „... a toto vám bude 
znamením: nájdete nemluvniatko, 
obvinuté plienkami, ležať v jasliach“. 
Vianočné znamenie, ktoré nám má 
pomôcť nájsť podstatu Vianoc aj zmysel 
života. Obvinieme ho aj my plienkami 
viery, aby nezomrelo v chlade sveta? 
Obvíjame aj v rodinách plienkami 
starostlivej duchovnej výchovy naše deti, 
aby v ich srdciach to betlehemské dieťa 
rástlo a napredovalo, a aby nezahynulo 
v chlade ľahostajnosti? V týchto časoch 
myslíme na všetkých, ktorí sa s láskou 
starajú o chorých, starých, poznačených 

rôznymi životnými tragédiami. Sú to 
vzácne vianočné ruky, ktoré dokážu 
obvinúť pozornosťou, láskou i pomocou 
toho, kto je v telesnej či duchovnej núdzi. 
Buďme vďační za všetkých, ktorí sa starali 
alebo starajú o hodnoty a duchovný život, 
aby narodený Boží Syn v srdci nezahynul. 
Oni sú vianočným znamením nového, 
Božieho sveta a nádejou zmeny. 
Posledným vianočným znamením sú jasle 
– miesto, kde môžeme nájsť Krista. Jasle 
boli miestom dennej obživy, pri jasliach sa 
stretali všetci hľadajúci obživu. Naše rodiny 
majú byť jasľami uprostred, ktorých leží 
Boží dar. Kristus sa chce stať duchovným 
pokrmom a túži ležať uprostred nás, teda 
mať trvalé miesto medzi nami. Nechce 
odísť, chce ležať v našich srdciach. Rodiny, 
uprostred ktorých leží moc lásky, obety, 
krásy aj radosti života, sú znamením 
Božieho sveta pre dnešný svet. Uložme ho 
a nechajme Krista ležať, nachádzajme mu 
miesto v tomto nehostinnom svete. Aby 
sme sa my sami, Božou mocou zrodení, 
Jeho láskou obvinutí a Jeho prítomnosťou 
nasýtení, stali vianočným znamením 
tomuto svetu.  

Prajeme vám, milí bratia a milé sestry, 
aby tohtoročné Vianoce boli „iné“. Nech je 
ich posolstvo pre nás znamením, že Bohu 
sa tento svet nevymkol z rúk. Práve 
naopak, Jeho ruky vložili do stredu samého 
seba. Nech sú pre nás osobným pozvaním 
vydať sa na spoločnú cestu 
s betlehemským dieťaťom. Nech sú naše 
rodiny jasľami, kde Kristus bude rásť, 
domovom, kde bude prebývať v Duchu 
lásky a pokoja. Domovom, kde nájdete 
vnútorný pokoj, atmosféru prijatia, 
porozumenia aj nových životných výziev. 
Aby sa hĺbka vzájomných vzťahov 
pretavovala do úprimnej pomoci tým, 
ktorí stratili znamenie a zmysel života. 
Lebo dnes už nie betlehemskej hviezdy jas, 
ale svetlo Božej lásky v nás, musí svetu 
a blížnym ukázať, že Kristus sa v nás 
narodil. 

V Božom svetle prežité vianočné sviatky a celý nový rok 2021 vám z úprimného srdca prajú 

Peter Mihoč − biskup VDECAV                   Ivan Eľko − generálny biskup ECAV    Ján Hroboň − biskup ZD ECAV    
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Nenecháme si vziať Vianoce 
„Ján svedčil o Ňom volajúc: Toto je Ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý prichádza po mne, je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. 
Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť. Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša 
Krista. Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten (Ho) známym učinil.“ J 1, 15 − 18 
 
Nedáme si vziať Vianoce. Ani koronou, 
ani lockdownom, ani tým, že je chrám 
uzavretý. Toto presvedčenie môžeme 
dnes vyznať a v ňom sa povzbudiť. 
Zrejme budeme tohtoročné Vianoce 
ťažšie prežívať. A preto je pre mňa 
úžasným pripomínať si slová apoštola 
Pavla: „Radujte sa v Pánu vždycky. 
Opakujem, radujte sa“ (G 4, 4). Zvlášť 
v tejto situácií. Radujte sa v Pánovi 
vždycky, radujte sa. Apoštol Pavol 
tieto slová píše v osobnom lockdowne, 
ktorý naň uvrhli jeho nepriatelia. Je vo 
väzení – teda obmedzení. Pavla 
nevnímam ako fanatika, ale ako 
človeka hlbokej viery, ktorá sa zvlášť 
v kľúčových momentoch opiera 
o Božie slovo a nie o vonkajšie 
okolnosti. Tak sa láme viera. A tam 
v tej situácií povzbudzuje adresátov 
slov a spolu s nimi aj nás k radosti. 
Teda aj do chvíľ, keď sme v lockdowne. 
A dôvod? Nuž, je to práve Pán – 
Kristus, v ktorom je zdroj radosti 
veriaceho človeka.  
Nenechám si vziať radosť, lebo Kristus 
je Pán, v ktorom je plnosť všetkého 

Prichádzame o klasické Vianoce. Majú 
svoje obmedzenia. Prichádzame 
o spoločenstvo v chráme. Ale my 
neprichádzame o Ježiša. 
Neprichádzame o možnosť byť s Ním.  
A Jeho prítomnosť vynahradzuje 
všetky straty aj všetkého, čoho sa 
dobrovoľne zbavujme v prospech 
iných – zvlášť zraniteľných, slabých, 
tých, ktorí sa nemôžu brániť. 
Neprichádzame o Krista. A v tom je 
naša radosť.  
Lebo Kristus je Pán, ktorý nemá vo 
svete rovného. Jeho kroky 
a rozhodnutia sú absolútne dokonalé. 
Je to niekto, kto nezaváha, je to 
niekto, kto nerobí chyby, nikdy sa 
nemýli. Je 100%-ný vo všetkom, čo 
koná. Je dokonalý. Je to ten, ktorý vám 
nebude klamať ani hovoriť polopravdy. 
Ten, na ktorého sa môžete spoľahnúť. 
Je to niekto z úplne iného sveta. Sveta, 
ktorý nie je poznačený hriechom, 
zlom, mylnosťou a všetkým. čo s tým 
súvisí. Biblicky povedané svätý, čistý, 
bez hriechu. A to chceme, po tom 
túžime. Plnosť hľadáme, no v ľudských 

silách je možné mať len akési čriepky 
čohosi, čo tu bolo dávno pred tým – 
toho dokonalého.  
 
Nenechám si vziať radosť, lebo Ježiš 
je Pán, ktorý mi dáva to. čo mi 
prospeje 
Čo mi prospeje, to najlepšie vie sám 
Pán. My ľudia máme tendenciu 
pastovať sa za tých, ktorí najlepšie 
vedia, čo im prospeje. A nielen to, ale 
my sa neraz pasujeme do roly tých, 
ktorí vedia, čo najlepšie prospeje aj 
tým ostatným. Lenže vôle nás 
jednotlivcov na seba narážajú. 
A narážame tou našou na tú Božiu.  
Vo viere v Krista – toho ukrižovaného 
a vzkrieseného chápeme, že to Božie 
je pre nás najlepšie. Preto hľadáme 
a konáme Jeho vôľu, ktorú nám dáva 
poznať svojimi slovami aj konaním. Zo 
svojej dobroty nám, v ktorých sa 
pokazilo „morálne GPS“, ktoré nám 
malo ukazovať správny smer. Ukazuje 
ho tak, že zjavuje, čo je pravda, čo je 
dobré, prospešné, čo osoží a o čo je 
potrebné sa v živote snažiť a za čo 
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zápasiť. A nielen to. Svojou zjavenou 
vôľou nás chráni pred sebazničením. 
Preto dáva svoje zákony – pravidlá. 
Kristus nás oslobodzuje k slobode – 
ktorá spočíva v tom, že túžim a chcem 
žiť podľa jeho vôle. Že túžim čo 
najvernejšie kráčať životom viery. 
V tejto viere viem, že nech príde 
čokoľvek, On to môže a aj chce 
premeniť na dobré. V tejto viere sa 
pridŕžam jeho prikázaní, som oddaný 
tomu, aby som plnil jeho vôľu – či je 
lockdown, alebo nie. Vo viere v tohto 
Krista, ktorého vôľu milujem, aj 
rastiem do podoby Jeho samého. 
V tejto viere si nenechám vziať radosť, 
lebo Ježiš je Pán, ktorý mi dáva to, čo 
mi prospeje.  
 
Nenechám si vziať radosť, lebo Ježiš 
je Pán, ktorý mi preukazuje milosť 
Pavlova výzva na radosť v Pánovi nás 
neraz môže zarmútiť. A to práve preto, 
že sa nedokážeme radovať a cez 
mnohé v živote preniesť tak, ako by sa 

patrilo na veriacich ľudí. 
Preto Pavol hovorí aj o svojej slabosti: 
„Veď čo konám, tomu nerozumiem, 
lebo nie to robím, čo chcem, ale 
konám to, čo nenávidím. (...) Viem 
totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, 
neprebýva dobré, lebo vôľu k 
dobrému mám, ale nemám sily, aby 
som to vykonal. Nečiním totiž dobré, 
čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem.“ 
Padáme a nanovo vstávame, 
sľubujeme polepšenie života, no nejde 
to tak, ako by sme chceli. A aká je 
Božia reakcia na túto našu slabosť, 
o ktorej vedel dávno pred tým, než 
sme my uzreli svetlo sveta? Jeho 
sklonenie sa a zahladenie týchto 
našich prestúpení, ktoré nám nielen 
komplikujú život s ľuďmi, ale sú 
bariérou a prekážkou toho, aby sme 
žili v Božej prítomnosti. Vianoce sú 
sviatkami Božej milosti a lásky. Toho, 
že sám Boh – zostupuje do sveta, aby 
naplnil Božie požiadavky – Božiu vôľu 
zákon. Napĺňa ho absolútnou 

poslušnosťou, v ktorej ide na kríž, aby 
naše prestúpenia voči Bohu boli 
prekryté Jeho dokonalým životom. 
A tak radosť, ku ktorej volá, je radosť, 
ktorá stála Krista samotného život. 
S vďačnosťou a v pokore tento dar 
prichádzajúci pre nás aj v malom 
dieťati prijmime. Nenechaj si vziať 
radosť, lebo Ježiš je Pán, ktorý ti 
preukazuje milosť, ktorú potrebuješ. 
Vďaka tej milosti žijeme, dýchame 
a veríme.  

Nenechám si vziať radosť, lebo 
Ježiš je Pán, v ktorom je plnosť 
všetkého. Nenechám si vziať radosť, 
lebo Ježiš je Pán, v ktorom je všetko, 
čo mi prospeje. Nenechám si vziať 
radosť, lebo Ježiš je Pán, ktorý mi 
preukazuje milosť. Nenechajte si vziať 
radosť, ktorej základom je Pán Ježiš 
Kristus.  

váš br. farár 

 
 

 
 
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo 
Ako dieťa som veľmi rada snívala. 
Predstavovala som si, že som princezná, že 
bývam v nádhernom zámku, mám veľa 
krásnych šiat... 

Stačilo, že som šla okolo výkladu 
s hračkami, a moja fantázia a predstavivosť 
ma preniesli do nádherného sveta, ktorý 
bol len môj. 

Ako som rástla, menili sa aj moje sny. 
Už som nesnívala o rozprávkových 
záhradách. Predstavovala som si, ako by 
mal vyzerať môj život, aké povolanie by sa 
mi páčilo, kde by som chcela bývať, aký by 
mal byť môj manžel. Mnoho z mojich 
predstáv a snov sa splnilo. Aj tie, ktoré boli 
odvážne a zdali sa byť nesplniteľné, 
a naopak mnohé sa ukázali ako nereálne, 
alebo prišli do môjho skutočného života 
ako opak toho, čo som očakávala.  

Určite my všetci máme svoje 
predstavy, ako by to malo v našich 

životoch vyzerať. Plánujeme si budúcnosť, 
uvažujeme o dovolenke, pracujeme na 
zveľaďovaní svojho majetku. Ale žiaľ, 
musíme riešiť aj také situácie, keď nie 
všetko ide hladko. Keď príde nemoc, strata 
blízkeho a rôzne iné nepríjemné veci, 
s ktorými v tých našich snoch či 
predstavách nerátame. Okolnosti života sa 
môžu zmeniť v jedinom okamihu a my 
strácame kontrolu nad tým, čo sa nám 
v živote deje. Toto všetko má pod 
kontrolou Boh, nie my!   

Máme však kontrolu nad tým, čo 
urobíme s tým, čo nás v živote stretne. 
Môžeme sa rozhodnúť, ako na to budeme 
reagovať. Môžeme stratiť všetko, ale ak 
poznáme Pána Ježiša, toto poznanie 
nemôže ukončiť ani smrť. Je teda 
bohatstvom, keď smieme všetko 
považovať za stratu a obrátiť sa k Ježišovi. 

On sa nás nikdy nevzdal, a ani to nikdy 
neurobí. 

Kto si myslí, že majetok a úspech sú 
zárukou pre budúcnosť, je “blázon”. Pán 
Boh dáva a udržuje život a on tiež určuje, 
kedy má byť vzatý. 

Boh môže požehnať všetkým veciam, 
ale aby sa tak stalo, nás život musí patriť 
Pánovi Ježišovi.  

Vianoce sú krásne sviatky. Evanjelium 
o narodení Spasiteľa preniká do sŕdc 
mnohých, tých, ktorí ho našli a otvára 
srdcia tých, ktorí ho hľadajú. Pán Boh 
nezabúda na človeka. Božie slovo platí 
stále rovnako. V roku minulom aj v tom, 
ktorý príde. Keď si budeme robiť plány, 
ako by mal vyzerať náš život, nezabudnime 
na to najdôležitejšie. Dajme v ňom priestor 
Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Len on môže 
spasiť, čo bolo zahynulo. 

Z. Pichnarčíková 
zb. dozorkyňa 
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Kto sa narodil  
v Betleheme? 
 

„Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám 
je daný; na jeho pleciach spočinie 
kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný 
radca, Mocný Boh, Otec večnosti, 
Knieža pokoja.6 Veľká bude jeho vláda 
a nebude konca pokoju na tróne 
Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo 
ho upevní právom a spravodlivosťou 
odteraz až naveky.“ Iz 9, 5 – 6  
 
Viete, kto sa narodil pred vyše 2000 rokmi 
v judskom Betleheme, koho narodeniny na 
Vianoce oslavujeme? Je to jednoduchá 
otázka. Snáď každý v našej krajine by ju 
vedel správne zodpovedať: Narodil sa Ježiš 
Kristus. Tá odpoveď by však nemusela znieť 
len takto. Niekto by povedal, že sa narodil 
Ježiško, iný Ježiš Nazaretský, ďalší Pán Ježiš. 
Keby sme sa pýtali ďalej, zistili by sme, že tá 
odpoveď je síce na prvý pohľad 
jednoduchá a jasná, ale v konečnom 
dôsledku na ňu ľudia odpovedajú rôzne. 

Úplne prirodzená odpoveď, ktorá 
možno ako prvá napadne mnohým ľuďom 
je, že v Betleheme sa pred vyše dvetisíc 
rokmi narodilo dieťa rodičom Márii 
a Jozefovi z Nazareta. Mnohí ostanú pri 
tejto odpovedi. Postačuje im. Ježiš, Jeho 
narodenie, Vianoce, keď sa aj udiali, 
neznamenajú pre nich nič zvláštne, 
maximálne nejakú historickú udalosť, 
narodenie významného náboženského 
mysliteľa a zakladateľa jedného zo 
svetových náboženstiev. Aj dnes sú ešte 
medzi nami aj takí ľudia, ktorí celé 
narodenie Ježiša považujú za vymyslenú 
legendu. Odpoveď týchto ľudí na položenú 
otázku by bola – Nikto, nikto sa nenarodil. 
Možno sa čudujete, ako je možné tvrdiť 
niečo také, keď viaceré historické 
svedectvá to potvrdzujú, že Ježiš žil na 
tomto svete. Dnes sa však s úspechom 
spochybňujú aj iné, oveľa zrejmejšie veci, 
než Ježišovo narodenie, ako napríklad 
existencia Šalamúnovho chrámu 
v Jeruzaleme alebo plynové komory 
v Osvienčime a iných koncentračných 
táboroch, existencia COVID – 19 a pod. 

Veľmi častou odpoveďou na položenú 
otázku „Kto sa narodil v Betleheme?“ by asi 
bolo: Malý Ježiško, Jezuliatko. Malý Ježiško, 
dieťatko ležiace v jasliach je symbolom 
a patrí k sentimentálnemu pocitu Vianoc, 
k vianočnej atmosfére. Je to vlastne len 

taká bábika, ktorú pred Vianocami ľudia 
vytiahnu akoby zo skrine, kde bola uložená 
celý rok a dajú ju do jasličiek. Je to len 
poštár, ktorého úlohou je doniesť raz za rok 
darčeky a potom sa môže na jeden rok, do 
nasledujúcich Vianoc pokojne vrátiť do 
skladu alebo do skrine. 

Tieto odpovede a mnohé iné, podobné, 
ktoré sú prirodzené, dávame na otázku, kto 
sa narodil v Betleheme, my ľudia, ktorí 
dokážeme vidieť len ten fyzický, telesný 
rozmer tejto udalosti. Jedine cez zjavenie 
Božie v Jeho Slove je tým, ktorí tomu uveria 
zrejmý aj duchovný rozmer tejto udalosti. 
To, čo vedeli, tušili, alebo aspoň pripúšťali 
ľudia, ktorí boli pri Jeho narodení, bolo, že 
to môže byť zasľúbené dieťa, ktoré proroci 
predpovedali, Mesiáš, Kráľ, Spasiteľ. 
Pravdepodobne by toto bola odpoveď 
súčasníkov v čase Ježišovho narodenia na 
našu otázku. Aj pri narodení však to bolo 
stále len zasľúbenie, ktoré malo toto dieťa 
vo svojom živote naplniť a oslobodiť svoj 
ľud. O tom, že to mnohí brali vážne, že 
môže ísť o zasľúbené dieťa, o Mesiáša, 
svedčia ich činy pri a po narodení. Pastieri 
a mudrci sa tešili, kým kráľ Herodes 
a niektorí jeho spolupracovníci zúrili a chceli 
dieťa zabiť. 

Ďalšou skutočnosťou, ktorá 
charakterizuje narodené dieťa je, že je to 
niečí syn, má nejakých predkov, má svoj 
pôvod. Izaiáš radostne volá: „Syn nám je 
daný.“ Pôvod dieťaťa narodeného 
v Betleheme, to, čí je Syn, je 
najpodstatnejším faktom pri odpovedi na 
otázku, kto sa narodil v Betleheme. Aj 
v prípade Ježišovom má synovstvo dve 
stránky – zo strany Otca a zo strany matky. 
Preto je zo strany Otca nazývaný Syn Boží. 
Evanjelista Lukáš píše ako došlo 

k nadprirodzenému počatiu tohto dieťaťa 
skrze Ducha Svätého a Jeho zrodeniu 
z Márie panny. Boh-Otec viackrát 
dosvedčil, napríklad pri krste Pána Ježiša, že 
On je Jeho milovaný Syn, ktorého poslal na 
svet, aby zachránil ľudí z otroctva hriechu. 
Pán Ježiš sám viackrát nazýva Boha svojím 
Otcom a svedčil, že On a Otec sú jedno. 
V dieťati v betlehemským jasliach teda 
prišiel na svet pravý Boh, ktorý sa stal 
človekom, vzdal sa svojej Božskej hodnosti, 
ponížil sa, zobral na seba podobu 
služobníka, ale stále bol a je pravým, 
skutočným Bohom. 

Druhý rozmer synovstva je, že bol Syn 
človeka. Aj týmto označením charakterizuje 
seba Pán Ježiš. Áno, v betleheme sa narodil 
aj skutočný, pravý človek, ktorý všetko 
prežíval tak ako my, bol slabý, hladný, cítil 
bolesť, plakal, bol pokúšaný, ale neurobil 
žiadny hriech. Bol to dokonalý človek, 
druhý Adam, ktorý ukázal, ako máme žiť 
ako ľudia tu na tejto zemi. Človek, ktorý 
práve preto, že prešiel a pozná všetko to, 
čím prechádzame vo svojom pozemskom 
živote my sami, nám môže dokonale 
rozumieť. 

Tento darovaný Syn, toto zasľúbené 
dieťa, proroctvami predpovedané malo aj 
svoje určené meno, a nie jedno. 
V starozmluvnej dobe malo meno oveľa 
väčší význam, ako má dnes. Ono 
charakterizovalo človeka, snažilo sa 
vystihnúť človeka v jeho podstate. Mená, 
ktorými budú volať zasľúbené dieťa, 
uvedené najmä v proroctve Izaiáša, ale aj 
v iných proroctvách, teda hovoria o tom, 
kto je toto narodené dieťa. Odpovedajú na 
našu otázku, kto sa narodil v Betleheme. Je 
to úžasné, že prorok Izaiáš to už niekoľko 
storočí pred narodením dieťaťa 
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predpovedal a uviedol charakteristiky 
dieťaťa, človeka, ktorý sa narodil 
v Betleheme. Nedajú sa popísať jedným 
alebo dvomi slovami, ako je to bežné u 
iných ľudí. Meno tohto dieťaťa Izaiáš 
popisuje niekoľkými slovami, ale stále je to 
jedno meno pre jednu osobu. 

Prvé meno je Predivný alebo Zázračný. 
Je celkom jasné, že toto meno plne 
vystihuje a predpovedá dôležitú časť 
služby, ktorú betlehemské dieťa ako 
dospelý muž konal. Ježiš urobil mnoho 
zázrakov, uzdravoval chorých, kriesil 
mŕtvych. nasýtil zástupy hladných. Divy 
a zázraky patrili k Jeho životu. Nerobil ich 
však kvôli tomu, aby získal slávu sám pre 
seba. Keď ho na to diabol pri pokúšaní na 
púšti navádzal, striktne to odmietol. Divy 
a zázraky robil pre to, aby pomohol ľuďom, 
a tým ich povzbudil k chvále a oslave Boha. 

Druhé slovo Jeho mena je Radca. 
Druhou charakteristickou črtou Ježišovho 
života bolo, že On vo svojich rečiach, 
podobenstvách, pri odpovediach na otázky 
alebo pri hádkach s farizejmi a zákonníkmi 
dal mnohé rady pre život človeka. Tieto 
Jeho rady sú nadčasové a aj dnes sú 
pravdivé a platné. Sú to večné pravdy, 
ktoré aj dnes dokážu pomôcť, poradiť 
v rozličných situáciách. On je radca, ktorý 
nám radí a pomáha, keď ľudská rada, 
pomoc a útecha je na konci. Je s nami 
v našich pokušeniach a ťažkostiach. Jeho 
evanjelium nás usmerní a poteší vždy, keď 
sme bezradní. Nechajme sa usmerniť Jeho 
radami. 
Mocný Boh. Mocný i vo svojej bezmocnosti 
ako dieťa i ako dospelý človek na kríži. 
Mocný, lebo porazil hriech, diabla a smrť. 
Mocný, lebo nám vie dať večný život. Celá 
Jeho činnosť, slová, vystupovanie a zázraky, 
ktoré robil, svedčili o tom, že Ježiš nie je len 
obyčajný človek. On sám aj vo svojich 
slovách veľmi jasne poukázal na to, že je 
zjednotený s Otcom Nebeským, že je s Ním 
rovnocenný, že On je ten „Som, ktorý 
som“, ktorý sa predstavil Mojžišovi. Dokázal 
to aj tým, že aj vietor a more ho počúvali. 

Otec večnosti – Pán Ježiš Kristus ako 
Logos, Božie Slovo, ktoré sa stalo telom je 
skutočne aj Otcom večnosti, pretože skrze 
Neho bolo všetko stvorené. On je Otcom 
večnosti aj pre nás osobne, pre každého 
človeka, lebo On otvoril svojou obeťou na 
golgotskom kríži cestu nám ľuďom do 
večnosti. Pravda, mnohí ľudia sa nechcú 

vydať po tejto ceste, lebo neveria v Pána 
Ježiša ako svojho záchrancu, svojho 
Spasiteľa. 

Knieža pokoja – to, čo Pán Ježiš tiež 
niekoľkokrát zdôraznil počas svojho života 
na tejto zemi, je fakt, že len On jediný môže 
dať pravý pokoj a odpočinutie odlišné od 
toho, čo ponúka pod týmto menom svet. 
Povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj 
pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám 
ja dávam.“ (J 14, 27). Ten, kto je kniežaťom, 
vládcom niečoho, tak tým neobmedzene 
disponuje. Bez Kniežaťa Pokoja nie je 
možné mať skutočný pokoj. Koľko ľudí sa 
napriek tomu márne snaží dosiahnuť pokoj 
bez Ježiša. Prajú si pokoj aj teraz cez tieto 
sviatky, ale nehľadajú ho tam, kde ho je 
možné nájsť. Pokoj, ktorý nám ponúka 
a dáva Pán Ježiš, má hlboké korene. 
Spočíva vo vymazaní, odpustení hriechov 
človeka. Podmienkou je, že si ich priznáme 
a vyznáme ich v pokání. Takýto pokoj 
prameniaci z odpustenia hriechov môže 
dať jedine Pán Ježiš – Knieža Pokoja. 
Toto meno, ktoré dal narodenému dieťaťu 
stáročia pred Jeho narodením prorok 
Izaiáš, môžeme na základe iných miest 
Písma a iných proroctiev rozšíriť o ďalšie 
charakteristiky, ktoré nám povedia, kto sa 
narodil v Betleheme. Z Izaiášovho 
proroctva (aj z iných proroctiev) je zrejmé, 
aj keď to nie je doslovne povedané na 
tomto mieste, ktoré sme čítali, že to dieťa, 
ktoré sa narodilo v Betleheme je aj kráľom. 
Nielen taký obyčajný pozemský kráľ, ako si 
to o Ježišovi myslel Pilát a chceli z Neho mať 
niektorí Židia. On je kráľom Božieho 
kráľovstva, ktoré sa Jeho narodením 
prelomilo do tohto sveta a odvtedy sa 
nezadržateľne šíri a je všade tam, kde ľudia 
prijmú Pána Ježiša za svojho Kráľa, za 
vládcu nad svojimi životmi. 

Pán Ježiš je nielen kráľom kráľovstva 
Božieho. On je aj Pán, ktorý chce panovať aj 
nad Tvojím životom. Je to Pán, ktorý aj za 
Teba zaplatil drahé výkupné, aby Ťa vykúpil 
z otroctva hriechu, aby si bol slobodný. 
Z tohto hľadiska je to dieťa, ktoré sa 
narodilo v Betleheme aj Vykupiteľ. 
Predpovedaný Vykupiteľ, ktorý neoslobodil 
svoj izraelský ľud spod nadvlády Ríma, ale 
celé ľudstvo spod nadvlády hriechu. 

V Betleheme sa narodil aj Veľkňaz, ako 
nám o tom svedčí napríklad list Židom. 
Veľkňaz, ktorý mohol vykonať naše 
oslobodenie, očistenie od hriechu, lebo 

nevstúpil do svätyne svätých s krvou 
obetovaných zvierat, ale so svojou vlastnou 
krvou, ktorou prikryl naše hriechy, všetky 
a navždy. Preto už nie je potrebné 
opakovať obete za hriechy. 

V betlehemskom dieťati sa narodil aj 
Prorok, posledný v rade veľkých 
starozmluvných prorokov, ktorí mocne 
zvestovali Božie Slovo a Jeho vôľu. Pán Ježiš 
predpovedal budúcnosť, príchod konca 
sveta a svoj druhý príchod a Jeho proroctvá 
sa určite naplnia. 

Mohli by sme podobne pokračovať 
v uvažovaní a hľadať ďalšie odpovede na 
otázku, kto sa narodil v Betleheme, koho 
narodenie dnes oslavujeme. O každom 
tom rozmere Jeho mena by sme mohli 
napísať aj knihy a aj tak by sme nevystihli 
hĺbku toho, veľkosť tej udalosti, ktorá sa 
odohrala v Betleheme. 

Napísať množstvo kníh o tom, kto sa 
narodil v Betleheme, aj tak nie je to 
najpodstatnejšie. To množstvo kníh už bolo 
napísané. To najpodstatnejšie je, že sa 
narodil nám. Otázka pre Teba aj pre mňa 
dnes znie. Narodil sa Pán Ježiš aj v Tvojom 
živote? On sa narodil pre všetkých nás, pre 
každého človeka, ale každý z nás, každý 
človek to musí osobne prijať, uveriť, že Pán 
Ježiš, sa narodil aj pre mňa. Už si to prijal? 
Ujasni si ešte dnes, ako odpovedáš na 
otázku, kto sa narodil v Betleheme? 
Odpovedáš Ježiš, Ježiško, Ježiš Nazaretský 
alebo Pán Ježiš Kristus, môj Záchranca, 
Vykupiteľ? 

Dôležité je nezabúdať na to, že On je 
ten istý včera, dnes aj naveky, že On sa 
nemení. Všetky tie charakteristiky, ktoré o 
Ňom povedal prorok Izaiáš, platia aj dnes. 
On je stále Predivný Radca, Mocný Boh, 
Otec Večnosti, Knieža Pokoja a chce byť 
tým všetkým aj v Tvojom každodennom 
živote. On zasľúbil, že bude s nami po 
všetky dni až do konca sveta (Mt 28, 20). 
Preto sa môžeme radovať a vzdávať chválu 
nášmu Bohu, že takéto dieťa sa nám 
narodilo, že takýto Syn nám bol daný, že 
všetky tie proroctvá o Ňom sa naplnili 
a môžeme si byť istí, že aj všetky ďalšie, 
ešte nenaplnené proroctvá, všetky 
zasľúbenia, ktoré nám Boh dal, budú 
naplnené. Amen. 

Mgr. Ján Solivajs 
ev. farár v Žaškove 
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Jan Amos Komenský − Život a dielo 
 

Jan Amos Komenský sa narodil 28. marca 
1592 ako syn zámožného Martina 
Komenského a jeho manželky Anny na 
Morave. Existujú štyri jeho možné rodiská: 
Nivnica, Uherský Brod, Baňov a Komňa. 
Rodičia boli váženými členmi Jednoty 
bratskej, vlastnili dom, pole a vinohrady. 
Ako šesťročný začal chodiť do školy 
v Uherskom Brode. Keď mal 10 rokov, 
zomrel mu otec a o rok neskôr matka 
a dve sestry na epidémiu. Prijala ho k sebe 
teta zo Strážnice na Južnej Morave a dala 
ho do školy. Ale v r. 1605 bolo mesto 
vypálené a 13-ročný Jan prichádza do 
Nivnice, kde sa ho ujíma poručník – mlynár 
a zasväcuje ho do roľníckeho 
a remeselníckeho života. Malé dedičstvo 
u poručníka umožní 16-ročnému Janovi 
navštevovať od r. 1608 vyššiu školu 
v Přerove, tu si uvedomil, aké je 
vyučovanie nedostatočné a prijíma svoje 
druhé meno „Amos“. 

Vďaka priazni přerovského mestského 
pána Karla zo Žerotína môže 19-ročný 
Komenský študovať teológiu na novo 
založenej kalvínskej škole v nemeckom 
Herborne. Tu vládla moderná duchovná 
atmosféra. V r. 1613 podniká študijnú 
cestu, aby spoznal významné osobnosti aj 
iné krajiny. Doby štúdia mali hlboký vplyv 
na Komenského budúce dielo. V r. 1614 sa 
pešo vracia na Moravu a ako 22-ročný sa 
stal rektorom vysokej školy Jednoty 
bratskej. V r. 1618 sa oženil s Magdalenou 
Vizovskou, hneď po roku sa mu narodil 
syn. Pre svoju vynikajúcu znalosť nemčiny 
odchádza ako kazateľ do Fulneku. Život 
mesta bol poznačený národným aj 
náboženským napätím. Tu píše spis 
„Listové do nebe“, v ktorom chudobní líčia 

svoju biedu, žiadajú zlepšenie a bohatí sú 
vyzývaní, aby dodržiavali zákony. 

Rozpory medzi protestantmi česko-
moravských stavov a rakúskymi 
Habsburgovcami sa vyostrili a r. 1620 
utrpeli stavovské vojská v Bitke na Bielej 
hore pri Prahe úplnú porážku. Pre 
protestantov to znamená dobu 
prenasledovania. Komenský uteká, hľadá 
útočište v lesoch. Svoju manželku ešte 
pred tým poslal do Přerova a tá tu 
privádza na svet druhé dieťa – syna. Hneď 
na to Fulnek vyhorel, Komenského 
knihovňa je z veľkej časti zničená. O čosi 
neskôr umiera jeho žena aj obaja synovia 
na mor. Sebe aj iným pre útechu píše 
Komenský v r. 1623 – 1625 tri spisy 
„Truchlivý“, „Labyrint světa a ráj srdce“ 
a „Hlubina bezpečnosti“.  

V roku 1624 sa oženil s Dorotou 
Cyrilovou, dcérou biskupa Jednoty 
bratskej. Cisár Ferdinand vydáva novú 
ústavu pre Čechov a Moravákov, ktorá ruší 
slobodu a práva vyznania, a tak Komenský 
musel odísť. Exil nachádza v poľskom 
Lešne, kde si ako 36-ročný buduje novú 
existenciu. Tu sa mu s manželkou narodí 
dcéra Alžbeta. On sa stáva rektorom 
tamojšieho gymnázia. Pracuje dňom i 
nocou, v nádeji že budú obnovené slobody 
v Čechách. Vydáva diela „Česká didaktika“ 
a „Velká didaktika“ a tiež „Informatorium 
školy mateřské“ rovnako dielo, ktoré ho 
najviac preslávilo „Dveře jazyků otevřené“. 
V r. 1631 prijal svoje latinizované meno 
„Comenius“, čo bolo zvykom pre učencov.  

V r. 1641 požiadala skupina 
reformátorských intelektuálov v Anglicku 
Komenského, aby svoje myšlienky 
predniesol anglickému parlamentu 
a založil spoločnosť učencov, ktorej cieľom 

mala byť náprava sveta. Komenského si 
v Anglicku vážili ako veľkého filozofa, no 
začínajúca občianska vojna zabránila 
realizácii reformačných plánov, Komenský 
Anglicko opustil. 

Odchádza do Nizozemska, navštevuje 
René Descartesa. Zatiaľ čo Descartes 
predstavuje svoju filozofiu na fungovanie 
rozumu, Komenský považuje ľudskú myseľ 
aj s Božím riadením za nevyhnutné pre 
skutočné poznanie. V tom čase 
vypracováva učebnice pre reformu 
švédskeho školstva. 

V r. 1642 sa Komenský s manželkou 
a už s dvoma dcérami sťahuje do pruského 
mesta Elblag. Tu sa narodí ich tretia dcéra 
a syn David. Doba strávená v Elblagu bola 
pre Komenského plná pochybností. Chcel, 
aby pokročili rozsiahle náboženské aj 
vedecké reformy. Pracuje na diele 
„Všeobecná porada o nápravě věcí 
lidských“ a „Nejnovější metoda jazyků“. 
V r. 1648 sa vracia späť do Lešna, aby sa 
staral o Jednotu bratskú. Tu zomiera jeho 
druhá manželka, zostáva sám so štyrmi 
deťmi, najmladšie má len dva roky. Je 
zvolený za biskupa Jednoty bratské. Píše 
„Kšaft umírajíci matky Jednoty bratrské“ 
a dúfa, že láska k pravde a vernosť Biblii 
zjednotí všetkých protestantov. Aby jeho 
deti nemuseli vyrastať bez matky, tak sa 
po roku od smrti svojej druhej ženy ako 
57-ročný znova ožení.  

V r. 1650 sa s manželkou Johanou 
Gajusovou a s najmladšími deťmi sťahuje 
do Sarospataku v Sedmihradsku, kde 
reformuje tamojšiu vyššiu latinskú školu. 
Píše dielo „Škola hrou“ a divadelné hry, 
ktoré zožali veľký úspech. Ďalej pracuje na 
diele „Orbis pictus“ (Svět v obrazech), 
ktoré vyšlo v tlači r. 1658, bolo preložené 
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do mnohých jazykov a stalo sa 
najpoužívanejšou učebnicou. Komenský 
opúšťa Sarospatak a vracia sa späť do 
Lešna, ktoré bolo r. 1655 švédskymi 
vojskami dobyté a vypálené. Komenskému 
aj s rodinou sa podarilo uniknúť, ale stratil 
celý svoj majetok, knihy a rukopisy. 

Zakotvil v Amsterdame. Žil tam na 
pozvanie dobrého známého až do svojej 
smrti. Roky v Amsterdame sa vyznačujú 

horúčkovitou aktivitou. 
Prepracováva a znova vydáva „Sebrané 
didaktické spisy“ (Opera didactica omnia), 
„Všeobecné porady“. Píše nové spisy 
„Světlo v temnotách“, „Polnice 
milostivého léta“. Vedie rozsiahlu 
korešpondenciu s politikmi a vedcami. 
Okrem toho sa stará o rozptýlených členov 
svojej Jednoty bratskej. 

Vedecké a teologické spory zatieňujú 
jeho starobu. V r. 1668 sa ohliada za 
svojím životom a píše dielo „Jedno 
potřebné“. 

Komenský umiera v Amsterdame 15. 
septembra 1670. 

My sa skláňame pred týmto 
velikánom, veľa z jeho rozsiahleho diela by 
sme si mali osvojiť. 

 
J. A. Komenský – pútnik, hnaný túžbou meniť svet k lepšiemu 
 

Slováci sa hrdo hlásia k osobnosti J. A. 
Komenského. Je známe, že Komenského 
"Labyrint sveta a raj srdca", prinesený na 
Slovensko českými exulantmi, patril ku 
knihám po Kralickej Biblii a Tranovského 
Cithare Sanctorum, ktorá sa zrodila na 
Slovensku, medzi diela najvzácnejšie. 
Preklad Júliusa Lenku umožnil, aby 
k pochopeniu veľkého diela nevadila 
čeština 16. storočia, podobná síce 
Kralickej, ale niekedy zabraňujúca 
pochopiť zmysel diela. A tak čitateľ 
"Labyrintu sveta ..." má možnosť poznávať 
veľkého učiteľa z jeho diela, ktoré na 
Slovensku žilo a pôsobilo pozitívne. A bol 
to zasa Slovák – profesor Kvačala, kto 
prispel svojimi cennými dielami k poznaniu 
Komenského života a diela. 

Komenský prichádza na Slovensko v r. 
1650. Bolo to v čase, keď sa jednalo o bytie 
a nebytie troch osád českobratských 
emigrantov, proti ktorým sa postavil snem 
v Prešporku, ktorý bol proti husitom 
v Uhrách. Na 1. sviatok Veľkej noci zavítal 
Komenský na Slovensko z poľského Lešna 
do Skalice, kde kázal v terajšom kostole 
"Milosrdných". Po Veľkej noci putoval 

Komenský zo Skalice cez Senicu, Myjavu, 
Čachtice, Nové Mesto nad Váhom 
a Trenčín do Púchova. V Púchove 
zhromaždenie veriacich trvalo viac ako 
týždeň. Potom pokračoval v ceste cez 
Žilinu, pozdĺž Váhu pod Tatry a ďalej na 
východ. Všade sa stretá s prejavom 
spoločenského kvasu a túžbou ľudí po 
prerode. Nekompromisne sa stavia do 
predných radov ako bojovník 
a spolutvorca ideológie, ktorá sa stáva 
hnacou silou boja proti feudalizmu. 
Komenský tento boj podporuje ako 
pedagóg. Jeho škola je miesto, kde mládež 
získa dôležitú výzbroj na tento prerod. 
Práve v diele "Labyrint sveta a raj srdca" 
upútajú citáty z Biblie, v ktorých sa 
prejavuje túžba po lepšej spoločnosti. 

Keď písal toto dielo, sám seba postavil 
do roly pútnika. Pútnika proti svojej vôli. 
V živote to nemal ľahké. Stratil rodinu, 
majetok, slobodu, vlasť. Hľadá návod na 
lepší život, lepší svet. Chcel pracovať 
v ústraní, ponúkať všetkým výsledky svojej 
práce. Namiesto toho objavoval a znova 
strácal, dostával rany a spamätával sa 

z nich. Po mnohých sklamaniach 
nachádzal nádej, aby ju opäť stratil...  

Jeho odkaz pre nás je obrovský. 
Nebudoval si vlastné šťastie, chcel šťastie 
pre všetkých ľudí. Svoje pedagogické 
metódy si nenechával len pre seba. Jeho 
učebnice boli preložené do mnohých 
jazykov. Používali ich vyspelé školy, bez 
ohľadu na vierovyznanie. Chcel robiť svet 
lepším a vyzýval na to teológov, filozofov aj 
politikov. Túžil po jednote, ktorá vzíde na 
základe správneho poznania a bude 
podstatou pre spoločné dielo obnovy.  

Komenského myšlienky aj dnes 
rezonujú pri snahe zlepšiť svet. Tešili by ho 
ekumenické snahy cirkví, mierové hnutia 
a projekty, ktoré sa snažia spájať krajiny 
pre mier a pokoj vo svete. Komenský bral 
nápravu sveta ako povinnosť voči Bohu. 
Veď Pán Boh prikázal človeku, aby 
spravoval svet a poznával veci okolo seba, 
prenikal do ich podstaty. A to všetko, 
všetko v zodpovednosti pred Pánom 
Bohom. Ním posilnení môžeme my všetci 
meniť veci k lepšiemu aj dnes.  
 

  
 

Zopár Komenského myšlienok: 
- Kdekoľvek sa obrátiš, stojíš pred tisíckou ciest.  
   Tisíckrát môžeš vidieť, ako ľudia mysleli, rozhodovali sa, konali, jednali a mýlili sa. Preto človek nepotrebuje nič tak naliehavo ako to, 
aby vedel, čo je pre neho potrebné. 
- Hlboko sa pokloň oráčovi, lebo dorába chlieb. Ešte hlbšie matke, lebo dáva život. Najhlbšie sa pokloň učiteľovi, lebo zo živej bytosti 
vychováva človeka.   
- Každá práca celého človeka vyžaduje. 
- Keď niečo robíš s chuťou a rád, tak z práce môžeš radosť a kratochvíľu mať  
- Škola musí byť dielňou ľudskosti.  
- Škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody. 
- Učiť treba všetkých všetkému. 
- Knihy sú chlieb, čo živí človeka. 
- "Kdyby knih nebylo, surovi bychom byli všichni a neučení." (v origináli) 
- Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní samo štúdia.  
Pri 350. výročí smrti Jana Amosa Komenského, učiteľa národov a reformátora cirkvi, podľa dostupných zdrojov spracovala K. Štepitová. 
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Vianočné sčítanie „1 + 1“ 
 

„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...“ L 2, 1-7 
 
Milé sestry a bratia, peniaze vraj hýbu 
svetom, a práve kvôli nim Augustus 
uviedol na prvé Vianoce do pohybu celú 
ríšu. Sčítanie ľudu, ktoré prikázal a ktoré sa 
konalo raz za desať rokov, bolo impulzom 
k pohybu mnohých rodín. Augustus ako 
cisár potreboval mať presný prehľad 
o počte daňovníkov a takto prognózovať 
finančné príjmy pre ďalšie obdobie. 
Pretože sa sčítanie odohrávalo v rodisku 
ľudí, na prvé vianočné sviatky boli mnohé 
rodiny spolu.  

V koľkých súvislostiach je tento obraz 
podobný dnešnej predvianočnej dobe 
a bude podobný aj roku 2021, keď sa 
v našej krajine taktiež po desiatich rokoch 
uskutoční nové sčítanie obyvateľstva.  

Dnešný predvianočný moderný cisár 
uvádza do pohybu mysle ľudí. Peniaze aj 
dnes hýbu svetom a predvianočný čas je 
pre mnohých obchodníkov zlatou etapou 
roka. Už od októbra sa nás snaží re – 
klamne a marketingovo presvedčiť 
o dôležitosti rôznych vecí, ktoré vraj 
neodbytne patria k skutočným Vianociam. 
Dnešný mediálny cisár diktuje, kam je 
nutné ísť, čo kúpiť, čo ponúknuť, a v akej 
zľave, aby to ľudí dvihlo zo stoličiek a jeho 
pokladnica sa naplnila. Ak je tvoja 

pokladnica prázdna, stačí sa zaúverovať 
a prežiť skutočné Vianoce.  

Pred Vianocami sa hýbe celý svet aj 
z iného dôvodu. Členovia rodín roztúlaní 
do rôznych kútov sveta, hľadajú svoje 
rodisko, aby v kruhu svojich najbližších 
prežili čas Vianoc ako sviatky rodiny. 
Určite, rodina je vzácny Boží dar, byť v jej 
kruhu počas Vianoc, je vzácna chvíľa. Na 
Vianoce si jej hodnotu zvlášť 
uvedomujeme. Ale prvé a skutočné 
Vianoce sa odohrali mimo pozornosti 
betlehemských rodín. Za ich dverami sa 
diali sväté veci, ktoré im unikli.  

Počas skutočných Vianoc sa totiž svet 
má zastaviť a vnímať pohyb Božieho sveta. 
Tento svet sa dal do pohybu, lebo Boh 
neprestal počítať s ľudským pokolením. 
Vianoce – to je sviatok Božieho sčítania 
ľudstva, keď nám Boh jasne dokazuje, že 
s nami počíta, že naše životy, rodiny majú 
v jeho očiach hodnotu jeho Syna. Vianoce 
sú o poznaní, že Stvoriteľova ruka má 
spočítané nielen naše vlasy na hlave, ale tá 
istá ruka v nás chce tvoriť a zrodiť nový 
život. Tento pohyb napĺňa Vianoce niečím 
pravým a skutočným. Vianoce sú preto 
svätou a tichou nocou, lebo v Betleheme 
sa svätý Boh oddelil pre nás ľudí. Vzdal sa 
svojej slávy a čistoty, aby zostúpil do našej 

nečistoty a špiny, do maštale, do 
skromnosti, aby nás obdaril hojnosťou 
pravých hodnôt.  

Toto vianočné obdarovanie neprežili 
spiace rodiny, ale pastieri, ktorí v noci 
bdeli. Ľudia na okraji spoločnosti, s ktorými 
nik nerátal. Ich nočné bdenie sa stalo 
mostom, ktorým vstúpila vianočná zvesť 
do ich života, zarezonovala v ich duši 
a zrodila z nich prvých vianočných ľudí. 
Narodený Kristus sa stal súčasťou ich 
života, a tak o nich začalo platiť 1 + 1. Už 
neboli sami, nepatrili len sami sebe, 
nemysleli len na seba, ich svet sa prestal 
točiť okolo nich. Na Vianoce našiel človek 
pravého Človeka splodeného z pravého 
Boha. Vianoce sú rovnicou 1 + 1, ty a Boh, 
tvoje srdce a Božie srdce, Božie narodenie 
a tvoje prijatie, poznanie Boha a tvoja 
viera, slovo a telo – alebo – slovo, ktoré sa 
stalo telom, aby prebývalo medzi nami 
a v každom z nás. Túto rovnicu ohlasuje 
cirkev už tisícročia.  

Vianočné riziko však spočíva v tom, že 
si zameníme znamienka, a že v mnohých 
rodinách je vnímané Božie plus ako veľké 
mínus. Potom platí: 1 – 1 = 0. Bez Boha sa 
totiž stávam prázdnym. Boh počíta s nami, 
len či my počítame s ním. A to 
každodenne. Som vďačný Bohu, že život 
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našej cirkvi je v mnohých oblastiach 
svedectvom, že Kristus sa stal súčasťou 
rodiny našich cirkevných zborov, kde sa 
pracuje so všetkými generáciami. 
Evanjelické školstvo sa procesom 
vzdelávania snaží nenásilne prinášať rôzne 
možnosti stretnutia s Kristom mladej 
generácii. Som vďačný za množstvo 
diakonickej práce a sociálnej pomoci tej 
generácii, s ktorou sa v dnešnej dobe už 
málo počíta. Službou lásky a konkrétnej 
pomoci je Kristova láska vnášaná do 
prostredia samoty, ťažkých životných 
zápasov o telesné či duševné zdravie. 
Prajem si však, aby sme s Kristom počítali 
aj v našich rodinách a manželstvách, aby 
cez pôsobenie jeho Ducha sa uzdravovali 
vzťahy, nachádzala cesta odpustenia, 
zmierenia, prinášania obetí a takto sme Ho 
ako vianočný dar prinášali do odľahlých 
kútov dnešného sveta. 

V priebehu februára 2021 sa 
v našej spoločnosti uskutoční sčítanie ľudí. 
Táto udalosť sa taktiež opakuje pravidelne 
každých desať rokov. Súčasťou sčítacích 
formulárov bude aj otázka vierovyznania. 
Aj tu sa ukáže, či v živote počítame 
s Bohom, či vianočné dieťa má alebo 
nemá miesto aj v našich rodinách. 
Budeme stáť pred rozhodnutím, ktoré sa 
môže stať svedectvom okolitému svetu: 
vyznanie alebo bez vyznania. Vianoce bez 
vyznania sú Vianocami bez Boha. Ak platí 1 
– 1, potom centrom pozornosti 
a meradlom všetkých vecí je človek. Svet 
sa odvíja od jeho predstáv a túžob, ktoré 
v živote uznáva. Predstavy a túžby sa rodia 
z jeho ega. Lenže na tomto svete nie sme 
sami a náš život je denným stretom 
rôznych predstáv, záujmov a túžob. Preto 
sa náš svet stáva priestorom boja 
o prežitie. Vianoce sú však inou cestou, 

ktorú nám ukazuje Boh. Sú svedectvom, že 
pozemské nie je cieľom,  ale cieľom je 
nebeské. A to nebeské chce prebývať už tu 
na zemi cez Božiu prítomnosť v nás.  

Nech aj budúcoročné sčítanie je pre 
nás príležitosťou ukázať okoliu, s kým 
v živote rátame. Tu nejde len o štatistické 
dáta a čísla, či o nový štátny zákon o 
financovaní cirkví, zmyslom nie je ani 
vytvoriť dojem kvantitatívnej väčšiny, 
s ktorou sa musí v spoločnosti rátať. 
V Božích očiach nie sme suché čísla ani 
štatistické dáta, máme oveľa väčšiu 
hodnotu – hodnotu vianočného príbehu, 
ktorý sa udial aj kvôli nám. Boh s nami 
ráta, vyznajme s bdelosťou v srdci, že 
rátame aj my s Ním. Nech nám 
betlehemské dieťa neustále pripomína 
skutočnosť, že Boh s nami počíta 
v časnosti, aj vo večnosti. 

Mgr. Peter Mihoč, biskup VD  

 

Čaká nás historicky jedinečná skúsenosť 
Bratia a sestry, na jeseň 2019 prijal 
parlament zákon o podpore činnosti cirkví. 
Zároveň vláda prijala opatrenie na 
automatické zvyšovanie minimálnej mzdy. 
Výška štátneho transferu nedokáže pokryť 
nároky na zvyšovanie miezd farárov 
a pokrytie celej spoločnej služby cirkvi; 
teda náklady na naše spoločné projekty, 
programy, podujatia, činnosť výborov 
a orgánov cirkvi, réžiu biskupských úradov, 
platy zamestnancov ústredia a náklady na 
stravné lístky duchovných. Zodpovednosť 
za pokrytie celých nákladov na svoju 
činnosť nesú cirkvi samy. 

K tomu je tu minimálne tridsať rokov 
oprávnene znejúci hlas duchovných, že si 
zaslúžia slušné platy a dôchodky. Zistili 
sme, že ak by sme mali vyplatiť kaplánovi 
zvyšujúcu sa minimálnu mzdu a ostatným 
duchovným mzdu primerane navýšiť, 
potrebovali by sme približne 1,5 milióna 
eur naviac. Čo bolo v možnostiach cirkvi 
urobiť, urobili sme už pre rok 2020. 
Potrebujeme však viac našich vlastných 
peňazí na dofinancovanie nákladov na 
činnosť cirkvi. Českobratskí evanjelici 
takéto dofinancovanie poznajú už 27 
rokov. Rovnako evanjelici na Sliezsku, 
v Poľsku a Maďarsku. My sme zmeškali.  

Pripraviť v rámci jedného roka riešenie, 
diskutovať ho, vysvetľovať a motivovať 
k pridaniu sa, je jedna vec. Pripraviť ho 
v atmosfére malej občianskej vojny, ktorú 

máme v cirkvi, a byť komunikačne 
obmedzení koronou, je téma sama osebe.  
Prišli však obavy, ako cirkevné zbory unesú 
nároky na odvody do spoločného fondu. 
V celej nahote sa nám odkrýva fakt, že 
obrovské množstvo našich členov 
obmedzilo kontakt s cirkvou na zaplatenie 
cirkevného príspevku päť eur ročne. 
Mnohí ho neuhradia vôbec. Zbory zápasia 
s permanentným nedostatkom 
prostriedkov. Je sprievodným znakom 
hlbokej krízy, ktorou je zasiahnutá naša 
cirkev. Netrvá rok ani desať rokov. Jeme 
trpké ovocie toho, na čo upozorňovali už 
naši otcovia. O to väčšia vďaka patrí tým, 
ktorí pochopili a s úplnou samozrejmosťou 
finančne podporujú svoju milovanú cirkev. 
     Súvislosti sú teda veľmi komplikované. 
Zostáva tu však naša cirkev, ktorá koná 
svoje misijné, katechetické a diakonické 
poslanie. Neskladá porazenecky ruky, 
naopak, chce ich dvíhať k väčšej aktivite! 
Potrebuje však viac peňazí pre svojich 
duchovných. Jej orgány pracovali 
a pripravovali riešenie. Synoda 
uprednostnila návrh Združenia 
evanjelických duchovných, ktorý sa javí 
ako solidárny k slabším. Začne platiť v roku 
2021 a ak sa Fond finančného 
zabezpečenia ECAV začne korektne plniť, 
farári a celá cirkev pocítia jeho efekt.  
Áno, chápeme, že v našej cirkvi žije 
množstvo ľudí, ktorí nemajú nazvyš. Takí 

sú však aj v iných cirkvách a mnohokrát 
nás prekvapujú svojou dobročinnosťou. 
Každý môžeme premýšľať nad tým, koľko 
peňazí sme si dlhodobo zvykli vyčleňovať 
na svoj cirkevný zbor a svoju cirkev. Koľko 
pre seba, na svoj voľný čas a záľuby. A kto 
asi boli tí, ktorí náklady na činnosť cirkvi 
vždy nejako zatiahli za nás.  

Milí moji, keby išlo o zázraky. Ale ide 
možno o desať eur pre svoju milovanú 
cirkev naviac. Naši predkovia, na ktorých 
sa odvolávame, mali neporovnateľne 
menej ako my. Čo by asi povedali na našu 
diskusiu a obavy? Dovoľujem si vás 
požiadať o Vašu trpezlivosť, pochopenie 
a vernosť. Bude to spočiatku možno bolieť, 
ale verím, že sa časom presvedčíme, že 
spoločný fond prináša dobré ovocie. 
Dokonca, že cez väčšiu finančnú 
zainteresovanosť aj viac osobne oceníme, 
čo naša cirkev žije a robí dnes.  

Čaká nás teda historicky jedinečná, 
nová skúsenosť. Nevzdajme to, dokážme 
sa. Myslím na vás všetkých a na tie miesta 
a príležitosti, kde sme sa v tomto roku 
mohli stretnúť. Mám Vás rád a mám rád 
našu cirkev. Milosť Pána Ježiša Krista, láska 
Božia a účastenstvo darov Ducha Svätého, 
so všetkými nami! 

Mgr. I. Eľko 
generálny biskup ECAV na Slovensku 
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Kto sa upíše organu, len ťažko od neho odchádza 
Rozhovor s našou sestrou kantorkou Alickou Trzaskalíkovou 
 
Koho pričinením ste začali hrať na 
organe?  
Som presvedčená, že môj otec v tom mal 
jasno hneď, keď sa dozvedel, že sa mu 
narodila prvá dcéra. On sám veľmi pekne 
hral na klavír nielen nábožné, ale aj ľudové 
prevažne záriečske piesne. Prvý klavír sme 
obdržali od dobre známeho ockovho 
priateľa. Ten vlastnil starý klavír, ktorý ale 
vynikajúco hral. Keď som mala 6 rokov, 
ocko ho prosil, či by mu ho nepredal, 
keďže sme nemali peniaze na nový. Pán 
doktor však za klavír chcel nesmierne 
vysokú sumu, ktorú nemohli rodičia 
zaplatiť. S mojím hraním mal byť v tej chvíli 
koniec. Po jeho smrti bol otecko 
predvolaný  na dedičské konanie, na 
ktorom dostal klavír do dedičstva. Až vtedy 
sme zistili, prečo chcel takú vysokú sumu 
za ten klavír.  
Pamätáte si na svoje prvé hranie na 
službách Božích?  
Prvýkrát som hrala na nešporných 
službách Božích, keď som mala 10 rokov, 
z čoho mám aj fotografiu. Pri tej príležitosti 
som mala kroj, ktorý som dostala od 
Záriečanov. Mala som vtedy veľký strach, 
aby som to nepokazila.  
Ako ste vnímali otcovo očakávanie, že 
z Vás bude kantorka?  
Pravdu poviem, nechcelo sa mi veľmi, 
hlavne keď som sa dozvedela, že budem 
chodiť na „súkromné hodiny“ k manželom 
Putzovcom z Púchova. Za plotom farskej 
záhrady bolo ihrisko, na ktorom sa vždy 
podvečer zhrnulo veľmi veľa detí. Veď len 
nás v konfirmačnom ročníku bolo 54. 
Vedela som, že budem musieť veľa cvičiť 
a už nebudem mať toľko času byť so 
svojimi kamarátmi.  
Kedy sa u Vás začal tvoriť pozitívny vzťah 
k hraniu?  
Chuť k hraniu som získala pri spomínaných 
manželoch Putzovcov. Boli ku mne veľmi 
láskaví. Ich prijatie a odhodlaný prístup bol 
pre mňa motivujúci až tak, že som cvičila 
nad rámec toho, čo požadovali. Na sebe 
samej som zažila, aký dôležitý je prístup 
pedagóga. Pokiaľ by boli voči mne zlí, mala 
by som strach a odpor voči hraniu. Keď 
som zažila ich prijatie, chodila som k nim 
s radosťou. Keď som mala 10 rokov, začala 
som chodiť do hudobnej školy v Púchove. 
Veľký podiel mal na tom vtedajší záriečský 

p. učiteľ Tatiersky. Nielen jeho iniciatívu, 
ale to, že počas celého času môjho 
vyučovania som mala „šťastie“ na 
dobrých a neraz aj veriacich učiteľov, 
vnímam ako Božie riadenie.  
V roku 1958 bol Váš otec menovaný do 
dovalovského cirkevného zboru. Ako 
ste znášali túto zmenu?  
Bol to pre mňa veľmi ťažké. Bol máj, 
keď sme sa sťahovali. V tom čase som 
mala trinásť rokov. Nebolo to naše 
rozhodnutie, ale rozhodnutie štátnych 
orgánov. Môj otecko bol šťastný 
v Záriečí a vravel, ak „Pán Boh dá, chcel 
by som tu zostať“. Dôvodom preloženia 
z rozprávania ocka bolo to, že som 
sklerikalizoval cirkev. Na tú dobu sa to 
mohlo tak javiť. Do kostola v Záriečí 
chodili na nedeľné bohoslužby stovky 
ľudí. Niektorí z nich tam merali cestu, 
ktorá trvala peši aj dve hodiny. Tí z ďalšia 
boli neraz aj našimi hosťami na raňajkách 
medzi prislúžením Večere Pánovej 
a hlavnými nedeľným bohoslužbami.  
Naši odišli do Dovalova už v máji, ja som 
prišla až po skončení školského roka. 
Celých šesť týždňov do skončenia 
siedmeho ročníka som po dohode otecka 
s br. farárom Jozefom Mišinom strávila 
ešte na fare v Záriečí. Na chvíle v rod. 
Mišinovcov spomínam rada a s veľkou 
vďačnosťou. Zahrnuli ma nielen 
starostlivosťou, ale pocitom prijatia 
a lásky. Keď som prišla do Dovalova, cítila 
som sa pochopiteľne osamelá. Vtedy sa 
ma ujali Emka Šintajová a Hanka Jurčová.  
Predpokladám, že z kantorskej služby ste 
po príchode neboli uvoľnená. Ako 
spomínate na tie začiatky v Dovalove?  
V Dovalove otecko nástojil na hraní počas 
večierní. Kantorom v tej dobe bol Vladko 
Bendík, ktorý bol často predvolávaný na 
„koberček“ za to, že hral na službách 
Božích. Stalo sa, že v čase jeho 
neprítomnosti v dôsledku práce som ho 
stupovala na nedeľných službách Božích.  
Z rozprávania viem, že ste počas života 
boli kantorkou vo viacerých cirkevných 
zboroch. Kde všade ste pôsobili?  
Keď som to rátala, tak celkovo som za svoj 
život hrala pri rozličných príležitostiach 
v 17 kostoloch. Stálou kantorkou 
v zboroch som bola v L. Ondreji pri svojom 
bratovi Sveťkovi a tiež v Hybiach. Po smrti 

Vladka Bendíka v r. 1973 do oteckovej 
smrti v r. 1979 a ešte pred tým 
s prestávkami počas MD v rokoch 1968 
a 1971 a od septembra r. 2007 doteraz 
som s Božou pomocou kantorkou 
v Dovalove.  
Spomínate si na nejakú úsmevnú 
príhodu? 
Z odstupom času si úsmevne spomínam 
na svoje prvé hranie na svadbe. V Záriečí 
nebolo okrem Jožka Božka (menom Jozef 
Božko) kantora a ten krátko pred svadbou 
ochorel. Hranie pripadlo na mňa. Mala 
som v tom čase asi 11 rokov. Otec vravel, 
že pieseň „Jak pekne svíti dennice“ viem 
a ešte sa naučím nejakú svadobnú 
a pôjdem hrať na svadbu. Ja som nevedela 
nič, len tie dve piesne, no medzi nimi bol 
priestor, ktorý bolo potrebné vyplniť hrou. 
A pri mne počas toho bol pán inšpektor 
(dozorca), ktorý mi vravel, aby som zahrala 
niečo medzi piesňami. Lenže ja som 
nevedela nič iné, tak začal hrať on, len tak 
stláčaním náhodných kláves. No a po 
rokoch v Dovalove pri určitej zborovej 
príležitosti, na ktorej sa zúčastnili aj 
Záriečania, za mnou prišiel mne neznámy 
pán so slovami vďaky, za to, ako pekne 
som hrala na jeho svadbe a že sa mi za to 
ešte nepoďakoval. Bol to ten ženích na 
spomínanej svadbe.  
Druhou takou bolo to, keď mi môj terajší 
manžel musel počas hrania na organe vo 
Svätom kríži doslova podávať 
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vypadávajúce klávesy z organu. 
V artikulárnom chráme bol v tom čase 
organ v takom dezolátnom stave, že 
niektoré z nich pri hre vypadávali.   
Čo bolo a je pri tejto službe podľa Vás 
dôležité?   
Nemyslieť na seba. Jednoducho pocitom 
neochoty a nechceniu nedať priestor. 
A tiež nebáť sa a nenechať sa odradiť 
neúspechom, ale spoliehať sa na Božiu 
milosť a lásku.  
Čo Vám daná služba dala? 
Čím som staršia, tým viac akoby som 
rozumela Božím úmyslom a cestám. Pán 
mi dával poznať, že tým najdôležitejším, čo 
by malo byť v živote, je viera, nádej a láska. 
Som nesmierne vďačná Pánu Bohu, že mi 
bol v dobrých aj zlých chvíľach posilou. 
Kantorovať, to je nádherná služba. Kto sa 
upíše organu, tak ťažko od neho odchádza. 
Cítim, že síl ubúda, ale vidím svoje poslanie 
v tom, že mám pripraviť nástupníčku za 
mňa. Mojím cieľom je naučiť Lucku (pozn. 
Lucku Dúbravcovú) tak, aby raz zastala 
moje miesto. Mám radosť z jej 
napredovania. 
Vaša služba je v mnohom viazaná na 
chrám. Ako ste prežívali obdobie 
obmedzení počas Veľkej noci?  
Za dlhé roky kantorovania sme si 
s manželom vytvorili určitý nedeľný 
stereotyp. Vedeli sme, kedy je čas 
odchodu do Dovalova na služby Božie, 
ešte pred tým som si vždy prehrala piesne, 
prípadne predohry k piesňam a zrazu 
prišlo z dôvodu COVIDU prázdno. Vďaka 
Pánu Bohu, nedele sme mali možnosť 
vyplniť sledovaním SB v televízii, pred 10. 
hod. mi cinkol mobil, vedela som, že nám 
prišla emailom domáca pobožnosť na 
email od nášho pána farára. Zapla som 
počítač, zobrali sme spevník do ruky 
a spolu s manželom sme si aj viackrát 
prečítali kázeň, spievali sme piesne 
s mojím hudobným sprievodom. Sledovali 
sme tiež služby Božie na TV Liptov, taktiež 
stredajšie podvečerné služby Božie na 
rádiu Regina, takisto na YouTube ECAV 
zamyslenia, takže Božie slovo nás 
sprevádzalo aj týmto zvláštnym obdobím. 
Mne osobne však chýba spoločenstvo 
veriacich, hra na organe, prostredie 
milého dovalovského kostolíka, priamy 

kontakt s bratmi a sestrami, i keď ich 
často vidím iba od organa. Skrátka, chýbali 
mi naše klasické služby Božie.  
Čo Vám pomáhalo v zvládaní 
spomínaného obdobia?  
Musím pripomenúť, že ináč sa prežíva 
odlúčenosť od bežného života v bytovke 
a ináč v rodinnom dome, kde je možnosť 
prejsť sa po záhrade, možno posedieť si 
v altánku, nemyslieť na momentálnu 
situáciu, kde je na poli mnoho práce, ktorá 
nepočká. U nás to bolo trošku iné. Občas 
sme sa potešili krásnym prostredím pri 
Belej (podľa počasia), príp. posedením na 
malom balkóne, aby sme boli na čerstvom 
vzduchu. Samozrejme, že sme obaja 
túžobne očakávali, že sa otvoria kostoly, 
prosili Pána Boha, aby to bolo čím skôr, 
modlili sme sa a prosili o zdravie pre naše 
rodiny, našich najbližších, i o zdravie nás 
samotných, aby sme nemuseli obťažovať 
nikoho s nákupmi. Poučená životom 
beriem všetko tak, že Pán Boh nedopustí 
na nás viac, ako sme schopní uniesť. 
Nesmieme však strácať vieru v Jeho milosť, 
zabúdať na jeho lásku, modliť sa a prosiť.  
Blížia sa vianočné sviatky a s nimi spojená 
príprava na všetky bohoslužby. Ako 
prežíva kantor vianočné sviatky?  
Neviem, ako toto obdobie prežívajú iní 
kantori, ale ja to už roky prežívam 
v obavách, ako mi všetko dopadne. 
Program vianočných sviatkov sa hodne líši 
od bežných nedieľ, preto sa žiada pri 
organe veľká sústredenosť na program, 
aby som nič „nepokazila“. Nedá mi 
nespomenúť môjho manžela, ktorý vie, 
ktoré noty mi má v konkrétnu chvíľu 
položiť na organ, aby bola hra plynulá, bez 
prestojov. Domáca príprava je týždne pred 
sviatkami, nič sa nedá nechať na posledný 
čas. Snažím sa nespoliehať na to, že som to 
už hrala pred tým niekoľkokrát. Príprava je 
veľmi dôležitá, takže i doma sedím pri 
mojom „organíku“ takmer denne a tiež nie 
len hodinu. Skutočne môžem potvrdiť, že 
popri príprave vianočného menu i pečiva, 
upratovaní a pod. je vždy na prvom mieste 
v mojom myslení i konaní dôsledná 
príprava na vianočné služby Božie. A aj tak 
sa neraz stalo, že som bola nešťastná, lebo 
to nedopadlo podľa mojich predstáv.  

Samotné služby Božie na Vianoce boli vždy 
spojené s nácvikom piesni pri organe. Boli 
to „moje dievčatá“, staršie mladšie, 
ktorým vďačím za krásne hlasy, ochotu 
poslúžiť piesňami, ktorými bol obohatený 
priebeh služieb Božích.  
Tak by to malo byť aj v tieto Vianoce, keď 
tri „nové“ dievčatá zaspievajú so 
sprievodom  Luckinej i mojej hry na organe 
krásnu pieseň „Je tichá noc“. Či nám bude 
dopriate, aby krásne hlasy zneli na Božiu 
slávu, potešenie duší veriacich a našu 
radosť, je v Božích rukách. Samozrejme, že 
mi chýbajú piesne spevokolu pod vedením 
s. Janky, ktorého precízny spev, nádherné 
hlasy i výber príležitostných piesni vháňali 
slzy do očí určite nielen mne. Verím, že 
časom sa činnosť toto speváckeho telesa 
znova obnoví, veď vyrastá v Dovalove 
nová generácia, ktorá spieva i hrá k Božej 
radosti každú nedeľu na službách Božích. 
Za tým všetkým treba vidieť ochotu, obeť 
i lásku k Božím piesňam.  
Nad Vianočnými sviatkami sa vznášajú 
mnohé otázniky. Už príprava na Vianoce 
je pre mnohých z nás iná ako pominulé 
roky. Nevieme, či budeme môcť Vianoce 
sláviť v chráme Božom. Čo je Vaším 
želaním na tieto Vianoce a z akého 
dôvodu?  
Mojím želaním je, aby vôbec Vianoce 
v chráme Božom boli. Momentálna 
situácia je veľmi neistá, problematická. 
Dnes nevieme, čo bude zajtra. Čo je však 
isté a bezpečné, je Božia prítomnosť, láska 
a starostlivosť o nás. On na nás nezabúda, 
no ani my nesmieme zabudnúť na Neho. 
Potrebujeme si denne pripomínať obeť 
Jeho syna Ježiša Krista, ktorého dal nám 
hriešnym ľuďom na záchranu. Prosme 
preto o Jeho požehnanie a nech 
betlehemské dieťa poteší každé ubolené 
srdce, smutnú dušu a vnesie do sŕdc 
každého z nás radosť, vieru, lásku a nádej 
v lepšie časy. Veď to všetci tak veľmi 
potrebujeme.  
Nakoniec, moji milí bratia a sestry, prijmite 
odo mňa úprimné prianie požehnaných 
vianočných sviatkov, nech svetlá 
vianočných stromčekov prinesú Božie 
slovo do Vašich i našich rodín, spolu 
s pokojom, zdravím i spokojnosťou.  

zo srdca Vám želá Vaša kantorka
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O nádeji 
„Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, 
že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Lebo to vám hovoríme 
slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli, lebo keď (zaznie) povel 
a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme 
nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom. Tak sa potešujte 
vospolok týmito slovami.“ 1Tim 4, 13 – 18 
 
Myslím, že všetci sme sa stretli s tým, 
že nás naše pocity doslova 
„prevalcovali“. Možno sme sa snažili 
vyzerať, že to tak nie je. Ale ak nás 
niekto napríklad prekvapil darčekom, 
ktorý sme veľmi chceli, je naozaj 
ťažké zakryť radosť. A takýchto 
pocitov, ktoré nás vedia prevalcovať, je 
veľa. Napríklad aj pocit zamilovanosti 
a lásky, keď si pri človeku, ktorého 
ľúbime, doslova akosi lietame na 
obláčiku. Pocity hrdosti z dobre 
vykonanej práce, ukončeného semestra 
alebo skúšky. Ako ste si všimli, 
naschvál som sa venoval hlave 
pozitívnym pocitom. Ale povedal by 
som, že často nás takto podobne 
prevalcujú aj pocity smútku, samoty, 
možno strachu. V biblickom texte nám 
apoštol Pavol uviedol príklad 
zosnulých ľudí. Pretože, keď zomrie 
niekto náš blízky, nevieme sa veľmi 
radovať. Je náročné nerozmýšľať nad 
naším blízkym. Vtedy nás prevalcuje 
pocit smútku. Aj dnes je to veľmi 
aktuálne. Bojíme sa o našich blízkych 
kvôli pandémii, ktorá tu je.  

No apoštol Pavol nechce upriamiť 
našu pozornosť len na náš smútok 
alebo iný pocit, ktorý nás v danom 
momente „prevalcuje“. Chce poukázať 
na nádej! Pretože práve s nádejou 

vieme, že aj keď možno príde náročný 
čas plný skúšok a ťažké obdobie, 
vieme, že máme u Boha milosť. A to 
nám dáva nádej a istotu toho, že Boh je 
s nami kdekoľvek a nech sa deje 
čokoľvek. Nádej, ktorú v Bohu máme, 
však nie je len o našich pocitoch. Pocit 
nádeje je veľmi potrebný, pretože 
v tomto prípade v nás vyvoláva pocit 
istoty, že naozaj Boh je ten, na koho sa 
môžeme vždy spoľahnúť. Ale u Boha 
nádej nie je len pocit, prechádza do 
činu.  

Tento čin je jedna z najväčších 
udalostí Božieho stvorenstva. A tým je 
Ježišova smrť na kríži. Lebo len vďaka 
nemu máme nádej. Nádej odpustenia 
našich hriechov, nádej Božej milosti, 
nádej večného života, nádej Božej 
lásky. Toto si potrebujeme 
uvedomovať každý deň. Čo vlastne 
nádej, ktorú máme v Bohu, pre nás 
znamená? Lebo nádej často vnímame 
len ako pocit. Apoštol Pavol žil 
v nádeji, že Ježiš príde už v najbližšej 
dobe, pravdepodobne ešte počas jeho 
života. Lebo to vám hovoríme slovom 
Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive 
až do Pánovho príchodu, nepredídeme 
tých, čo umreli.  

Potom sa vynára otázka, akým 
činom je pre nás vlastne nádej? Čo 

robiť, keď túto nádej máme? Apoštol 
Pavol nám dáva odpoveď aj na túto 
otázku. Na konci 16. verša hovorí 
o tom, že najprv vstanú tí, ktorí umreli 
v Kristovi. Mne osobne aj toto príde 
ako celkom paradoxné. Pretože máme 
umierať v Kristovi, ktorý nám dáva 
život. Ale o niečom podobnom hovorí 
aj Ježiš. Tu sa Ježiš zahľadel na neho, 
zamiloval si ho a povedal mu: Jedno ti 
chýba: choď, predaj, čo máš, rozdaj 
chudobným a budeš mať poklad v nebi; 
potom príď vezmi kríž a nasleduj ma. 
Tieto slová povedal Ježiš bohatému 
mládencovi. Aby niesol svoj kríž. A to 
je pre nás podstatné. Niesť váhu našich 
činov, našich rozhodnutí, našich túžob. 
Vzdávať sa tohto všetkého 
a nasledovať v nádeji Krista. Toto je 
ten čin nádeje. Toto znamená 
umieranie v Kristovi a nesenie svojho 
kríža.  

Toto, milý brat a milá sestra, nám 
veľmi otvára oči. Lebo takáto nádej je 
naozaj živá. A dáva pocit bezpečia. 
Nech sa deje naozaj čokoľvek. Či 
prišlo náročné obdobie nášho života, 
alebo nás valcujú naše pocity... Vieme, 
že môžeme mať náš zrak uprený 
v nádeji na Krista a Jeho kríž.  

F. Kriško 
študent 5. ročníka ev. teológie 
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Spravodajstvo 
Online s Bohom 
Aj keď tento rok nám situácia s koronavírusom nepriala, v dňoch 
12. – 15. 8. 2020 sme sa po dlhšej dobe mohli konečne stretnúť 
a stráviť niekoľko dní spolu na chate v Gerlachove. Téma chaty 
bola Online s Bohom. Preberali sme rôzne témy, ktoré sa týkali 
sociálnych sietí, ako napríklad: lajkovaný – hejtovaný, sledovaný – 
videný, prepojený alebo zdieľaný. Prepájali sme sociálne siete so 
životom Jozefa, ktorý nám v Biblii ukazuje, aké dôležité je byť 
spojený s Bohom. Aj dnes nám jeho príbeh pripomína, že i keď sa 
všetko vôkol nás rúti, Boh je tu stále s nami a má pre nás 
pripravený plán. „Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, 
nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, 
kamkoľvek pôjdeš.“ (Joz 1, 9) Spoločný čas sme vyplnili 
spoločenskými hrami, kvízmi, súťažami alebo rôznymi aktivitami 
vo vnútri či vonku. Súčasťou nášho programu bola aj dievčenská 
a chlapčenská skupinka, počas ktorej dievčatá pripravovali na 
obed halušky a chlapci boli športovať na ihrisku. Keďže všade 
okolo nás bola krásna príroda, nemohli sme sa na ňu pozerať len 
spoza okna. Navštívili sme Kláštorisko v Slovenskom raji. Videli 
sme ruiny kartuziánskeho kláštora, ktorý pochádza z 13. storočia 
a Malý vodopád, ktorý sa nachádza v Kláštorskej rokline. Po 
toľkom namáhavom kráčaní nám samozrejme vyhladlo a o to sa 
už postarala teta Zuzka Pichnarčíková, ktorá nám celú chatu plnila 

hladné žalúdky a trávila s nami čas na témach a hrách. Sme jej 
veľmi vďační a dúfame, že s nami pôjde aj nabudúce. Myslím, že 
za všetkých zúčastnených môžem povedať, že nám bolo veľmi 
dobre a prežili sme požehnaný čas s Pánom Bohom. Už teraz sa 
tešíme na ďalšiu. 

K. Pelachová 

 

Egyptské dobrodružstvo 
Tento rok sme opäť s našimi najmenšími mohli prežiť spoločný 
týždeň na dennom detskom tábore v dňoch 20. – 26. 7. 2020. 
Týždeň bol plný rôznych dobrodružstiev, zážitkov, spevu, radosti 
a smiechu, ale hlavne prítomnosti Pána Boha. 
Počas celého týždňa sme sa učili o živote Jozefa. Je to jedna 
z najznámejších postáv Starej zmluvy. Problematická rodinná 
situácia ho privádza do Egypta, ktorý sa stáva jeho druhým 
domovom. Ďaleko od svojej rodiny verne zachováva to, čo o Bohu 
prijal ako dieťa a dospievajúci chlapec. I keď mnohé veci sú v jeho 
príbehu iba naznačené, spolu s deťmi sme mohli prežívať Jozefovu 
radosť, sklamanie či boj s pokušením. Hlavnou myšlienkou bolo 
to, že „Boh je verný svojim zasľúbeniam“. 
Pre deti sme pripravili množstvo hier a aktivít, v ktorých sa aspoň 
na malú chvíľu mohli stať archeológmi, obchodníkmi, 

olympijskými športovcami alebo stavbármi. Ďalej mohli navštíviť 
rôzne školy, ako napríklad školu klenotníkov, tkáčov, lekárov, 
matematikov a mnoho ďalších. Kvôli koronavírusu sme nemohli 
ísť na nejaký väčší výlet, a tak sme sa aspoň vybrali na prechádzku 
na strelnicu v Dovalove. Privítali sme u nás na fare aj vzácnu 
návštevu, a to manželov Kováčovcov. Tábor sme ukončili službami 
Božími, po ktorých nasledoval spoločný obed pre vedúcich. 
Veríme, že sme spolu prežili požehnaný čas a aj takto sa chceme 
poďakovať všetkým vedúcim, dobrovoľníkom a pomocníkom, 
ochotným rodičom a starým rodičom za ich pomoc počas tábora. 
Ďakujeme tiež rodičom za ich dôveru, že nám zverili svoje deti. 
A nakoniec najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu, za Jeho lásku, 
požehnanie, vedenie a opateru po celý čas. 

T. Pelachová 
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Buď verný až do smrti 
Dňa 23. 8. 2020 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnila slávnosť 
konfirmácie. My štyria konfirmandi Aurel Dúbravec, Patrícia 
Lehotská, Andrej Stacho a Peter Stacho sme boli prijatí medzi 
dospelých členov cirkvi za prítomnosti pána farára, rodičov, 
krstných rodičov, ostatných členov rodiny a všetkých veriacich. Po 
dvoch rokoch prípravy sme osobne vyznali vieru v Trojjediného 
Pána Boha, potvrdili svoju krstnú zmluvu a sľúbili vernosť Bohu i 
cirkevnému zboru. Skúšku sme zvládli dobre, aj napriek 
koronakríze. S radosťou sme prijali konfirmačné požehnanie 
a s kapelou zaspievali mládežnícku pieseň. Po príhovore zborovej 
dozorkyne sme prijali dar od cirkevného zboru v podobe Biblie 
s venovaním. Následne sme po spovedi prvýkrát pristúpili k Večeri 
Pánovej. Celá slávnosť bola ukončená hymnou Hrad prepevný. 
Nakoniec nasledovalo fotenie pred kostolom.                     P. Stacho  

 
Opýtali sme sa konfirmandov 
Čo vám dala a čo vám vzala konfirmácia? 
Hmm, čo mi konfirmácia dala? Musím sa priznať, zo 
začiatku som vôbec nevedela, čo budeme robiť na hodinách 
konfirmácie. Konfirmácia mi dala veľa do života či už nových 
kamarátov, nové zážitky, ale hlavne porozumenie viery. Boli 
to 2 roky učenia sa nových skúseností. Určite, keby sa 
naskytla možnosť, celé by som si to odznova zopakovala. Čo 
mi naopak konfirmácia zobrala? Konfirmácia mi zobrala 
voľné poobedia v piatok. A posledné 2 týždne mi dala 
poriadne zabrať a zobrala mi spánok. Ale neľutujem, že som 
sa na to dala.                                                                P. Lehotská 
 
Mne osobne konfirmácia nič nevzala, práve naopak počas 
prípravy na ňu som si našiel veľa nových a lepších 
kamarátov, ktorí ma vedia v živote podržať vo veľa 
situáciách. Konfirmácia mi dala aj iní pohľad na život a na 
Boha a za to som rád, lebo môj pohľad na Boha bol taký, že 
verím v neho, ale vtedy som ešte nevedel, že Boh má pre 
nás lepšie plány, než čo chceme my a vtedy som bol taký, že 
som veľa od neho chcel, ale nič som mu nedal, ani som sa 
nemodlil, ani som nechodil do kostola ani nič, ale počas 
príprav na konfirmáciu sa to zmenilo. Začal som chodiť do 
kostola a začal som sa aj viac modliť a za toto všetko som 
vďačný konfirmácii.                                              

 A. Stacho 

Pred tým, ako sa uskutočnila slávnosť konfirmácie 
23. 8. 2020, sme sa 2 roky pripravovali každý piatok o piatej. 
Na každej hodine sme boli preskúšaní z predchádzajúcej 
témy, oboznámení s novou témou a bola nám zadaná úloha 
naučiť sa odpovede na niekoľko otázok do budúcej hodiny. 
Takto to išlo 2 roky, ale pomedzi to sme písali na hodinách 
aj písomky, keď sme prebrali celú tému. Raz sa mi dokonca 
stalo, že som zabudol na písomku a dozvedel som sa o nej, 
až keď som kráčal ku kostolu, našťastie som sa to stihol 
naučiť a napísal som ju najlepšie zo všetkých. Keď sa už 
blížila slávnosť konfirmácie, dostali sme za úlohu naučiť sa 
niečo vyše 200 otázok a každý po 2 textíky. Boli to veľké 
stresy pred slávnosťou, ale potom som zistil, že som 
nemusel až tak stresovať, ale vďaka stresu som sa to dosť 
dobre naučil. A teraz po konfirmácii som rád, že som 
skonfirmoval.                                                            A. Dúbravec 
 
Ja som veľmi vďačný konfirmácii. Konfirmácia mi dala nový 
pohľad na Boha. Predtým som chodil do kostola len zo 
zvyku, ale konfirmácia to všetko zmenila. Vďaka konfirmácii 
som mal aj možnosť spoznať veľa nových priateľov. Ja 
osobne som veľmi rád za tie dva roky. 

P. Stacho 
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Dievčenská skupinka 
„Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia (sestry :))  spolu bývajú!“ Ž 133, 1 
Tento rok v našom CZ vzniklo nové menšie spoločenstvo –  
dievčenská skupinka. Založiť skupinku sme sa rozhodli pred rokom, 
aj keď myšlienka o takomto spoločenstve bola v našich mysliach 
už dlhšie. V zbore sme sa dokonca stretávali už aj v minulosti, no 
po čase skupinka zanikla, pretože viaceré z nás cestovali na vysokú 
školu, a tak bolo ťažšie sa stretávať. Takéto skupinky fungujú aj na 
iných miestach a v iných zboroch. Osobne poznám mnohé 
dievčatá, ktoré sú súčasťou takéhoto spoločenstva, v ktorom sú si 
navzájom vzormi a môžu sa otvorene rozprávať a spolu rásť vo 
viere. Túžila som ukázať dievčatám v našom zbore čaro tohto 
spoločenstva a sama byť jeho súčasťou. 

Aj ja som dospievala medzi kresťanskými sestrami, ktoré mi 
boli a stále sú príkladom. Ako spoločenstvo máme spolu rásť, 
povzbudzovať a učiť sa od seba navzájom. To je dôležité pre našu 
vieru. Aj naše dievčatá sa od seba učia a môžu si byť si jedna 
druhej priateľkou, sestrou a vzorom. Skupinka je priestor, kde sa 
môžu spolu zdieľať, spoznávať sa a byť si bližšie. Postupne zistiť, čo 
majú spoločné a v čom sú naopak rozdielne. Na našej skupinke sa 
priemerne stretáva šesť dievčat, aj keď dohromady nás je viac. 
Spolu tak trávime nedeľné poobedia pri dobrom čaji a pri 
rozhovoroch o Pánu Bohu, o našich životoch, vzťahoch a názoroch, 
cez ktoré nás vedie študijný plán pre dievčenské skupinky Vo 
Vitrínke. Táto knižka je skvelým materiálom, ktorá dokáže viesť 
dievčatá bližšie k Pánovi Ježišovi a núti zamyslieť sa nad svojou 
vierou aj nad tým, ako vieru aplikovať do každodenného života. 
Obsahuje množstvo tém, príbehov a otázok, ktoré sú nastavené 
práve pre dievčatá, pre ich záujmy a potreby. Spolu aj tvoríme, 
šijeme, pozeráme filmy, hráme sa alebo sa prechádzame. Taktiež 
sme zažili aj špeciálne skupinky, keď sme spolu boli na pikniku, 

alebo sme sa zúčastnili na Swape – výmene oblečenia 
v Liptovskom Mikuláši, kde sme boli v rámci série tém Kresťanka 
a móda. Spoločne s chlapcami sme mali počas leta aj oslavu, na 
ktorej sa grilovalo, jedlo, súťažilo a tancovalo. 

Napriek tomu, že počas tejto krízy, v ktorej sa momentálne 
nachádzame, nemôžeme osobne stretávať, verím, že naša 
skupinka pretrvá a opäť sa zídeme. Dúfam, že aj skrze toto malé 
spoločenstvo dievčatá nájdu cestu bližšie k Pánovi Ježišovi a budú 
tak tvoriť jednu rodinu, budú si navzájom sestrami, ktoré sa aj 
napriek rozdielom milujú a sú si príkladom a pomocou. 

T. Gajdošová

Chlapčenská skupinka  
Myslím, že môžem povedať za všetkých, že tento rok bol a ešte 
stále je naozaj zvláštnym rokom. Stretli sme sa s pandémiou, ktorú 
nečakal nikto a ktorá veľmi ovplyvnila naše životy. Veľa vecí sa 
muselo akoby otočiť naopak. Ľudia hovoria o tom, koľko toho táto 
pandémia napáchala, koľko zlého priniesla a budúcnosť tiež 
nevyzerá práve ružovo. Ale osobne by som povedal, že predsa len 
aj táto pandémia priniesla určité možnosti, ktoré sme nemali.  

Ja osobne som dostal priestor na to, aby som bol vďaka 
pandémii doma. A neostalo to len pri mne, ale aj pri mojich spolu-
skupinkových bratoch. Dostali sme priestor na  stretávanie 
(samozrejme s opatreniami, ktoré k tomu patria). Stretávali sme sa 
piati. Ako základňu našej skupinky sme si nepriamo (a nečakane) 
zvolili faru.  Počas leta a dobrého počasia sme sa v stredy postarali 
napríklad o kosenie farského dvora a rôzne iné práce, ktoré nám 
brat farár pridelil. Samozrejme, naša skupinka nebola len o práci. 
Všetci vieme, že po dobre vykonanej robote človek dosť vyhladne, 
a preto sme naozaj často grilovali. Vyskúšali sme naozaj rôzne 
marinády na mäso a smelo môžem povedať, že nám môžete 
závidieť! 

Ale ani práca, ani jedlo neboli jediné veci, kvôli ktorým sme 
spolu boli. Podstatný bol čas budovania nás samých a našich 
priateľstiev, ale hlavne budovania nášho vzťahu s Bohom. Preto 
sme spolu preberali rôzne témy, ako napríklad naša identita 
v Bohu, ako budovať vzťah s Bohom cez modlitbu, Bibliu, 

spoločenstvo a chválu a iné. Osobne môžem povedať. že to bol 
naozaj zaujímavý čas. ktorý verím, že nám mnoho dal 
a v mnohom nás posunul dopredu. No podstatné je, aby veci, 
o ktorých rozprávame. neostali len pri slovách... ale pri činoch! 
A toto „pravidlo“ neplatí len o našej skupinke...                   F. Kriško 
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Domáce služby Božie pri štedrovečernom stole 2020 
(Pred večerou, pred preberaním darčekov, pod vianočným stromčekom –  vedie hlava rodiny) 
V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. 

Milá moja rodinka, tak prišli Vianoce. Celý tento rok nám priniesol chvíle, o akých sme predtým ani nesnívali. Veľa 
vecí bolo inak, v mnohom sme museli svoj život zmeniť. A ani o týchto Vianociach sme dlho nevedeli, ako ich vlastne 
budeme prežívať. No ony prišli a prišli by aj vtedy, ak by bolo všetko zatvorené a každý bol úplne izolovaný vo svojom 
dome. Vianoce totiž nie sú o veľkých slávnostiach ani o tradíciách. Sú o príchode Božieho Syna na svet. A táto správa by 
nám znela za každých okolností. Príchod Božieho Syna nemôže predsa žiadna komisia zakázať ani obmedziť. Pán Ježiš 
Kristus teda prichádza aj do tohto dnešného zneisteného sveta a prináša istotu, o ktorú sa možno oprieť, prináša lásku, 
prináša pokoj. Čo viac si môžeme priať? Jeho dary robia Vianoce Vianocami, a tak keď On k nám prichádza, Vianoce sú tu 
a my môžeme aj teraz začať s ich slávením a radovať sa. 
Spev piesne: Čas radosti, veselosti (ES č. 41) 
Vypočujme si slová z evanjelia podľa Lukáša 2. kapitoly, verše 2 – 14: 
„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.  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 všemohúceho... 
(Deti môžu predniesť básničku alebo modlitbičku. Napr.:) 

Otvorte brány dokorán, prichádza požehnaný Pán, 
Kráľ nad kráľov najslávnejší a Spasiteľ najmocnejší,  
prináša radosť, spasenie, nech znejú piesne oslavné:  
Požehnaný Boh náš, Stvoriteľ všetkých nás! 

Je dobre ľudu vernému, čo ide v ústrety Jemu,  
ó, dobre, dobre, všetkým tým, čo svoje srdce spoja s Ním,  
On, Slnko spravodlivosti, je darcom pravej radosti:  
Požehnaný Boh náš, Stvoriteľ všetkých nás! 

Otvorte brány dokorán, by mohol Kristus vojsť i k vám,  
cestu Jemu pripravujte a s láskou Ho privítajte,  
nech vojde večnej slávy Kráľ, Boh, ktorý človekom sa stal:  
Požehnaný Boh náš, Stvoriteľ všetkých nás!  

Príď ku nám, Pane Ježiši, príď, náš Baránok najtichší,  
osvecuj svojou milosťou a obdar dobrotivosťou.  
Ty Duchom svojím sám nás veď a vysloboď zo všetkých bied,  
len Tebe, náš Pane, chválospev spievame. 

Skloňme sa a takto sa pomodlime: 
Láskavý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za to, že si aj v tomto zvláštnom roku stál verne pri nás. Aj keď nás postretlo mnoho 
skúšok a navštívení, Ty si nám ukázal aj svoju lásku a milosť a dokázal nám, že hoci na nás kadečo dopustíš, nikdy nás 
neopustíš. Dával si nám mnoho darov – vieru, silu, nádej – a dávaš nám aj dnes ten najvzácnejší dar – svojho Syna. Vidíme 
tak, že Tvoja milosť stále trvá. Preto sa radujeme, ďakujeme Ti a oslavujeme Tvoje meno. Veď v Tvojom Synovi prichádza 
dnes na svet Tvoje nebeské kráľovstvo. Kiež to tento svet spozná, vidí a radostne Tvojho Syna víta a Tebe na slávu spieva. 
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, i na veky vekov. Amen. 
Na záver si ešte spoločne zaspievajme pieseň „Tichá noc“. 
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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Piesne, biblické texty a zamyslenia na vianočné sviatky  
Za bežných okolností by sme na službách Božích počas vianočných sviatkov spievali a čítali nižšie uvedené piesne a texty. 
Pozývame vás, aby ste tak urobili sami či v kruhu svojich najbližších. 

Štedrý večer 
Piesne: 10, 14, 54, 41, 52 ,60 Antifóny: 1 a 13  Biblické texty: Izaiáš 9, 5 − 6; Žalm 2; L 2, 1 − 14 
Zamyslenie: Mt 1, 18 − 25 
Skutočné Vianoce sú spojené s obeťou, 
a to bez ohľadu na to, či majú alebo 
nemajú pre človeka hlboký duchovný 
odkaz. Stoja nás čas, peniaze a nemalú 
energiu. Vynaložené úsilie má svoj 
jasný cieľ zhrnutý v slovách „šťastné 
a veselé“. Stačí to? Osobná skúsenosť 
hádam každého z nás hovorí, že často 
nie. Ak k tomu ešte pripojíme slová 
biblických pisateľov evanjelií, tak už 
vôbec nie. Ak má naša vianočná obeť 
priniesť úžitok, tak sa naše Vianoce 
musia spojiť s tými prvými. Nie iba 
tým, že si doma nainštalujem drevený 
Betlehem, či pustím vianočné koledy, 
alebo prídem na štedrovečernú 
bohoslužbu, ale tým, že prežijem 
vďačnosť za obeť, ktorú priniesli tí 
pred nami, aby sa narodilo to 
betlehemské dieťa. Kto teda prináša 
obeť? Snúbenci Jozef a Mária. Bol to 
Jozef, keď neprepustil svoju tehotnú 
snúbenicu, ktorá počala pôsobením 
„Ducha svätého“, a tak samého seba 
uvrhol do nie takého lichotivého 
svetla. Bola to Mária, ktorá mala dieťa 
vynosiť a priviesť na svet v pôrodných 
bolestiach. A to všetko ďaleko od 
domova v nie najlepších podmienkach. 

Nuž, priniesli túto obeť, lebo to dieťa 
za to stálo. Lebo to bolo ich dieťa.  
Teda bolo aj nebolo. Ježiš bol aj Božím 
– neobyčajným dieťaťom. 
Neobyčajným, lebo prichádza do sveta 
ako „pra...pravnuk“ židovského kráľa 
Dávida, z ktorého potomstva sa zrodí 
ten, ktorý nastolí – prinesie vládu, 
ktorej charakter môžeme veľmi 
nepresne vyjadriť slovami „šťastné 
a veselé“. Omnoho presnejšie slovami: 
„On zachráni svoj ľud z jeho hriechov“. 
Inak povedané dá na pravú mieru to, 
čo tí pred ním pokazili, aby ich 
budúcnosť mala podobu tej najlepšej. 
Ako? Ani nie silou, ani nie múdrosťou, 
v ktorej by vládol, ale tým, čo 
prekonáva všetko – láskou, ktorá sa 
obetuje nie preto, že musí, ale preto, 
že chce. On ide na kríž – aby svojím 
čistým životom dokonalej lásky zaplatil 
za našu sebalásku a neschopnosť 
dokonale milovať. Miluje láskou 
pravou, ktorej podobu prežívame 
v nezištnom sebaobetovaní druhého 
v náš prospech. Len preto, že som 
a napriek tomu, aký som. Milovať 
takou láskou nás by sme prijali, no 
milovať takou láskou všetkých, to už 

človek nemôže byť z tohto sveta. A ani 
nie je: Betlehemské dieťa je darom – 
darom, ktorý je zároveň obeťou 
samého Boha. Tak píše evanjelista: 
„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho 
jednorodeného syna dal“. 
Betlehemské dieťa k nám prichádza 
preto, že Boh sám prináša obeť. 
A práve v tejto Božej obeti nám Boh 
jasne dáva najavo, že je v tom 
(v našom živote) s nami.  
Skutočne „šťastné a veselé“ Vianoce 
sú spojené s ešte jednou obeťou. A to 
je tá naša, ktorá siaha omnoho hlbšie, 
ako dokážeme okom vidieť. Je to obeť 
srdca, obeť života, ktorá nebráni Božej 
láske vstúpiť do života a natrvalo 
zmeniť nielen vianočné sviatky, ale aj 
celý život tu na zemi. K tejto obeti nás 
pozýva, verím, aj aktuálne dianie, 
v ktorom musíme priniesť mnohé 
obete. Nezabudni: Vianoce sú o obeti 
– tej Božej pre nás, ale aj tej našej. Pre 
„šťastné a veselé“ musí byť naplnené 
jedno aj druhé. Boh tú svoju priniesol. 
Vianoce sú pozvaním, aby si ju 
priniesol aj ty.  

 

 
1. slávnosť vianočná 
Piesne: 32, 34, 47, 39, 51 Antifóny: 11 a 15 Biblické texty: Žalm 96; J 1, 1 − 14 
Zamyslenie: Text: L 2, 8 − 20 
Titulok novín s podnadpisom: „Radosť pre 
všetkých ľudí. Porazili sme koronavírus. 
Život sa vráti konečne do normálu“. Asi len 
málokto by sa nepotešil takejto správe. 
Otázkou nateraz zostáva nielen to, kedy 
a ako sa tak stane, ale aj to, čo bude po 
tom, teda či sa život vráti do normálu.  
Niekto za normál považuje návrat do 
starých koľají. Iný zase radikálnu zmenu 
k lepšiemu, lebo to, čo bolo pred tým, bolo 
skôr „nenormálnym“ než normálnym. 
Neviem, čo myslíš ty sám pod slovom 
normál, no zrejme je to návrat k lepšiemu 
a tak posun k pokoju a radosti v tej miere, 
ako to situácia umožní. Keď čítam 
vianočné evanjelium, vnímam túžbu po 
návrate do normálu u pastierov, ktorých 
vydesí prítomnosť Božích poslov. Sú 

preľaknutí nad tým, čo vidia − nad tým, 
uprostred čoho sa ocitli. No moment, 
ktorý ich vydesí, je zároveň momentom, 
v ktorom je im daná príležitosť na zmenu – 
na návrat do normálu. A ona sa udeje. 
„Normálny život“ u nich už však nebude 
vyzerať tak ako pred tým. Radikálne sa 
bude líšiť od toho, čo bolo. A to všetko pod 
vplyvom zvesti a osobnej skúsenosti. 
Vianoce, každé teda aj tie, ktoré prežívame 
za prítomnosti pandémie do našich 
„normálnych“ aj „nenormálnych“ dní, sú 
poslami zvesti „o veľkej radosti, ktorá bude 
pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom 
meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, ktorý 
je Kristus Pán“. Radosť z toho, že prichádza 
záchranca musí byť väčšia ako radosť 
z Vianoc. Zvesť o tom, že nás zachraňuje 

malé bezbranné dieťa, znie neuveriteľne. 
No len dovtedy, kým človeka nepremkne 
strach zo života, no predovšetkým strach 
z Boha, ktorý život daruje. Veď v strachu je 
nám Boh bližší nie však v podobe 
bezbranného dieťaťa v betlehemských 
jasliach, ale muža trpiaceho na kríži. Môže 
sa zdať, že skutočná radosť začína 
pomyselným pokľaknutím pri 
betlehemských jasliach. No pravdou je, že 
začína pod Ježišovým krížom. Tam sa život 
vracia do normálu. Pod krížom sa človeku 
odkrýva stratený perspektíva normálneho 
života. A aký charakter má tento normálny 
život? Nuž, počujem zvesť Božích poslov: 
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 
ľuďom, ktorých on miluje.“  
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Obraz skutočne normálneho života 
reprezentujú Boží poslovia. Je to život ku 
cti a chvále Boha. Sláva je daná tomu, 
komu skutočne patrí za dielo, ktoré dal do 
daru človeku v podobe stvorenia, života 
milosti a odpustenia hriechov. No a tým 
druhým je pokoj s Bohom. Pozor, nie 
pokoj od Boha, ale pokoj vo vzťahu s Ním. 

Ježiš totiž svojou poslušnosťou, 
v ktorej ide až na kríž. prekrýva viny 
všetkých tých, ktorí jemu zo srdca 
prevolávajú na slávu.  
Keď si však pozorne všimneme, tak 
reprezentantmi toho skutočne 
normálneho života sa pri prvých 
Vianociach stávajú aj jedni z nás - 

pastieri. Vidíme ich na začiatku cesty, 
ktorá sa pred nimi otvára. Chvália 
a oslavujú Boha za dielo, ktoré vykonal 
– za to, že im aj svetu poslal 
záchrancu. Prajem nám všetkým 
plnosť života, ktorý prináša 
betlehemské dieťa – skutočne 
„normálny život“. 

 
2. slávnosť vianočná 
Piesne: 31, 49, 35, 37, 39 Antifóna 19   Biblické texty: Sk 6, 8 − 15. a 7, 54 − 60; Mt 10, 17 − 22 
Zamyslenie: Text: L 2, 8 − 20 
Prvé Vianoce majú aj svoju temnú stránku, 
o ktorej neraz mlčíme. Možno preto, že 
temná stránka Vianoc nie je cudzia ani 
nám dnes. Ona nikdy nebola – plač detí 
zomierajúcich rukami Herodesových 
vojakov znie v jednom veľkom výkriku 
naprieč dejinami a bude znieť, kým bude 
svet svetom. Je to smutné, no nie 
prekvapivé. Proti láske a životu sa od 
počiatku stavia neláska a smrť. Pri pohľade 
na svet sa zdá, že je to nevyrovnaný súboj, 
v ktorom dobro ťahá za kratší koniec. 
Vianočný príbeh nás vyvádza z tohto 
omylného zdania. Bezbranní Jozef a Mária 

s dieťaťom Ježišom utekajú pred záhubou 
nie dôvtipom, ale Božím riadením a jeho 
prijatím vo viere. Smrť si tak na nich 
nemôže nárokovať. Vierou sú totiž 
v rukách toho, ktorý je mocnejší než 
čokoľvek, aj smrť samotná. A kým mocný 
Herodes zomiera, slabé dieťa dorastá do 
života a žije naveky. Svedkom tohto 
víťazstva života je každý, v kom sa zrodil 
život od samého Krista. No počas 
dnešného sviatku sa nesie cirkvou aj 
príbeh o Štefanovi, ktorý hnevu 
nepriateľov neunikol. Muža plného Ducha 
Božieho a múdrosti ukameňujú pre jeho 

vieru v Krista. Umlčia jeho hlas, no 
neumlčia svedectvo jeho života. Prinesená 
obeť viery v Život je semenom, z ktorého 
skôr či neskôr vzklíči ďalší život. Kristus 
sám, vzkriesený a živý, je toho príkladom. 
Vierou vstupujeme do radu tých, ktorí 
stoja pri betlehemských jasliach s darmi 
v rukách – respektíve darom svojho 
vlastného života a dávajú ho späť tomu, 
komu patrí? Ako? Tak, že zomierame 
sebe, aby sme žili pre Neho. Láskou, ktorá 
miluje Boha a svojho blížneho ako seba 
samého.  
 

 

 
Niekoľko rád ako prežiť lockdown 

1. Teš sa z Božej milosti a buď milostivý  
„Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží;9 nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Veď sme 
Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.“ Ef 2, 8 − 10 

2. Nerob si starosti o zajtrajšok boh pokoja 
„Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.“ Mt 6, 34 

3. Zastav sa a venuj sa čítaniu Písma  
„Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.“ Jk 1, 21 

4. Zachovaj pokoj a modli sa 
„Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky.“ Kol 4, 2 

5. Zostaň v kontakte 
„Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“ 1Pt 4, 10  

 
Ponuka duchovného programu počas Vianoc 
Štvrtok – 24. decembra 2020 
Rádio Regina / 16:04 − služby Božie z ev. kostola v Martine (Piesne: 19, A10, 5, 14, A11, 60) 
TA3 / 17:00 − 18:00 − služby Božie z ev. kostola v Senici (Piesne: 25, A16, 11, 42, 60) 
Piatok – 25. decembra 2020 
RTVS2 / 10:00 − prenos služieb Božích z ev. kostola v Obišovciach (Piesne: 42, 34, A13, 54, 35, A14, 592) 
RTVS2 / 18:55 – 19:00 – sviatočné slovo br. biskupa Jána Hroboňa 
Sobota – 26. decembra 2020 
Rádio Devín /  10:00 – 11:00 – pieseň Božieho syna  

17:00 − 18:00 – Nad slovom – téma Vianoc s Bohdanom Hroboňom 
Nedeľa – 27. decembra 2020 
Rádio Regina / 9:05 – prenos služieb Božích z ev. chrámu z Dudiniec (Pieseň: 37, 55, 36, 53, A16) 
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Oznam o nekonaní bohoslužieb 
Milí bratia a sestry! 
Každým dňom sme bližšie k vianočným sviatkom, s ktorými sa pre mnohých z nás spája aj účasť na bohoslužbách. Zhoršuje sa však 
pandemická situácia v našej krajine. Kompetentní nás vyzývajú na zodpovednosť za seba aj za druhých. Pripomínajú nám, že každý 
jeden z nás môže prispieť k odvráteniu zlého scenára dodržiavaním protipandemických opatrení, medzi ktoré patrí aj obmedzenie 
zhromažďovania sa a mobility. Vzhľadom na uvedené sme sa rozhodli, že rušíme všetky bohoslužobné stretnutia a podujatia počas 
vianočných sviatkov až do odvolania. Do pozornosti Vám dávame množstvo prenosov, ktoré do svojho programu zaradila televízia a 
rozhlas. Do odvolania prechádzame do online priestoru prostredníctvom zborovej stránky, facebooku a youtube ( vo vyhľadávači stačí 
uviesť: ECAV Dovalovo). Pozývame Vás na modlitby a čítanie Písma. Prajeme Vám, aby Božia milosť, láska Kristova a pôsobenie Ducha 
Svätého zostávali so všetkými Vami. 
                        predsedníctvo cirkevného zboru dňa 20. 12. 2020 
 

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. Posledná rozlúčka sa môže 
vzhľadom na momentálnu situáciu konať neskôr, než je zvykom.  
Zvonenie počas sviatkov a nedieľ 
Zvonenie zvonov v nedeľu a sviatkov bude 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  
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. 
 

Výzva na finančnú podporu 
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 
 
 

„Potešme sa, Pán sa blíži, zaplesajme radostne, nezúfajme v svojom kríži, Krista vďačne vítajme! 
V ústrety Mu vyjdime, Jeho chrámom sa staňme, dušu celú Mu otvorme. 

Vstúp, náš Spasiteľ, zvolajme!“ 
 P. Gerhardt  
 

Prajeme Božím pokojom, milosťou a radosťou naplnené vianočné sviatky. 
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