
S t a r á  L e s n á
Kostol bol postavený v r. 1820. Dovtedy evanjelici chodievali na bohoslužby do Veľkej Lomnice. To-

lerančný patent Jozefa II. (1781) umožňoval výstavbu evanjelických kostolov, ale len v tých ob-
ciach, kde žilo aspoň 100 ev. rodín alebo 500 ev. duší. V Starej Lesnej žilo v tom čase 68 

evanjelických a 4 rímsko-katolícke rodiny. Baroková stavba je zaklenutá dvoma ku-
polovými tehlovými klenbami, ktoré dosahujú 7-metrovú výšku. Na oltári sa na-

chádza umiestnený obraz Krista v getsemanskej záhrade s anjelom. Prvý 
organ bol umiestnený na chóre a mal len štyri registre. Súčasný po-

chádza od firmy Rieger (Opus 2142) a disponuje 6 registra-
mi v jednom manuáli a dvoma registrami v pedáli. Pri 

kostole sa nachádza drevená zvonica, ktorá bo-
la postavená v r. 1924. Mária Breuer r. Spitz-

kopf a jej brat Jakob Spitzkopf darovali 
vo februári 1937 dva zvony, kto-

ré boli vyrobené zvonármi 
„Herold“ v Chomuto-

ve (Česko).

24. DECEMBER 2016

„Nebojte sa, 

veď zvestujem 

vám veľkú 

radosť, ktorá 

bude všetkému 

ľudu,  lebo 

narodil sa vám 

dnes v meste 

Dávidovom 

Spasiteľ, ktorý je 

Kristus Pán.“

Lukáš 2,10.11
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Dve ovečky, oslík , kravka
a uprostred jasličky,

hviezdy z neba rozsypali
na ne zlaté ihličky.

Udychčaní Traja králi,
za dverami pastieri...

Už vstupujú a odteraz
každý jeden až naveky

svojmu srdcu uverí.

Keď podídu, pokľaknú si,
krásne dary vyberú

a Mária – Božia Matka,
čo bdie nad snom Jezuliatka,

vystrie ruku, ďakujúc im
za lásku a dôveru.

Odvtedy v nás tento obraz
ako pieseň ticho drieme,

a kto z lásky dobro dáva,
môže spávať v betleheme.
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Neberte nám ženícha !

Nie, to nemá byť paródia na  muzikál „Neberte nám princeznú!“ No 
a na svadbe sa predsa „kradne, unáša“ nevesta, nie ženích.

Prečo taký titulok? 
Lebo... Vianoce. A  Vianoce sú taký nepozorovaný zlodej. Zlodej, ktorý 

využíva nepozornosť a kradne. A  tak, ako je znehodnotená svadba neprí
tomnosťou ženícha či nevesty, tak sú znehodnocované Vianoce, keď sa vy
tratí, keď je ukradnutá ich podstata, ich dôvod – príchod Spasiteľa. 

Ženích a Vianoce.
Biblia vníma svadobný deň ako najšťastnejší a najsvätejší deň v živote člo

veka – muža a  ženy, ženícha a  nevesty. Niet radostnejšieho okamihu ako 
svadba. Preto je dôležitým obrazom pre vzťah Pána Ježiša a Jeho Cirkvi. On: 
Ženích a my: nevesta. 

Keď svojho času hovoril prirovnania súvisiace so svadbou (podobenstvo 
o svadbe kráľovského úradníka, o desiatich družičkách, pannách), rozume
li o čo ide. Svadba – neopakovateľné okamihy, krásna atmosféra želaní, ra
dosti, úsmevov, spevov a hodovania. Kto by sa netešil z pozvania na svadbu?

Potrebujeme ale pochopiť pointu svadby v biblických časoch. Svadba sa 
„netočila“ okolo nevesty, ako u nás. Centrom svadby bol ženích. U nás sa ča
ká, kedy zažiari nevesta. Vtedy sa čakalo na hlas ženícha, kedy príde a vstú
pi do svadobného domu. Svadba sa konala v dome ženícha, ktorý prišiel ako 
posledný – zlatý klinec. Predtým tam už priviedli nevestu. Prišli pozvaní 
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hostia. Keďže sa svadba v Izraeli vníma ako kráľovská udalosť, nevesta sede
la v peknom kresle a prijímala gratulácie. 

Vo svadobnom dome je napätie. Kedy zaznie hlas ženícha, kedy príde? 
Zodpovednú úlohu zohrával starejší, ktorý mal oznámiť jeho príchod. Bol 
v napätí. Chcel včas zareagovať na jeho hlas a oznámiť jeho príchod, zahlásiť 
vrcholný moment pre svadobčanov. Keď začul jeho príchod, ženíchovu pie
seň, v tom okamihu do svadobnej vravy prenikavo doletelo starejšieho ra
dostné zvolanie: „Ženích prichádza, vyjdite mu naproti!“

Neštandardná téma pred Vianocami!? Ale výsostne aktuálna – adventná.
Lebo keď sa povie Vianoce, tak veľmi dobre rozumieme tomu výnimoč

nému času. 
Vianoce mnohí vnímajú ako vyvrcholenie v  roku. Znie: „Idú Vianoce! 

Pripravte sa! Nezmeškajte prípravu!...“ Príprava, očakávania, výzdoba, at
mosféra... Určite v mnohom to prekonáva prípravy na svadbu. Ale to nezna
mená, že prekoná aj obsah svadby. Tak, ako na svadbe, aj na Vianoce je dô
ležité čakanie na hlas. Kedy zaznie a kedy príde čas radosti!? Ten čas nevy
tvoríme z ozdôb a dobrôt. Dôležitý je hlas Ženícha. Nie plač, či mrnkanie to
ho dieťaťa v jasliach, ale Kristov hlas. Svadba sa v biblických dobách nemoh
la začať bez príchodu ženícha. Mohlo byť všetko detailne pripravené, bez že
nícha by to vyšlo nazmar. Tak nazmar sa rozdrúzgajú prípravy a očakáva
nia z Vianoc, keď sa nečaká na hlas Vianoc, keď hlas ženícha chýba, či keď 
sa naň nereaguje.

Je nepredstaviteľná svadba bez ženícha. Ale sú predstaviteľné Vianoce bez 
Pána Ježiša Krista?!

Predsa ešte jeden súvis so svadbou. 
Deň svadby v Izraeli sa dáva do súvisu s veľkým dňom zmierenia. V deň 

zmierenia (iba raz v roku) vstupoval veľkňaz do svätyne svätých ku Truh
le zmluvy s  krvou kozla a  modlitbami za  ľud. Vstupoval v  bielom rúchu. 
A potom predstúpil pred ľud a oznámil Božiu milosť, odpustenie, zmierenie 
s Hospodinom a dal požehnanie. Deň zmierenia je dňom nového začiatku.

Svadobný deň sa vníma v Izraeli ako deň zmierenia pre ženícha a nevestu. 
Ženích je oblečený do bieleho rúcha. Je to ich deň nového začiatku.

Svoje očakávania s Vianocami dajme do súvisu s dňom nového začiatku 
pre svoje ďalšie dni. V nádeji nového začiatku s radosťou očakávajme svadbu 
Baránkovu vo večnosti. Však predsa Boží Syn prišiel kvôli nášmu zmiereniu. 

Nedovoľme vianočnú lúpež. Nedajme sa okradnúť o Ženícha. Nedovoľme 
v hluku sveta prepočuť Jeho hlas. 

Prajem vám, aby ste prežívali Vianoce ako nevesta čakajúca na ženícha.
Tešme sa z Krista.  Ján Matis
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Adventné kalendáre

Hoci advent prežívame už od ne
pamäti, obľúbené adventné ka

lendáre zďaleka nie sú takou dávnou 
záležitosťou. Protestantské rodiny si 
na začiatku 19. storočia zvykli v prvý 
decembrový deň nakresliť na  dvere 
čiaru, a potom každý deň až do Via
noc ďalšiu a ďalšiu, aby presne vede
li, kedy príde ten dlho očakávaný deň.

Bol to akýsi prototyp adventné
ho kalendára, no za výrobcu prvého 
tlačeného je považovaný až nemec
ký kníhkupec Gerhard Lang, kto
rý s touto myšlienkou prišiel v roku 
1908. Ako každé dieťa, aj on usta
vične otravoval matku otázkou, ke
dy už konečne budú Vianoce. Vyna
liezavá žena prišila na  veko papie
rovej škatule dvadsaťštyri sušienok 
a  každý deň v  období adventu do
volila synovi zjesť jednu z nich. Tá
to milá spomienka v Gerhardovi žila 
ešte aj potom, keď dospel. Prečo by 
teda neskú
sil adventný 
kalendár vo 
svojom vy
davateľstve 
vytlačiť?

Prvá ver
zia, kto
rú pomeno
val vianoč
ný kalendár, 
ešte nema
la dvierka, 
ktoré sú pre 
dnešné ka

lendáre typické. Skladala sa z dvoch 
hárkov papiera, na  jednom boli čís
la od 1 do 24 a na druhom 24 kres
lených obrázkov, ktoré si deti mohli 
po  jednom vystrihovať a  nalepovať 
na  čísla, a  tak odpočítavať čas, kto
rý im do Štedrého dňa ostáva. Lang 
dvierka na  kalendár pridal až ne
skôr, aby pred očami malých zvedav
cov vnútri kartónu skryl aj sladkosť 
či obrázok a mohli sa každý deň tešiť 
z nového prekvapenia.

Obchodný úspech v  celom Ne
mecku mal zaručený okamžite, ka
lendáre začali tlačiť viacerí vydava
telia, hoci niektorí obrázky či slad
kosti vymenili za citáty z Biblie. Len 
Lang vydal do  začiatku tridsiatych 
rokov vyše tridsať rôznych vydaní. 
Ich výroba sa zastavila počas druhej 
svetovej vojny pre nedostatok kar
tónov, no pre svoju popularitu bola 
po vojne čoskoro obnovená.
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V roku 1946 na Langovu tradíciu 
nadviazal vydavateľ Richard Selmer 
zo Stuttgartu, ktorý sa s  nimi roz
hodol preraziť aj na  americkom tr
hu. Mal vyhraté, keď časopis News
week zverejnil fotografiu vnukov 
prezidenta Eisenhowera, ako sa ne
dočkavo načahujú za  prekvapením 
za  dvierkami kalendára. Selmero
va spoločnosť dodnes produkuje vy
še milióna kalendárov v dvadsiatich 
piatich krajinách sveta. Čokoládou 
ich začali plniť až v roku 1958.

V  severských krajinách dokon
ca tradíciu odpočítavania decembro
vých dní až do Vianoc ešte vylepšili. 
Švédska televízia v roku 1960 nasadila 
v prvý decembrový deň do vysielania 

Z a  sv e t l o m  í s ť
Bohuslav Kortman

Niekto má rád nad hlavou slnko,
inému mrak rozjasní tvár.

Vo vetre stáť si ďalší zvykol,
či zima je alebo je jar.

Vždy musíš ísť za Jeho hviezdou,
za hviezdou ísť, putovať v tmách.

Veriť, že ten, kto hľadá, nájde,
aby mohol v Ňom seba nájsť.

Bez dôvery lietať sa nedá,
do priepasti hrozí ti pád.

Nádeje lúč beznádej strieda,
ochráni ťa prepevný hrad.

Vždy musíš ísť za Jeho svetlom,
za svetlom ísť, putovať v tmách.
Veriť, že ten, kto hľadá, nájde,

aby mohol v Ňom seba nájsť.

Na cestu tam sa Jeho spýtaj,
keď tichá noc vystrieda deň.

Kde radostná túžba je skrytá,
pôjdeš snívať vianočný sen.

Vždy musíš ísť za Jeho hlasom,
za hlasom ísť, putovať v tmách.
Veriť, že ten, kto hľadá, nájde,

aby mohol v Ňom seba nájsť.

24dielny seriál a v obchodoch zača
li predávať kalendáre, ktoré v každom 
okienku obsahovali nejakú zaujíma
vosť z časti, ktorú v ten deň vysielali.

Adventné kalendáre nestrati
li na  svojej obľúbenosti u  detí ani 
dnes. Okrem pestrej ponuky kalen
dárov v  obchodoch, si môžete svoj 
kalendár vyrobiť doma. Či to budú 
obyčajné vrecúška naplnené slad
kosťami, zavesené na skrinke, ráme 
dverí alebo nad kozubom. Alebo si 
dokážete vyrobiť jedlý medovníko
vý kalendár? Či poschovávate ška
tuľky plné prekvapení po byte a deti 
majú o zábavu každý deň postarané? 
Ako to bolo tento rok u vás?

Oľga Kormanová
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Domáce služby Božie 
pri štedrovečernom stole

- vedené sú hlavou rodiny - pred večerou

V dnešný Štedrý večer nám končí adventné obdobie a začínajú sa Viano
ce. Odvšadiaľ cítiť vianočnú náladu, ktorá sa sústreďuje na to najdôleži

tejšie, na narodenie Ježiša Krista. Jeho príchod na tento svet, ktorý sa usku
točnil za zvláštnych okolností, si dnes pripomíname aj my. Takto by to ne
zrežíroval nikto z nás ľudí. Iba nebeský Otec vie, čo sa dotkne srdca človeka, 
čo má moc k nemu prehovoriť a čo má moc jeho život zmeniť. I dnes musí
me vyznať, že náš všemohúci Boh je skutočný Majster a dokonale pozná svo
je stvorenie, jeho túžby i zmýšľanie ľudského srdca. 

Doba, do ktorej sa narodil Ježiš Kristus, nebola prívetivá. Izraelský národ 
sa nachádzal pod nadvládou Rimanov, ktorí neraz obyčajných ľudí dranco
vali, a tak v mnohých vyvolávali strach. Tma ľudského hriechu sa rozmáhala, 
človek sa obával človeka a hľadal akési útočisko, kde by sa mohol pred besne
ním živlov sveta ukryť. No predovšetkým človek sa obával smrti ako časnej, 
tak i večnej, kvôli svojmu hriechu. Neistota, čo bude s ním, ho deprimovala. 
Do takejto situácie sa rodí Ježiš Kristus so svojím svetlom. On prichádza, aby 
premohol ľudský strach. On prichádza, aby beznádej zmenil na nádej, ktorá 
má zasľúbenie večného života. Túto radostnú správu ohlasujú anjeli na bet
lehemských stráňach pastierom slovami: „Nebojte sa, veď zvestujem vám veľ-
kú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávi-
dovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán (L 2,10.11).“

Svedectvo anjelov je aktuálne aj pre nás, pretože aj dnešnú dobu sužu
je strach z mnohých vecí. Žijeme v dobe plnej napätia, neistoty, skľúčenos
ti, beznádeje, fanatizmu, teroristických útokov, náboženských vojen, pom
stychtivosti a mnohej sociálnej nerovnosti. Žijeme vo svete, ktorý nám po
núka samé negatívne správy. Do tejto tmy i pre nás znie to Božie: „Nebojte 
sa!“ I pre vás sa narodil Spasiteľ Ježiš Kristus. Ak Ho prijmeme do svojho ži
vota ako osobného Spasiteľa, tak aj my budeme môcť vyznávať spolu s apoš
tolom Pavlom: „Viem, komu som uveril (1Tim 1,12).“ Toto svetlo potom pre
mení v našom živote tmu zúfalstva, beznádeje, skľúčenosti a strachu na ži
vot vo svetle, ktorý nám prináša pokoj, radosť, istotu a nádej na nový život 
s Kristom. 

A  tak si vypočujme radostnú vianočnú zvesť, ako nám ju zaznamenal 
evanjelista Lukáš v 2. kapitole:

„1V tých dňoch vyšiel rozkaz od  cisára Augusta popísať celý svet. 2Tento 
prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. 3Išli preto všetci, aby 
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sa dali zapísať, každý do svojho mesta. 4Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mes-
ta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože 
bol z domu a z rodu Dávidovho, 5aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Má-
riou, ktorá bola v požehnanom stave. 6Keď tam boli, naplnili sa dni, aby poro-
dila. 7I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila 
v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. 8A boli v tom kraji pastie-
ri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. 9A hľa, anjel Pánov postavil 
sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. 10Ale anjel 
im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému 
ľudu, 11lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus 
Pán. 12A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienka-
mi, ležať v jasliach. 13A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebes-
kého, ktorí chválili Boha a volali: 14Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle!“

Betlehemský príbeh prináša i do nášho života, ktorý je neraz naplnený 
neistotou a strachom, pokoj a radosť. Betlehemský príbeh, ktorý je plný Bo
žej lásky, sa chce stať aj naším príbehom, aby sme vo svojom živote objavi
li túto lásku a žili v nej. Potom sa strach z nášho života vytratí. Veď nie na
darmo apoštol Ján hovorí: „V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa 
strach, pretože (príčinou) strachu sú úzkosti pred trestom, a kto sa bojí, nie je 
dokonalý v láske (1J 4,18).“ Prijmime tú dokonalú lásku – Ježiša Krista naro
deného i pre nás v Betleheme, aby sme nemuseli viacej žiť v strachu, ale v is
tote a radosti, že sme v Božích rukách, z ktorých nás nikto a nič nemôže vy
trhnúť. Amen. 
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Pomodlime sa:
Pane Ježiši Kriste, ktorý prichádzaš do tohto sveta ako pravý Boh a pra

vý človek a prinášaš nám pokoj, lásku a radosť, aby z nášho života zmizol 
strach, zúfalstvo a neistota, ďakujeme Ti za toto dobrodenie, ktoré do tmy 
tohto sveta i nášho života prináša svetlo Božej lásky. A tak sa tešíme z tohto 
daru, ktorý nám prinášaš a ktorý nám ukazuje, ako sa dostať z tmy na svetlo, 
ako sa zbaviť strachu a žiť v radosti. Prosíme Ťa, uprav naše nohy, aby kráča
li po tejto ceste. Zapáľ nám srdce Duchom svojím Svätým, aby sme sa rado
vali z Tvojho narodenia a po skončení časného života mohli túto radosť pre
žívať naplno v sláve, ktorú si pre nás pripravil v nebesiach. 

V tento dnešný večer myslíme na všetkých, ktorí neprežívajú Boží pokoj, 
a ktorým nie je dopriate sa radovať z Tvojho narodenia. Myslíme na všetkých 
prenasledovaných pre Tvoje meno, ale i na tých, ktorí ich prenasledujú, aby 
aj im sa otvorili oči a spoznali v Tebe svojho Spasiteľa. Myslíme na všetkých 
chorých a zarmútených a vyprosujeme pre nich Tvoje požehnanie. Nech aj 
pri nich sa Tvoja sláva rozmáha, aby v nádeji mohli vidieť svetlo, ktoré pri
nášaš. Iba tak môže zavládnuť na celej zemi Tvoj pokoj, ktorý nám priná
ša zmierenie s nebeským Otcom. Potom celý svet Ťa bude môcť oslavovať 
a spolu s anjelmi volať: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dob-
rej vôle!“ Vypočuj nás, keď spoločne k Tebe voláme:

Otče náš, ktorý si v nebesiach!
Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v ne-

bi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny 
naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuveď nás do pokušenia! 
Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.

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

Požehnanie:
Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa 

mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji. Amen.
(Členovia rodiny si navzájom zaželajú požehnané vianočné sviatky)

Roman Porubän



10

Dar Vianoc

Je niekoľko vecí, ktoré sú pre Šted
rý večer a Vianoce také typické, že 

by sme si bez nich sotva vedeli pred
staviť tieto sviatky. Jednou z  týchto 
charakteristických zložiek vianoč
nej atmosféry sú darčeky pod via
nočným stromčekom. Hlavne de
ti sa na ne veľmi tešia, a daktoré sú 
až také nedočkavé, že už pred Via
nocami prekutajú skrine a  skrý
še, aby sa vopred dozvedeli, čo do
stanú pod stromček. Darčeky tešia 
človeka aj pre svoju vecnú hodno
tu, aj pre prekvapenie, a tešia hlavne 
vtedy, keď sa dá vycítiť, že sú preja
vom lásky, záujmu, priateľstva toho, 
od  koho pochádzajú. A  potom, cez 
ďalšie vianočné dni a po nich často 
odznieva otázka: Aké darčeky si do
stal/dostala? Deti veľmi ochotne vy
ratúvajú, čím všetkým boli prekva
pené. Ba dokonca aj medzi dospe
lými prebiehajú takéto miniatúrne 
rozhovory. Človek vie celkom kon
krétne vymenovať, koľko darčekov, 
aké darčeky dostal. Deťom treba cez 
Vianoce dopriať čím viac čistej ra
dosti. Pekné Vianoce patria medzi 
najkrajšie spomienky, svetlé body 
v živote. 

I keď sú darčeky dôležitou súčas
ťou vianočnej atmosféry, nie sú jedi
nou a nie sú ani hlavnou. Ako káz
ňový text máme Ježišove slová, kto
ré citoval zo Starej zmluvy, Starého 
zákona: „Nie samým chlebom bude 

človek žiť, ale každým slovom, kto-
ré vychádza z úst Božích.“ Mohli by 
sme ich trochu obmeniť a  povedať: 
Nie iba darčeky pod stromčekom 
robia Vianoce Vianocami, ale každé 
slovo, ktoré vychádza z  úst Božích. 
Nie iba materiálne dary robia Via
noce Vianocami, ale predovšetkým 
duchovné hodnoty, ktoré cez Viano
ce získame. Popri všetkých vianoč
ných zvyklostiach nezabúdame, že 
hlavnou vecou, bez ktorej by Via
noce absolútne neboli Vianocami, je 
vstup Ježiša Krista do sveta. On, več
né Božie Slovo, nám priniesol du
chovné dary. Sú veľmi cenné, neko
nečne cennejšie ako tie darčeky pod 
stromčekom. Darčeky pod stromče
kom sa v jednotlivých rodinách líšia 
podľa finančných možností. Pokiaľ 
ide o duchovné dary, ktoré priniesol 
Ježiš Kristus, tam sa podobné roz
diely neuplatňujú. Ježiš Kristus kaž
dému ponúka všetky duchovné da
ry, ktoré z  nebies priniesol do  náš
ho sveta. Najchudobnejšiemu ponú
ka presne to isté ako najbohatšiemu. 
Lebo Pán Boh pozerá na  ľudí pod
ľa celkom iných hľadísk než pod
ľa tých, na  ktoré sme my tak veľmi 
zvyknutí. Pri duchovných daroch je 
rozdiel v inom. Ponúknuté dary tre
ba prijať, rozbaliť, treba ich uplatniť, 
implementovať, treba ich urobiť sú
časťou vlastnej bytosti, vlastného ži
vota. Rozdiel medzi ľuďmi je v tom, 

„Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré 
vychádza z úst Božích“ (Matúš 4,4).
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koľko z  tých duchovných darov, čo 
priniesol Ježiš Kristus, prijmú, roz
balia, osvoja si, uplatnia. Každý má 
toľko slnka, koľko si sám vezme. 
Každý má toľko z Ježišových darov, 
koľko sám prijme. On ich nenanu
cuje, ale všetkým ponúka všetky.

Tak ako vieme vyrátať, koľko 
a aké darčeky sme tohto roku dosta
li pod stromček, takisto by sme mali 
vedieť taxatívne vymenovať, o koľko 
a o ktoré duchovné dary sme cez tie
to Vianoce zbohatli. Mali by sa me
dzi nami odohrať aj takéto vianoč
né a  povianočné rozhovory: Koľ-
ko a  ktoré z  ponúkaných duchov-
ných darov si cez tieto Vianoce pri-
jal a natrvalo zaradil do svojho živo-
ta? Vedeli by sme odpovedať? Ale
bo by sme museli so zahanbením 
mlčať? Ešte nie je neskoro. Vianoce 
sa ešte len začínajú. Máme dosť ča
su na objavovanie a rozbaľovanie Je
žišom ponúkaných duchovných da
rov. Niektoré z  nich sa pokúsime 
rozbaliť už dnes večer.

Ježiš nám prináša istotu, že sme 
Božie deti a že nás Pán Boh za všet
kých okolností miluje absolútnou 
láskou. Tento dar si osvojujeme tak, 
že ho vztiahneme osobne na  seba 
a povieme si: Boh ma miluje, prijíma 
ma, akceptuje ma. Miluje ma, keď sa 
mi vodí dobre, ale Jeho láska nepre
stáva ani vtedy, keď príde do môjho 
života utrpenie. Miluje ma, keď zo
stávam pri Ňom, a  neprestáva ma 
milovať ani vtedy, keď ako strate
ný syn, stratená dcéra odchádzam 
od  Neho. Miluje ma a  túžobne ča

ká na môj návrat, lebo vie, že iba pri 
Ňom môžem byť naozaj šťastný. Mi
luje ma, a z Jeho rúk ma nikto a nič 
nemôže vytrhnúť – ak len ja chcem 
zostať pod Jeho ochranou. Miluje 
ma, a od Jeho lásky, prejavenej v Je
žišovi Kristovi, ma nič na svete ne
môže odlúčiť. Prijímam toto veľké 
uistenie, lebo istota o Božej láske mi 
dáva silu pokojne kráčať vo všetkých 
situáciách života. 

Ježiš nám ponúka spoločenstvo so 
Sebou. Intenzívny pobyt v blízkosti 
skutočne veľkých osobností pomáha 
človeku duchovne rásť. Väčšiu osob
nosť ako Ježiša Krista nikde nenáj
dem. On mi dovoľuje, aby som pri
chádzal k  Nemu. Povedal, že ne
vyhodí nikoho, kto k  Nemu príde. 
To platí v absolútnom zmysle. Kaž
dý deň si môžem prečítať jednu ka
pitolu z evanjelií a v tichom sústre
dení prežiť spoločenstvo s Ním. Bu
de na mňa prúdiť čistota Jeho nese
beckého života. Bude na  mňa svie
tiť svetlo Jeho pravdy, pravdivého 
poznania a  pravdivého hodnotenia 
všetkých vecí. Bude do mňa vkladať 
niektoré prvky Svojho myslenia. Bu
de na mňa prúdiť Jeho pokoj, ktorý 
mi výslovne ponúka. Nikdy od Ne
ho neodídem s  prázdnymi rukami. 
Vždy ma obohatí, očistí, zdvihne 
o niekoľko stupňov vyššie. 

Ten Jeho pokoj tak veľmi potrebu
jeme. Aj vo svojom individuálnom, 
ale aj v manželskom a rodinnom ži
vote. Je toľko nepokoja, nervozity, 
strachu v našich srdciach. Tak často 
vládne v  našich domácnostiach na
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pätá atmosféra. Aj tu môžeme po
kojne povedať: Ty nám ponúkaš 
do  všetkých týchto foriem nepoko
ja a napätí Svoj pokoj. Rob, prosíme, 
niečo s naším srdcom, aby sme Tvoj 
ponúkaný pokoj dokázali pochopiť, 
prijať, osvojiť si ho. Cez Vianoce sa 
snažíme tvoriť pokojnú rodinnú at
mosféru. Neraz býva veľmi krehká 
a prvé všedné dni ju rozbijú. Ale Ty 
nám ponúkaš nie iba sviatočný po
koj, ale pokoj pre všetky dni a  pre 
všetky situácie. Nedovoľ, aby sme 
tento dar odmietli pre vlastnú tvr
dohlavosť. Tvoj dar pokoja by sme si 
chceli zachovať po celý rok. Daj nám 
k tomu silu. 

Ježiš nám ponúka možnosť dostať 
odpustenie. Kto z nás nemá zaťažené 

konto svojej minulosti? Koho z času 
na čas netrápi svedomie – a to neraz 
aj veľmi nepríjemne? Svojpomocné 
pokusy o zabudnutie neveľmi pomá
hajú. Očistiť nás môže len Ten, Komu 
sme za svoj život zodpovední. Evan
jeliá hovoria, že viacerým pomohol 
Svojím odpustením. Aj o tejto zále
žitosti si môžeme povedať: Pán Ježiš, 
Ty aj mne ponúkaš odpustenie. Tak 
ako si odpustil ochrnutému, hrieš
nej žene, zločincovi na kríži, tak ako 
si odpustil tým, čo Ťa utýrali a po
nížili, ako si odpustil Petrovi, ktorý 
Ťa zo strachu zaprel, ako si odpustil 
Saulovi – Pavlovi, ktorý bol spočiat
ku Tvojím zarytým nepriateľom. Aj 
ja sa chcem zaradiť medzi týchto ľu
dí, ktorí získali Tvoju milosť a tým aj 

Spoločenstvo cirkvi – dar Vianoc
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pokoj srdca, a zároveň aj silu k no
vému životu. Tvoj vianočný dar od
pustenia, pokoja a nového životného 
začiatku si budem nadovšetko ceniť.

Ježiš nám ponúka možnosť od
pustiť druhým. Koľkí z  nás majú 
na niekoho ťažké srdce pre menšie, 
väčšie alebo veľmi veľké zranenia, 
krivdy, sklamania! Náš hnev a  se
baľutovanie sa niekedy prejaví na
vonok, inokedy ho skrývame, tak
že potom koná deštruktívne die
lo na  našich bytostiach. S  ponukou 
Božieho odpustenia spája Ježiš vý
zvu, aby sme aj my odpustili. Robí 
tak v jednej prosbe Modlitby Páno
vej: „Odpusť nám viny naše, ako aj 
my odpúšťame vinníkom svojim.“ 
Na  otázku, koľko razy máme od
pustiť jednému človeku, odpovedal, 
že máme odpúšťať bez obmedzenia. 
Odpustenie má zmysel vtedy, keď 
ten druhý po  odpustení túži, alebo 
aspoň dá najavo, že ho mrzí to zlé, 
čo urobil. Odpustiť druhým pred
pokladá vážnu prácu na  vlastnom 
srdci. Možnosť odpustiť druhým by 
sme mali prijať ako jeden z vianoč
ných darov narodeného Spasiteľa. Aj 
na  tento dar by sme mali reagovať 
osobným spôsobom: Ďakujem, Pa
ne, za  odpustenie, ktoré som prijal 
od Teba, ďakujem, že ono je pre mňa 
popudom, argumentom, povzbu
dením, aby som odpustil človeku, 
na ktorého mám ťažké srdce. Nie je 
mi ľahké odpustiť. Daj silu, aby som 
pochopil, veľkú pravdu svätého slo
va, že sa nemám dať premôcť zlému, 
ale že mám dobrým premáhať zlé. 

Ty mi dáš poznať a  pocítiť radosť, 
keď pochopím, že odpustenie je je
dinečný tvorivý čin.

Ježiš Kristus nám ponúka po
koj pri stretnutí so smrťou. Stretnu
tiu so smrťou sa nikto nevyhne. Cí
time veľkú bolesť, keď nám odchá
dza blízky človek. Cítime zvlášt
nu úzkosť, keď myslíme na  vlastnú 
smrť, keď sa obávame, že sa naše by
tie zmení na nebytie. Do týchto úz
kostí, strachov a  bolestí nám znejú 
Jeho slová: „Ja žijem, aj vy budete 
žiť.“ „Z mojich rúk ich nikto nevy-
trhne.“ Aj slová apoštola: Od Božej 
lásky nás ani smrť nemôže odlúčiť. 
Aj túto istotu treba prijať a osvojiť si 
ju. Ďakujem ti, Pane, že som v Tvo-
jich rukách. Ďakujem, že pri posled-
nej rozlúčke môžem svojich blízkych 
v  tichej modlitbe odovzdať do  Tvo-
jich mocných a milosrdných rúk. Ďa-
kujem, že vo svojej poslednej hodine 
sa budem môcť modliť s  martýrom 
Štefanom: „Pane Ježiši, prijmi môj-
ho ducha.“ Keď mi Ty daruješ takú-
to slobodu od  strachu pred smrťou, 
všetky ostatné strachy stratia svo-
ju hrôzu. Žiť v  takej slobode – to je 
úžasný dar; nikdy neprestanem byť 
Ti zaň vďačný.

Deti neraz pokukujú po  darče
koch, ktoré dostali druhé deti a  tro
cha im aj závidia. Neraz žobronia: 
Daj sa mi trochu pohrať. Dieťa, kto
ré darček požičia, je v  stálom stre
hu, aby sa darčeku nič nestalo a aby 
ho ten druhý nemal pridlho, a čosko
ro žiada, aby sa darček vrátil. Aj pri 
duchovných daroch možno hovoriť 
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o  závisti. Možno napríklad závidieť 
stály pokoj, stálu radosť, nefalšova
ný, obsahuplný úsmev. S  duchovný
mi darmi je to inak ako s tými mate
riálnymi. Tu je závisť priamo želateľ
ná. Lebo taká závisť nie je nič iné ako 
túžba po  takom istom duchovnom 
dare. Kto ho má, ten sa nielen môže, 
ale aj má podeliť. Lebo pri duchov
ných daroch platí zvláštna zákoni
tosť: Kto druhému pomôže určitý du
chovný dar získať, tomu z jeho vlast
ného daru nič neubudne, naopak, ten 
sa ešte upevní a obohatí. Vyratúvanie, 
aké duchovné dary sme získali, je ur
čené priamo na to, aby sme vzbudili 
u druhých závisť, túžbu, a potom im 
pomohli taký dar rozbaliť, aby ho aj 
oni mohli zaradiť do svojho osobného 
duchovného repertoára.

Povedali o... strachu

STRACH ZO SMRTI JE NÁSLEDKOM STRACHU 
ZO ŽIVOTA. ČLOVEK, KTORÝ ŽIJE NAPLNO, 

JE PRIPRAVENÝ ZOMRIEŤ KEDYKOĽVEK. MARK TWAIN

V SKUTOČNOSTI JE SMELÝ TEN, KTO ODOLÁ 
STRACHU, KTO PREMÔŽE SVOJ STRACH A NIE TEN, 

KOMU CHÝBA STRACH. MARK TWAIN

ZOMRIEŤ BEZ STRACHU ZO SMRTI – 
TO JE ZÁVIDENIAHODNÁ SMRŤ. SENECA STARŠÍ

ZISTIL SOM, ŽE ODVAHA NIE JE NEPRÍTOMNOSŤ 
STRACHU, ALE VÍŤAZSTVO NAD NÍM. ODVÁŽNY 
ČLOVEK NIE JE TAKÝ, ČO NEPOCIŤUJE STRACH, 

ALE TAKÝ, KTORÝ STRACH PORAZÍ. NELSON MANDELA

Rozbalili sme niektoré dôleži
té duchovné dary, ktoré nám pri
náša narodený Pán a  Spasiteľ. Ak 
ich prijmeme, budeme vedieť od
povedať na  otázku, čo sme dosta
li na Vianoce: Istotu, že sme Božie 
deti. Možnosť pravidelného spolo
čenstva s  Ježišom Kristom. Kris
tov pokoj do našich bytostí a rodín. 
Odpustenie od  Pána Boha. Schop
nosť odpustiť druhým. Pokoj pri 
stretnutí so smrťou. Všetko sú to 
veľmi cenné hodnoty. Je ich omno
ho viac a  treba ich objavovať. Pro
síme Pána Boha, aby sa tieto dary 
stali pre nás permanentným zdro
jom pokoja a čistej radosti. Amen.

Ján Grešo
(Z knihy Sila lásky premieňa. 

Vydal ECAV Poprad 2013, vypredané)
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Dokonalá láska vyháňa strach

Počul som príbeh o  žene, kto
rá sa strašne bála pavúkov. 

No a  nakoniec odišla na  misiu – 
do  džungle. Slovenských pavúkov 
sa nebojím, ale niektoré tropické 
by ma vystrašili. Ako je teda mož
né, že sa ich ona nezľakla?

Pre niekoho záhada, pre mňa 
ani nie. Poznám strach. V  ško
le som zažíval výsmech od  spolu
žiakov. Snáď preto mi niečo bráni 
otvárať sa pred ľuďmi. Pamätám 
sa, ako som počas štúdia chodil 
do  klubu elektroniky. Niekedy sa 
mi vôbec nepodarilo vydať slovo.

Napriek týmto fóbiám som však 
vyšiel na  sídlisko a  niesol deťom 
Evanjelium. Počas misie ma nedr
žal v rukách strach, ale Ten, čo je 
láskou. Nie, nemusel som sa zná
silňovať. Ani som nevládal. To Boh 
konal skrze mňa. Zakúsil som Pav
love slová: „Neži-
jem už ja, ale žije 
vo mne Kristus“ 
(G 2,20).

Chápem však, 
že môj strach z ľu
dí je hriech, le
bo hriech je ne
dostatkom lásky. 
Nemám jej toľko, 
aby prekonala bo
lesť a  obavy. Vďa
ka Kristovi, že nás 
prišiel oslobodiť 

z hriechu. Nielen od trestu. On do
káže prekonať aj samotné zlo, aby 
nás nemohlo väzniť. 

Ježiš tak rozpúšťa aj moje oba
vy. Ponúka vieru. Vieru, že ma 
ochráni. Vieru, ktorá učí nesúdiť, 
ale vnímať druhého človeka. Vie
ru, že všetko pôsobí na dobré tým, 
čo milujú Boha.

Nad morom strachu 
zodvihnutá hlava

„...ľudia zamrú strachom v oča-
kávaní vecí, ktoré prídu na  celý 
svet. Lebo nebeské moci budú sa 
pohybovať. A  vtedy uvidia Syna 
človeka prichádzať v oblaku s mo-
cou a  slávou veľkou. Keď sa to-
to začne diať, vzpriamte sa a po-
zdvihnite hlavy, pretože sa pribli-
žuje vaše vykúpenie“ (L 21,26-28).

Ako ľudia sa musíme báť. Hro
zia nám rôzne nebezpečenstvá. 
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Naše telo je krehké a  zbrane stále 
silnejšie a sofistikovanejšie. Čo keď 
niekto mocný dostane zlú náladu, 
stlačí „červený gombík“ a začnú lie
tať ponad naše hlavy rôzne zbrane? 
Je pravdou, že nás vojna obchádza, 
ale neďaleko sa Ukrajina zmieta vo 
vojne a podobne i Blízky východ. 

Vlastne to ani nemusí byť veľ
ká vojna. Stačí hádka na ulici. Ka
meň, ktorý doletí do  našej hlavy. 
A možno sa len niečo vzbúri v na
šom vnútri. Začne rakovina ... 

To sú smrteľné nebezpečenstvá. 
Ale hrozí nám aj strata zamestna
nia, rozvod alebo niečo podobné. 
Akoby nestačili tieto hrozby, svet 
sa začal hýbať. Nielen ľudia, ale aj 
duchovno. Pred sto rokmi zažíva
li Slováci len jednudve „duchovné 
moci“. Potom prišiel komunizmus 
a  fašizmus s  ich „duchom“ klam
stva, mámenia a  smrti. No a  te
raz sa valí na nás všetko odvšadiaľ. 
Dokonca sme svedkami uctievania 
satana, či strely islamistov.

Prečo to Boh dopúšťa? Chce, 
aby sme boli preosiati a  prečis
tení, nech „naša skúšaná vie-
ra, omnoho drahšia ako hynúce, 
ale ohňom preskúšané zlato, bo-
la nám na chválu, slávu a česť pri 
zjavení Ježiša Krista“ (1 Pet 1,7).

Ako sa prečisťuje zlato? Maj
ster ho nad horúcim ohňom roz
taví a  potrasie. Vtedy vychádza
jú na povrch všetky špiny. A zlat
ník ich vyberá. Aj veľký Majster 

koná v našom živote rovnako. Vie, 
že keď si vykračujeme po pohodl
ných chodníčkoch, ľahko padneme 
do sebaklamu: „Veď som taký dob
rý kresťan! Robím, čo treba!“

Ale ak prichádzajú zvodcovia 
a  prenasledovatelia, čo sa stane? 
Určite v nás niečo zamrie strachom 
a  niečo sa nechá oklamať. To je 
hriešna prirodzenosť. Starý Adam. 
On musí ísť od kormidla. Nesmúť
me za ním, lebo Nebeský Otec má 
pre nás niečo lepšie: Môžeme sa na
rodiť do nového života. Veď: „Boh 
nám zaiste nedal ducha bojazli-
vosti, ale (ducha) moci, lásky a se-
baovládania“ (2 Tim 1,7).

Áno, Boh nás mení a otvára nám 
pohľad do raja. Ponad všetky boles
ti, trápenia, či strach. Ukazuje, že 
Jeho cesta má zmysel a úžasný cieľ, 
hoci teraz ešte zažívame súženia. 
Dáva nám pomoc a  smerovanie. 
Dáva Svojho Ducha, aby sme kráča
li v radosti zo sebaovládania.

Nie je to len rozprávka. Nie je to 
sebaklam, ktorým by sme sa lac
no upokojovali. Pána Ježiša a  Je
ho podporu môžeme zažiť už dnes. 
Čím viac nám pomáha prekoná
vať bolesti a  nedostatky, tým viac 
strachu sa stráca. Každá skúsenosť 
s Ním prináša viac odvahy.

Oplatí sa otvoriť Duchu mo
ci, lásky a sebaovládania, aby zmi
zol z nášho života strach. Pozvime 
na túto cestu aj ďalších.

Peter Dubec
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Vianočná rozprávka

Dávno, keď ešte nebolo nič, ani priestor, ani čas, Veľký Kresliar nakreslil 
vesmír. Vo vetre, ktorý mu vanul mysľou, zachytil najľahšie zo všetkých 

pierok – pierko, čo nevážilo nič. Namočil hrot pierka sám do seba. Ponoril 
ho do svojho svetla a urobil bodku. Bodku do bodky – svetlo do tmy. Bodka 
sa zamrvila v bodke, až napokon... prásk! Rozprskla sa na všetky strany. Vša
de naokolo sa rozletelo tisíce bodiek – zlatých a čiernych. Zažiarilo svetlo, za
černela sa tma. Veľký Kresliar sa na to neposedné mrvenie díval a spokojne 
sa usmieval. Vetrom svojej mysle do toho svetla a do tej tmy zľahka fúkol. 
Usnoval z nich velikánsky hárok priestoru a času a začal doň kresliť vesmír. 
Všetko, čo nakreslil teraz, zaberalo nejaký priestor a trvalo nejaký čas. Kaž
dá ďalšia bodka, ktorú Veľký Kresliar urobil, sa vzápätí rozptýlila na všetky 
strany. Každá čiara, ktorú načrtol, sa rozrastala ďalej sama.

Tak nakreslil slnká i hviezdy, planéty i kométy, hviezdny prach i mliečnu 
dráhu. Sadil ich do času a priestoru ako kvetiny do svojej záhrady. Sadil se
mienka rôznofarebných svetov, obrovské kontinenty, stvorené iba z myšlien
ky. Tá vesmírna záhrada akoby nikde nemala mať konca. V jej priestore te
raz horeli farebné hviezdy, krúžili tiché planéty. 

Hviezdy sa zoskupovali do čarovných obrazov – v temnote žiarili podoby 
podivných tvorov. Veľký Kresliar sa tešil z každej kresby. V jeho veľkom oku 
sa odrážali zreničky sĺnc, blikali vzdialené pohľady hviezd.

„Mal by som nakresliť niečo, čo sa mi viac podobá,“zašomral si Veľký 
Kresliar a oblizol hrot svojho pera. Do zabudnutého kúta vesmíru nakreslil 
malú zelenomodrú planétu. Celé dlhé veky sa nad tou malou zelenou guľou 
skláňal a kreslil a kreslil a kreslil.

Kreslil šedé kamienky i  ligotavé drahokamy. Kreslil oheň, vodu, vietor, 
oblaky a dážď. Nakreslil rozľahlé zelené moria a do nich lastúry, mušle, cho
botnice, raje, ustrice, drobné rybky i ohromné ryby, mohutné ako plávajúce 
hory. Do mora nakreslil zem. Zem rástla, more ubúdalo.

To, čo nakreslil, sa ďalej kreslilo samo. Zo semienok sa nakreslila trá
va, z trávy sa kreslili kvietky, nad trávou sa rozkresľovali stromčeky, stromy 
i stromiská s haluzami. Niektoré rybky vyliezali z mora na zem. Tmolili sa, 
tmolili a menili sa na plazy. Odvážnejšie vyskakovali až k nebu. Plutvy sa im 
pri tom premenili na krídla. Na nebi sa zjavili prvé vtáky.

Veľký Kresliar si pískal svoju večnú pesničku a potmehúdsky sa usmieval. 
Niektoré hady zafarbil na červeno, niektoré na modro, iným pridal kľukatý 
ornament. Tým, čo sa doplazili najďalej, prikreslil nožičky. Nohaté tvory po
skočili a rozbehli sa na lúky, do lesov, niektoré dobehli až do strmých skalna
tých hôr. Veľký Kresliar kreslil figliarsky i vážne. Medzi stromy, rieky, hory, 
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lúky i moria, s pôžitkom črtal zvieratká od výmyslu sveta; krivé i rovné, štíh
le i zavalité, veľké i malé, milé, smiešne i dôstojné a hrozivé.

Zelenomodrá planéta sa teraz hemžila životom. Stále sa na nej niečo dia
lo. Zvieratká sa množili a žrali medzi sebou navzájom. Veľký Kresliar sa pre
stal usmievať. Zamyslene krútil hlavou. Bol už takmer hotový, no nebolo to 
to, na čo od počiatku myslel. 

Potom do zabudnutého kúta planéty nakreslil podivného tvora. Keď ho 
uvidela voda, zasmiala sa, keď ho uvidela tráva, stromy a kvety, od údivu 
prevracali oči.

„Pozrite, chodí po dvoch, akoby mal v chrbte latu,“ smial sa leopard.
„Kníše sa, akoby mal každú chvíľu padnúť,“rehotal sa lev.
„A nemá žiadnu papuľu, len taký zárez v hlave,“ posmievala sa medvedica.
„Ale má krásne oči!“ zahúkala sova.
Nuž takého smiešneho tvora tu ešte nikto nevidel.
„A je to,“ zašomral Veľký Kresliar. „Môj Malý Kresliar. Ten sa mi už cel

kom podobá.
Veľký Kresliar Malému pripravil voľné miesta na veľkom papieri vesmíru. 

Malý Kresliar sa zaradoval a kreslil a kreslil. Do toho, čo Malý Kresliar na
kreslil, Veľký Kresliar nezasahoval. „Bez slobody nikdy nevytvorí nič vlast
né,“ vravieval si. Keď Malý Kresliar urobil chybu, musel ju sám nájsť a opra
viť. Práve tým objavovaním a naprávaním sa Malý Kresliar učil kresliť. Pred 
spaním si svoje diela ukazovali. Jedného dňa Malý Kresliar zosmutnel.

„Tvoje kresby rastú samy ďalej,“ povzdychol si. Veľký Kresliar dlho mlčal, 
akoby váhal, či má Malému Kresliarovi zveriť svoje tajomstvo.

„Som počiatkom všetkého, čo je,“ povedal napokon. „Kreslím z ničoho. 
Tomu, čo nie je, dávam život. Ty kreslíš z toho, čo je. Tvoje kresby nemôžu 
rásť samy.“

Malý Kresliar celú noc nemohol zažmúriť oka. Nad ránom sa vytratil. Pu
toval, kým neprišiel na samý koniec vesmíru. Tam potajomky začal kresliť 
svoj vlastný vesmír. Bol to chladný, sivý vesmír, nič v ňom nerástlo, nič sa 
v ňom nesmialo, nič v ňom neplakalo.

„Teraz som ja Veľkým Kresliarom.“
Vo svojom malom vesmíre sa však začal strácať. Nedokázal ho uvidieť celý. 

Tu nakreslil čiarku, tam čiarku, až sa napokon vo svojom diele celkom stratil.
„Ach, keby tu bol Veľký Kresliar!“ vzdychol si Malý. Lenže pre Veľkého 

Kresliara tu nebolo žiadne, ani celkom malé miesto. Aby si krátil dlhú chvíľ
ku, do prachu pod nohy kreslil smutné vtipy.

V prvý deň prvých Vianoc sveta Veľký Kresliar vstal zo svojho ticha a vy
bral sa hľadať Malého Kresliara.
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„Teraz je veľký,“ premýšľal, „tak ja budem malý.“ Došiel na koniec vesmíru 
a do sveta Malého Kresliara nakreslil sám seba. Aby sa do toho malého sve
ta zmestil, nakreslil sa celkom maličký.

Nepatrný, menší ako bodka, hľadá teraz Veľký Kresliar Malého. Nesie mu 
darček Pierko, najľahšie zo všetkých, pierko, čo neváži nič. 

„Namoč hrot do vlastného srdca,“ povie mu, keď ho nájde. „A začnime 
všetko odznova. Ja budem malý, ty budeš veľký. Neboj sa, časom všetko po
chopíš. Tvoj malý a môj veľký svet sa spoja. To, čo budeš kresliť ty, budem 
kresliť aj ja, a to, čo budem kresliť ja, nakreslíš i ty.“

Keď Malý Kresliar pocíti v prstoch ťarchu toho pierka, ruka sa mu zachve
je. Keď urobí prvú čiaru, svet sa zmení, keď urobí druhú čiaru, už nikdy ne
prestane kresliť. V tom kreslení sa napokon i on premení: Malý Kresliar bu
de vo Veľkom a Veľký bude v Malom. Daniel Pastirčák

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok 

srdečne všetkých pozýva na

9. PLES
KEŽMARSKÝCH EVANJELIKOV,

ktorý sa uskutoční 

v piatok – 24. februára 2017 
o 18. hod. v reštaurácii Severka.

Cena vstupenky: 25,- EUR

Čakajú vás dve večere, tombola, program, hudba 
a dobrá zábava.

Nakoľko je počet plesajúcich z priestorových dôvodov obmedzený, 

zakúpte si vstupenky čím skôr na Ev. farskom úrade v Kežmarku.

Tešíme sa na stretnutie s vami!
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Vianočný čas sa každému z  nás 
spája s  tradíciami v  rodine 

i na dedine či v meste. Zvyky a oby-
čaje našich predkov mali nielen svoje 
čaro, ale často i spoločenský význam.

Na  Vianoce sme sa tešili po  celý 
rok. Babka nám vravela, že keď nebu
deme počas dňa jesť, večer uvidíme 
„zlatú krokvu“. Ako mi neskôr vy
svetlila, bola to lata držiaca na pova
le strechu. Na Štedrý deň chodili vin
šovať malí chlapci, pastieri, hlásnici. 
Pred večerou gazda zobral z  každé
ho jedla kúsok a zaniesol do maštale 
dobytku a urobil na maštaľné dvere 
kríž cesnakom, aby nemohli bosorky 
škodiť. Pred večerou zavinšoval kaž
dému pri stole a urobil medom krížik 
na čelo, aby boli všetci zdraví a dob
rí ako ten medíček. Do  kútov v  ku
chyni sa pohádzali orechy a zrno, to 
aby bola hojnosť všetkého. Všetko, 
čo bolo na  večeru navarené, sa da
lo na  stôl, aby gazdiná neodchádza
la. Mala sedieť počas celej večere, aby 
jej dobre kvokali sliepky. Po večeri sa 
rozbíjali orechy, keď sa rozbil dobrý 
orech, tak človek bude zdravý po celý 
rok, keď zlý, tak ochorie. Prekrajova
li sa jabĺčka, ak bola hviezdička, bu
de zdravý, krížik veštil smrť. Na ko
ho sa obrátil knôt horiacej sviečky, 
ten mal do roka zomrieť. Všade bo
la slávnostná atmosféra.

Strynka Anna Juríková – Krch
navá (1922) mi povedala: „Na  Via
noce sme piekli koláče v  peci. Vari
li sme polievku z kvaky, to bola jedlá 

repa. Mama varila aj kapustovú po
lievku s  mäsom. Pred večerou sme 
najprv spievali nábožné piesne a po
tom sme sa modlili. Na stole bolo sito 
a v ňom bolo žito, jablká, orechy, su
ché slivky, cibuľa, cesnak, pohár me
du a  oblátky. Najprv nám s  medom 
mama urobila krížik a na oblátku dá
vala z každého jedla kúsok. Po večeri 
to odniesla do maštale dobytku, aby 
tam nemali bosorky prístup. Nemali 
sme nikdy stromček, ani žiadny dar
ček. No aj tak sme sa tešili každý rok 
na prichádzajúce Vianoce, lebo kaž
dé mali svoje čaro.“

Tetka Margita Záhumenská – Vik
toryová (1922): „Pán farár Bálent bol 
s mojím otcom dobrý kamarát, cho
dili spolu aj do  školy. Ten ma naučil 
peknú vianočnú básničku, ktorú som 
pred večerou zarecitovala. Mali sme 
stromček, na ňom viseli orechy zaba
lené v  staniole. Pod stromček sme si 
nedávali žiaden darček. Pred večerou 
sme sa pomodlili a začali večerať. Jed
li sme hríbovú omáčku, makové ko
láčiky, varené slivky. Uprostred sto
la bol tanierik, do ktorého sme dáva
li z každého jedla. Na  jar, keď sa vy
háňal dobytok na  pašu, tak sa zo
bral tanierik s jedlom a ním sa okia
dzal dobytok, aby mu nik nepočaro
val. Po  večeri sme pozametali izbu 
a šli sme k studni. Tam sme načúva
li. Podľa toho, z ktorej strany zašteká 
pes, na tú stranu sa vydáme. Či z dol
ného, alebo horného konca“. 

Milan Stano

Najkrajšie spomienky 
na tradičné Vianoce



21

Význam Šopronského snemu 
pre Evanjelickú cirkev

1. Situácia v Uhorsku pred Šopronským snemom
Tridsaťročná vojna sa skončila podpísaním Westfálskeho mieru.1 Rozbú

rená Európa konečne našla upokojenie, no nie však Uhorsko. I keď Habsbur
govci stratili reálnu moc v nemeckej ríši, v Uhorsku sa naďalej usilovali o ab
solutistický spôsob vlády spojený s  tvrdou rekatolizáciou. Uvedomovali si 
nutnosť sústrediť svoje sily na upevnenie moci vo svojich vlastných korun
ných krajinách. Ukončenie vojny im umožnilo plne sa sústrediť na vnútor
nú politiku a  vytvorilo im dostatočné finančné a  mocenské predpoklady, 
aby zvládli akékoľvek možné vnútorné konflikty.2 Tejto úlohy sa veľmi dobre 
zhostil Leopold I., ktorého obdobie vlády je v dejinách charakterizované ako 
vrcholné obdobie habsburského absolutizmu. 

1.1. Leopold I. a jeho absolutizmus
27. júna 1655 v Bratislave korunovali za uhorského kráľa Leopolda I.3 sy

na Ferdinanda III. a brata predčasne zosnulého Ferdinanda IV.4 Kráľ Ferdi

1 24. októbra 1648, Münster
2 Kónya Peter: Acta Collegii presoviensis VI, Prešov, Bardejov a  Sabinov počas proti

reformácie a  protihabsburských povstaní (16701711), Biskupský úrad Východného 
dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Prešov 2000, s. 35

3 Narodil sa 9. júla 1640 vo Viedni a zomrel 5. mája 1705 vo Viedni.
4 Narodil sa 8. septembra 1633 a zomrel na osýpky 9. júla 1654.
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nand III. sa obával, že už nebude dl
ho vládnuť5, a tak zvolal snem do Bra
tislavy, aby zaistil trón svojmu druhé
mu synovi Leopoldovi, ani nie 15–
ročnému korunnému princovi, ktorý 
bol od malička vychovávaný španiel
skymi jezuitmi. Nielen oni, ale aj je
ho otec mu vštepovali ducha nenávisti 
k protestantom, preto prehlásenie pri 
nástupe do svojho úradu, že Uhorsko 
urobí opäť katolíckym, bolo akoby sa
mozrejmosťou. Na honosnej koruno
vácii sa zúčastnilo viac ako päťtisíc 
šľachticov a cirkevných hodnostárov. 
Korunovácia prebiehala podľa tradič-

ných zvykov zložením prísahy, pasovaním rytierov a vykonanie obradu švihnu-
tia mečom na štyri svetové strany na korunovačnom vŕšku.6

Tak, ako u mnohých kráľovských rodín, i v tejto rodine scenár kariéry de
tí bol vypracovaný dopredu. Starší syn Ferdinand IV. ako prvorodený bol 
predurčený za kráľa a z mladšieho syna Leopolda I. sa mal stať kňaz. Pravde
podobne, keby jeho brat nezomrel, stal by sa Leopold pasovským biskupom7 
alebo niektorým z vyšších cirkevných hodnostárov.

Spočiatku bol Leopold v  rukách jezuitov. Za  svoje poslanie považoval 
zveľaďovanie katolíckej cirkvi v Uhorsku, ktoré chcel očistiť od protestan
tov. V tomto cieli ho podporoval a súčasne usmerňoval jeho spovedník Filip 
Müller. Leopold mal vraj pocit svätej hrôzy pred existenciou kacírstva. Kaž
dá správa o likvidovaní kacírov mu spôsobovala radosť. Hoci svojím koru
novačným diplomom sa zaviazal zabezpečovať náboženskú slobodu aj pro
testantom, napriek tomu uznával iba oprávnenosť rímskokatolíckej cirkvi. 
V súkromnom živote bol dobrosrdečný, veselej povahy, mal rád hudbu a po
éziu, bol pokorný a krotký. Na tróne sa však správal ako najnemilosrdnejší 
tyran, ktorého obklopovali bezcharakterní a bezzásadoví radcovia,8 do znač
nej miery ovplyvňujúci jeho rozhodnutia.

5 Dnes už môžeme skonštatovať, že jeho obavy boli opodstatnené, pretože zomrel 2. aprí
la 1657 vo Viedni.

6 Kováč Dušan a kol.: Kronika Slovenska I., Od najstarších čias do konca 19. storočia, 
Fortuna Print, a.s., Bratislava 1998, s. 270

7 Veselý Daniel: Dejiny kresťanstva a  reformácie na  Slovensku, Tranoscius, Liptovský 
Mikuláš 2004. s. 179

8 Knieža Ferdinand Porcia, Schwarzenberg, Auersperg, Gonzaga, Trautson a Václav Lob
kovic.
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1.2. Podpora cirkvi pri upevňovaní habsburského absolutizmu
Vo svojich absolutistických snahách našiel Leopold I. oporu vo vzdela

nom ostrihomskom arcibiskupovi, dôstojnom pokračovateľovi Pazmáňo
vých rekatolizačných snáh, Jurajovi Lippayovi. Ten v  decembri 1648 sláv
nostne povýšil jezuitov na uhorský cirkevný rád, ktorý pomáhal upevňovať 
habsburský absolutizmus.

Hneď na začiatku Leopoldovej vlády došlo k výraznému oslabeniu evanje
lickej strany konverziou mnohých magnátov, ktorí dovtedy podporovali pro
testantov. V roku 1655 sa arcibiskupovi Lippayovi podarilo získať pre katolíc-
ku cirkev krajinského sudcu Františka Nádašdyho a o päť rokov vdovu Juraja 
II. Rákociho Žofiu Bátoriovú so synom Františkom I. Rákocim.9 Títo noví ka
tolíci, ktorými sa tiež neskôr stali Esterháziovci a Ilešháziovci, konvertovali 
pre svoje osobné výhody, ktoré im sľúbil kráľovský dvor. Postupne evanjeli
ci nemohli zastávať verejné funkcie na úradoch a dokonca sa im znemožni
lo spievať na pohreboch. 

Zastrašovanie a znemožňovanie, na ktorom mali veľký podiel jezuiti, pro
vokovalo evanjelikov, aby sa sťažovali, čo vyvrcholilo na sneme, ktorý zvolal 
Leopold I. 1. mája 1662 do Bratislavy. Evanjelické stavy svojimi sťažnosťami 
nedosiahli žiadny pozitívny výsledok. Práve naopak. Došlo k zrušeniu ozna
čenia „evanjelické stavy“. Na protest voči tomuto postupu väčšina evanjelic
kých delegátov zo snemu odišla. Na sneme, ktorý bol najvyšším krajinským 
orgánom, sa jasne ukázala prevaha katolíckej prohabsburskej strany, aj keď 
väčšina obyvateľstva aj stavov bola ešte stále protestantská. Bol to výsledok 
premyslenej rekatolizácie, ktorú do praxe pred pol storočím uviedol ostri
homský arcibiskup Peter Pazmáň. Vedúce pozície si evanjelické stavy udrža
li iba na východe krajiny, na území trinástich stolíc označovaných ako Hor
né Uhorsko. K  protestantizmu sa okrem poddaného ľudu hlásilo šesť slo
bodných kráľovských miest,10 spišské a banské mestá, veľká väčšina stolič
nej šľachty a niektorí magnáti. Jednými z nich boli i kežmarský Tökhöliovci.

1.3. Turecká vojna, nevýhodný mier a Vešeléniho sprisahanie
V marci v roku 1663 vypovedali Turci na čele s veľkovezírom Ahmedom 

Köprülü cisárovi Leopoldovi I. vojnu. Prešli cez Dunaj pri Parkanyi (Štú
rovo), porazili narýchlo pozbierané šľachtické vojsko, dobyli pevnosť No
vé Zámky a zmocnili sa Nitry, Levíc a ďalších miest. Pád Nových Zámkov 
a zverstvá tureckého pustošenia zapôsobili na celú Európu, a tak cisár dostal 
vojenskú pomoc od Španielska, Talianska, Francúzska, ale aj od Rýnskeho 

9 Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry, Kónya, Peter: Dejiny ECAV na Slovensku v ro
koch 1610 – 1791, Tranoscius Liptovský Mikuláš 2002, s. 35 

10	Košice,	Prešov,	Levoča,	Bardejov,	Sabinov	a	neskoršie	aj	mesto	Kežmarok.	
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spolku.11 Predstavitelia krajiny a nie
ktoré stavy videli v  spojencoch prí
ležitosť na  oslobodenie značnej čas
ti Uhorska spod tureckej moci, preto 
bolo pre nich veľkým prekvapením, 
keď cisár Leopold I. 10. augusta 1664 
vo Vasvári uzavrel s  Turkami mier 
na dvadsať rokov. 

Táto mierová zmluva bola pre 
Uhorsko nevýhodná, pretože potvr
dzovala turecké zisky z  vojenských 
operácií roku 1663. V  rukách Tur
kov zostal Veľký Varadín, Novohrad 

a Nové Zámky, ktoré sa stali centrom najzápadnejšej Tureckej provincie (ejá
letu), zoskupujúceho 750 dedín a miest západného a stredného Slovenska.12 

Mier podpísaný bez účasti spojencov a predstaviteľov Uhorska, ktorý sul
tánovi ponechával všetky dobyté pevnosti, vyvolal vlnu nespokojnosti a po
četné protesty magnátov13 i stavov. V dôsledku zostrenej absolutistickej poli
tiky, ktorá sa sústreďovala na vyberanie daní, oslabovanie miest a násilnú re
katolizáciu, začala sa formovať protihabsburská opozícia. Stúpajúce rozpory 
kráľovského dvora a uhorskej šľachty v hospodárskej, politickej a nábožen
skej oblasti vyústili v druhej polovici 17. storočia do nových protihabsbur
ských hnutí. 

Časť šľachty14 pod vedením Františka Vešeléniho začala pripravovať spri
sahanie. Snažili sa získať podporu vo Francúzsku, Poľsku i Benátkach. Obrá
tili sa aj na Vysokú portu, aby prijala Uhorsko pod svoju ochranu. V Istan
bule v júni 1667 ich plány boli prezradené tlmočníkom Nikosiosom Panaj
ottim cisárskemu veľvyslancovi. Cisár nechal situáciu dozrieť a nepodnikol 
hneď rázne kroky voči sprisahancom. Udalosti nadobudli spád až v januári 
1670, keď vyslanec Petra Zrínskeho na sultánovom dvore navrhol Turkom, 
aby prijali Uhorsko ako vazalský štát za ročný tribút (poplatok) 60.000, to
liarov. Keď Vysoká porta jeho návrh odmietla, 12. marca 1670 vyzval svojich 

11 Čaplovič Dušan, Čičaj Viliam, Kováč Dušan, Lipták Ľubomír, Lukaška Ján, Dejiny Slo
venska, AEP, Bratislava 2000, s. 146

12 Kováč Dušan a kol.: Kronika Slovenska I, Fortuna Print, Bratislava 1998, s. 276 – Cisár 
uzavrel nevýhodný mier. 

13 Otvorený nesúhlas s podmienkami Vasvárskeho mieru vyslovili aj prohabsburský mag
náti na čele s palatínom Františkom Vešelénim a ostrihomským arcibiskupom Jurajom 
Lipaiom. 

14 Chorvátsky bán Peter Zrínsky, krajinský sudca František Nádašdy, veľmoži František 
Frankopán, Štefan Tököli, František I. Rákoci, arcibiskup Juraj Lipai a iní.
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poddaných na povstanie. Táto aktivita sprisahancov mala však veľmi úzku 
spoločenskú základňu, a preto neobstála. 19. marca 1670 sa dvorská tajná ra
da rozhodla so sprisahaním skoncovať. Cisárske vojsko si veľmi rýchlo po
radilo s odporom sprisahancov a hlavných aktérov dal Leopold I. zatknúť. 

Pri obliehaní Oravského hradu jeho pán Štefan Tököli II. zomrel. Syno
vi Imrichovi sa však podarilo ujsť do Sedmohradska. Zatknutých aktérov 
sprisahania vyšetrovacia komisia na čele s grófom odsúdila na trest smrti.15 
Rotthalov osobitný súd od februára do septembra pozval do Bratislavy vy
še dvesto šľachticov, ktorých odsúdil na úplnú alebo čiastočnú konfiškáciu 
majetku. Krajina začala byť ovládaná žoldnierskymi vojskami pod vedením 
generála Spankaua. Nastalo obdobie teroru. Uhorská ústava bola zrušená, 
a tak sa začala ďalšia vlna rekatolizácie.

2. Šopronský snem
2.1. Tököliho povstanie
Znovunastolenie náboženskej slobody umožnilo až nové protihabsburské 

povstanie, na čelo ktorého sa postavil kežmarský gróf Imrich Tököli v ro
ku 1678. V tom istom roku s pomocou tureckého a sedmohradského vojska 
vtiahol do Uhorska. Vzhľadom na krivdy, ktoré sa udiali v predchádzajúcom 
období a na značnú časť kurucov hlásiacich sa k protestantom, reštitúcia ná
boženskej slobody stála v tomto boji na poprednom mieste, i keď im samo
zrejme neboli ľahostajné ani práva a privilégiá, o ktoré ich panovník obral 
konfiškáciou. 

Kuruci sa zmocnili východného Slovenska, horného Považia, Turca, hor
ného Ponitria a  stredoslovenských banských miest. Po mierovom urovna
ní v Nijmegene 5. februára 1679 medzi Leopoldom I. a francúzskym kráľom 
Ľudovítom XIV. Francúzsko a Poľsko prestalo kurucov podporovať. No i na
priek tomu vojenské úspechy povstalcov boli veľké. V roku 1680 obsadili ce
lé územie Slovenska a prenikli až na územie Moravy. Len pevnosti sa ubrá
nili. Ako jedna, tak aj druhá strana sa v tomto boji dopúšťala neslýchaných 
ukrutností. Zajatcov bez ohľadu, či išlo o cisárskych vojakov alebo kurucov, 
obvykle napichovali na kôl, lámali v kolese, alebo štvrtili koňmi.16

15 3. januára 1671 sa konal v  Bratislave v  tejto záležitosti mimoriadny súd. Poprava sa 
konala vo Wiedni 30. apríla 1671, kde popravili Nádašdyho, Zrínskeho a Frankopána.

16 Záznam z košickej kalvínskej kroniky o  tomto období hovorí: „13. júla 1675 zomrel 
v  Košiciach hornouhorský kapitán Paris von Spankau. Jeho nástupcom sa stal generál 
Strassoldo a po ňom sadista Cobb. Po dedinách a mestečkách trinástich stolíc nechal nosiť 
krvavý meč, naostrený kôl a koleso ako varovanie všetkým, ktorí by paktovali s nepriate-
ľom. V Košiciach hneď odpravil šiestich zajatých kurucov, ale akým spôsobom. Jedného 
nechal rozštvrtiť koňmi, ostatných kat zodral z kože, opekal ich na ohni a nakoniec ich 
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2.2. Šopronský snem
Kurucké vojsko dosiahlo niekoľko víťazstiev a rýchlo postupovalo na zá

pad. Ku Viedni pochodovala aj veľká turecká armáda. V tejto kritickej si
tuácii sa rozhodol Leopold I. zmeniť kurz svojej absolutistickej politiky vo
či Uhorsku. Zrušil gubernium a v apríli 1681, po 20ročnej prestávke zvo
lal krajinský snem, na ktorý bol pozvaný aj vodca kurucov kežmarský gróf 
Imrich Tököli. Zasadal do konca roka v slobodnom kráľovskom meste Šo
pron, ktoré bolo vtedy bezpečnejšie ako Bratislava. Popri voľbe nového pa
latína a ďalších krajinských otázkach sa zaoberal aj konfesionálnymi problé
mami a opätovným nastolením náboženskej slobody. 

Stavy sa zišli v mimoriadne veľkom počte, ale spomedzi veľmožov bol len 
jeden evanjelik – Ondrej Zai.17 Protestanti na sneme predstavovali len päti
nu. Zasadnutie snemu sa uskutočnilo v tomto zložení: 22 prelátov, 48 grófov 
a barónov, 16 členov kráľovskej súdnej tabule, ktorí tvorili hornú snemov
ňu. Medzi nimi bol jeden kalvín a šesť evanjelikov. V dolnej tabuli bolo 18 
zástupcov opátstiev a jezuitských kolégií, 62 vyslancov stolíc, 55 vyslancov 
miest a 28 ďalších členov. Spomedzi zástupcov stolíc bolo 13 kalvínov a 14 
evanjelikov. Z miest prišli dvaja kalvíni a 16 evanjelikov.18 

Za  palatína na  sneme zvolili Tö
köliho švagra Pavla Esterháziho, kto
rý bol slabý vo svojom úrade. Vyhlá
sila sa amnestia pre povstalcov, po
tvrdili sa staré výsady šľachty, dekla
rovala sa náboženská sloboda a  slo
bodná voľba mestských magistrá
tov. Časť vysokého kléru a magnátov 
však odmietala rokovať o  požiadav
kách protestantov. 

Linecký mier, ktorý bol potvrde
ný na  bratislavskom sneme v  roku 
1647, zabezpečil evanjelikom úplnú 
náboženskú slobodu. Pravdepodob
ne pre evanjelikov by boli nastali po
kojné časy, keby nebol katolícky klé

napichol na kôl. Na čo kuruci podobným spôsobom zmárnili 600 nešťastných Nemcov.“ 
Dr. Szabó, L.: Kassai kalvinista krónika 1644 – 1944. Košice 1944, s. 67.

17 Veselý, Daniel: Dejiny kresťanstva a  reformácie na  Slovensku, Tranoscius, Liptovský 
Mikuláš 2004. s. 189

18 údaje prevzaté – Zsilinszky M.: Magyar országyülések vállás ügyi tárgyalásai. III. Buda
pešť 1893, s. 410418
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rus na čele s arcibiskupom Lipaiom šliapal po týchto zákonoch. Evanjelické 
stavy na Šopronskom sneme očakávali obnovenie Lineckého mieru. Lenže 
prvoradou úlohou snemu, ktorý zvolal cisár Leopold I., bolo predovšetkým 
zlikvidovať Tököliovské povstanie a až potom sa venovať otázkam zabezpe
čenia ústavného života v krajine a náboženskej slobody. 

Povstalci boli náklonní vyjednávať s Leopoldom alebo so snemom, no len 
pod tou podmienkou, ak bude evanjelikom zaručená náboženská sloboda, 
pretože učenie Dr. Martina Luthera, ktoré priniesla reformácia a augsbur
ské vierovyznanie, ku ktorému sa ako evanjelici hlásili, im bolo nadovšetko 
vzácne a drahé. No s touto podmienkou predbežné vyjednávania na nátlak 
katolíckej strany stroskotali. Cisár ich vylúčil z programu rokovania snemu. 

Evanjelické stavy sa však nevzdali. I keď na Šopronskom sneme boli v mi
zivej menšine, napriek tomu mužne hájili záujmy evanjelickej cirkvi. Až 
s podivuhodnou vytrvalosťou bojovali o to, aby krivdy, ktoré boli doposiaľ 
páchané na evanjelickom ľude, boli zaradené do programu zasadnutia sne
mu medzi krajinské krivdy. Toto bol spôsob, ako rozpútať debatu na sneme 
ohľadom záležitostí, ktoré evanjelikov najviac trápili. S odstupom času mô
žeme povedať, že tento ťah bol správny, i keď samozrejme narazil na veľký 
odpor katolíckeho kléru. Evanjelici si však uvedomovali tú skutočnosť, že 
krivdy, ktoré boli na nich páchané od nástupu cisára Leopolda I. na trón a vr
choliace v desaťročnom prenasledovaní, boli vlastne ústavnou cestou poru
šené krajinské zákony. A tak v tejto záležitosti šlo o vec, ktorá sa týkala celej 
krajiny a nemohla byť len tak ľahko z rokovania snemu vypustená. 

Na snem bol pozvaný aj vodca kurucov Imrich Tököli. Rokovania sa však 
nezúčastnil. Pravdepodobne poučený históriou sa obával, či by vôbec zo sne
mu odišiel ako slobodný človek, a tak on a jeho prívrženci snem ignorovali. 
V tom čase sa zdržiaval vo svojom tábore vo Veľkých Kapušanoch, odkiaľ 7. 
mája 1681 novozvolenému palatínovi Pavlovi Esterházimu a snemu napísal 
list.19 Týmto listom dodal odvahy protestanskej menšine zastúpenej na sne
me. Ako sa na slušne vychovaného šľachtica patrilo, vo svojom liste priznal, 
že stav, v ktorom sa krajina nachádza a pustošenie, ktoré sa v nej deje, ho 
veľmi mrzí. Zároveň povzbudil stavy a  rady zhromaždené v  Šoproni, aby 
dosiahli opätovné potvrdenie slobôd a pripomenul: nadovšetko je nám však 
najdôležitejšia naša evanjelická viera.20

Zložité rokovania vyústili do  podávania obvyklých sťažností a  replík. 
Evanjelici predložili dlhý zoznam kostolov a  škôl na území 26 stolíc, kto
ré im od roku 1647 odňali. Katolícke stavy na to odpovedali, že väčšia časť 

19 Mrva Ivan: Náboženská otázka v protihabsburských povstaniach, s. 137.
20 „melyben a mi vallasunk, evangelica Religiónk, nekünk mindenek felett legelsö.“ Zsilinsz

ky M.: Magyar országyülések vállás ügyi tárgyalásai. III. Budapešť 1893, s. 435.
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magnátov sa opäť vrátila do lona katolíckej cirkvi, a preto aj kostoly a ško
ly boli rekatolizované. Ako poistku aj oni spísali svoje žiadosti, v ktorých si 
nárokovali na to, čo im bolo počas Tököliho bojov odňaté. Evanjelické sta
vy zo svojich požiadaviek neustúpili a dokonca sa odmietli zúčastniť ďalších 
snemových prác, pokiaľ náboženská otázka a krivdy im spôsobené, nebudú 
uspokojivo vyriešené. Týmto rozhodnutím evanjelických stavov sa snem do
stal do nepríjemnej situácie. Hrozilo, že zákonodárna činnosť bude ochro
mená. Nasledovali kapacitácie, sľuby, vyhrážky, ale ani to nedokázalo evan
jelické stavy prinútiť k určitým ústupkom.

Keď evanjelické stavy nenašli porozumenia u kléru a veľmožov, opäť sa 
obrátili na panovníka, ktorý ich ubezpečoval o svojej priazni a sľuboval, že 
krivdy, na ktoré sa odvolávajú, budú vyriešené v ich prospech. Dôrazne ich 
však žiadal, aby sa snemových prác zúčastnili. Stavy však neverili cisárovým 
sľubom, pretože v minulosti sa neraz v jeho sľuboch sklamali, a tak sa sne
mových prác nezúčastnili. 

Po dlhých vyjednávaniach 8. októbra vydal Leopold sľubovanú rezolúciu 
v 14 bodoch. Náboženská sloboda bola v nej síce zabezpečená, ale bez ujmy 
práva zemských pánov. Odnímanie chrámov bolo zakázané. Kostoly, kto
ré boli odňaté do roku 1670 katolíkmi, tie zostali aj naďalej v ich vlastníctve. 
V župách, v ktorých evanjelici nemali chrámov, kde by sa stretali na služ
bách Božích, im bolo dovolené postaviť si po jednom chráme. Bratislavskí 
evanjelici si mohli postaviť tiež svoj chrám a šopronským evanjelikom bo

Budova Šopronského snemu



29

la ponechaná ich náboženská sloboda, ktorej si doposiaľ užívali. Táto rezo
lúcia však nevyhovovala evanjelikom ani len po formálnej stránke, pretože 
ju panovník nepodpísal a neopatril cisárskou pečaťou. Ani katolícke stavy 
s ňou neboli spokojné. Evanjelici voči tejto rezolúcii napísali protest a žiada
li panovníka, aby im bola udelená taká sloboda, akú im zákon zabezpečuje.21

9. novembra panovník vydal novú rezolúciu, ktorá sa však obsahovo veľ
mi nelíšila s predošlou. Ústupok bol iba v tom, že si evanjelici mohli v každej 
župe vybudovať dva chrámy. Samozrejme, že stavy neboli ani s touto rezolú
ciou spokojné, čo patrične dali na známosť aj panovníkovi vo svojich memo
randách. No však tento ich protest, i keď sa memorandom obrátili na kráľa 
i na kráľovnú z príležitosti jej korunovania, zostal bez výsledku.

Čoskoro na to podali evanjelické stavy konkrétny návrh, v ktorom pred
kladali panovníkovi tieto body:

1. Aby reverzy, vynútené na evanjelických kňazoch a učiteľoch, boli zru
šené. 

2. Chrámy, odňaté od roku 1670, im boli opäť vrátené.22

3. Voči ostatným zborom nech platia doposiaľ platné kráľovské diplomy 
a zákony.

Palatín, ktorý sa snažil byť voči evanjelikom spravodlivý, súhlasil s tými
to návrhmi, ale nemal moc ich presadiť. Dôrazne však žiadal evanjelické sta
vy, aby sa zúčastnili rokovania, keď sa budú zostavovať zákonné články. Tie 
však mali obsahovo korešpondovať s poslednou kráľovou rezolúciou. Evan
jelické stavy to odmietli, a tak zákonné články boli zostavené bez ich spoluú
časti. 16 decembra 1681 bol na sneme v Šoproni prečítaný návrh zákonných 
článkov, voči ktorým evanjelici podali protest, no však odpoveď naň nedo
stali. Definitívny návrh článkov zaoberajúcich sa náboženskou slobodou bol 
prečítaný 28. decembra a 30 decembra boli ako XXV. a XXVI. zákonný člá
nok – artikul v prítomnosti niekoľkých dvorných úradníkov znovu prečíta
né a ich platnosť potvrdená. 

Protestanti dostali okrem slobodných kráľovských miest v 11 stoliciach 
po dva kostoly. Na území Nitrianskej stolice si však evanjelici dokázali vy
môcť ešte používanie viacerých kostolov nad rámec zákona. Takýto kom
promis však neuspokojil ani katolíkov ani protestantov a ešte pred rozpuste
ním snemu sa ozývali vážne výhrady z oboch strán. 

Šopronský snem sa nepochybne minul účinkom. Nesplnil očakávania 
panovníka, ale ani protestantov. Tököli sa s  jeho uzneseniami neuspokojil 

21 Adamiš Július: Šopronské články. s. 223. In: Viera a veda. Časopis venovaný vedeckým 
záujmom evanjelikov na Slovensku. 1931, roč. II., č.5, s. 221226

22 Od roku 1667 stratili evanjelici v 27 župách Uhorska 888 kostolov. 
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a boje pokračovali ďalej. V nasledujúcom roku kuruci s tureckou pomocou 
ovládli Uhorsko až po  banské mestá a  dolný tok Hrona, ktorý sa stal de
markačnou čiarou23. Nasledovalo neslýchané rabovanie kostolov, mučenie 
a vraždenie katolíckeho duchovenstva a utláčanie veriacich, aké do toho času 
nemalo obdoby. V ostrihomskej arcidiecéze bolo zabitých 22 kňazov a sedem-
desiatich povstalci zajali a mučili.24 Karta sa však po čase obrátila a po potla
čení Tököliho povstania sa uskutočnilo ďalšie zaberanie kostolov, ktorých sa 
protestanti zmocnili v čase kuruckých bojov. 

I napriek nesplneným očakávaniam Šopronský snem mal pre evanjelikov 
veľmi veľký význam. Zákonné články XXV. a XXVI., tzv. artikuly sa stali vý
znamným medzníkom v dejinách evanjelickej cirkvi. Šopronskými článka
mi bolo ukončené desaťročné prenasledovanie evanjelikov. Keby bol tento 
stav trval dlhšie, tak by možno evanjelická cirkev dopadla tak, ako v dedič
ných zemiach Habsburgovcov. Dovolím si tvrdiť, že šopronské artikuly za
chránili evanjelickú cirkev a artikulárne chrámy sa stali ohniskami či stre
diskami náboženského života evanjelikov na celé jedno storočie. 

Je pravda, že keď šopronské artikuly porovnáme s Viedenským alebo Li
neckým mierom, tak sú veľkým poklesom straty práv a náboženskej slobo
dy protestantov. No i napriek tomu prispeli v tejto dobe možno k záchrane 
evanjelickej cirkvi. Artikulárne chrámy aj keď s veľkými obmedzeniami sú 
dodnes pamätníkmi ťažko vybojovanej náboženskej slobody. Boli to práve 
oni, ktoré sa stali baštami evanjelictva v katolíckom Uhorsku, majákmi jas
ného svetla Kristovho evanjelia, kde sa formovala nová inteligencia, ktorá 
mala nádej na lepšiu budúcnosť. 

2.3. XXV. a XXVI. artikul šopronského snemu
Šopronský snem uzákonil 82 artikulov – zákonných článkov. Z toho sa 

dva týkali ťažko vybojovaných náboženských slobôd. Bol to XXV. a XXVI. 
zákonný článok. V ich úvode je až skoro ironicky podotknuté, koľkej milos
ti sa protestantom dostalo tým, že panovník vôbec ráčil tieto zákonné člán
ky prijať.25 

XXV. článok mal pre protestantov veľmi veľký význam. Pozostával zo 
štyroch paragrafov, ktoré obsahovali tieto náležitosti: 1. § potvrdzoval 
platnosť 1. článku Viedenského mieru z  roku 1606, ktorým bolo zabez

23 demarkačný – hraničný, rozhraničovací. 
24 Karacsonyi Janos: Magyarország egyháztörténete föbb vonásaiban 970töl 1900ig, Bu

dapešť 1937, s.150.
25	Keďže	Jeho	Jasnosť	kvôli	pokoju	a	v	záujme	verejného	kľudu	vo	veci	náboženstva	mi-
lostive	rozhodnúť	ráčila,	slávne	stavy	toto	rozhodnutie	zaraďujú	týmto	medzi	zákonné	
články	krajiny.	Adamiš	Július:	Šopronské	články.	In:	Viera	a	veda.	Časopis	venovaný	
vedeckým	záujmom	evanjelikov	na	Slovensku.	1931,	roč.	II.,	č.5,	s.	225.
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pečené slobodné vykonávanie náboženstva s  tou podmienkou, že vrch
nostenské práva zemepánov budú zachované v zmysle predkorunovačné
ho zákonného článku z roku 1608. 2. § kazateľom slova Božieho a učite
ľom, ktorí boli v čase desaťročného prenasledovania z krajiny vyhnaní, ale
bo pod tlakom bratislavských súdov podpísali reverz, umožňoval vrátiť sa 
späť do krajiny, zastávať svoje úrady a slobodne vyznávať a vykonávať ná
boženstvo. 3. § protestantom zaručoval, že nikto z obyvateľov Uhorska ne
môže ich znepokojovať v slobodnom vyznávaní a vykonávaní svojho ná
boženstva. 4. § oslobodzoval evanjelikov augsburského a helvétskeho vie
rovyznania zúčastňovať sa na obradoch, ktoré by boli v rozpore s ich vie
rovyznaním. 

XXVI. článok sa venoval stavbe kostolov a vyznačenia miest na ich stavbu. 
Do značnej miery však obmedzoval náboženskú slobodu, ktorá bola zakot
vená v predchádzajúcom zákonnom článku. V jeho úvode sa hovorí o kosto
loch, ktoré boli postavené evanjelikmi augsburského a helvétskeho vierovy
znania a neboli ešte vysvätené podľa katolíckeho obradu, aby komisári na to 
určení, vrátili tieto kostoly evanjelikom. Ďalej zákon poveroval kráľovských 
komisárov podľa milostivej rezolúcie Jeho Jasnosti, aby evanjelikom augs
burského a helvétskeho vierovyznania boli vyznačené miesta, kde môžu vy
budovať chrám, faru a školu. 

V každej župe si evanjelici mohli postaviť po dva kostoly. Jednalo sa o 11 
žúp, z toho bolo 9 na území Slovenska.

1. Bratislavská (Prešporská) župa – Rača (Reca) a Pusté Uľany (Pustý Fe
dýmeš)

2. Nitrianska župa – Nitrianska Streda a Stráž pri Váhu – tu sa však stav
ba kostola nerealizovala, ale kostol bol postavený v Prietrži zásluhou 
rodiny Jesenákovcov

3. Tekovská župa – Šimovany (Simonyi) – Partizánske (stavba sa tu však 
nerealizovala. Kostol bol postavený v Zemianskych Kostoľanoch) a Sľa
žany

4. Zvolenská župa – Ostrá Lúka a Hronsek 
5. Turčianska župa – Necpaly a Ivančiná 
6. Liptovská župa – Hybe a Paludza
7. Oravská župa – Vyšný Kubín (stavba sa tu nerealizovala, pretože arti

kulárny kostol by stál v  tesnej blízkosti katolíckeho kostola. Kráľov
ská komisia vybrala miesto vo vzdialenejšom Srňacom, ale za pomo
ci vplyvných Zmeškalovcov sa kostol postavil v Leštinách) a Istebné

8. Trenčianska župa – Súľov a ZaiUhrovec
9. Spišskej župe – Spišský Hrhov a Toporec alebo Batizovce
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V ostatných župách na Slovensku26 si mohli evanjelici ponechať kostoly, 
ktoré dovtedy užívali. Vo vojenských pevnostiach na našom území dosta
li evanjelici kostoly v Komárne, Leviciach a Fiľakove. Všetkým magnátom 
a  šľachticom bolo dovolené postaviť si vo svojich rezidenciách modlitebne 
alebo kaplnky na ich náklady. Napokon slobodné kráľovské a banské mestá 
ako Bratislava, Trenčín, Modra, Kremnica, Banská Bystrica a mestá v Hor
ného Uhorska si mohli postaviť na predmestí, na vyznačenom mieste, na ná
klady cirkvi kostol, faru a školu.

Záver
Pri návšteve artikulárnych chrá

mov je potrebné si uvedomiť, že tieto 
stavby tvorili jednoduchí tesári. Maj
ster Jozef Lang, ktorý postavil kostol 
v  Paludzi, nevedel ani len písať. Pri 
podpísaní kontraktu s  cirkevným 
zborom urobil jeden krížik. Rezbári, 
ktorí sa podieľali na výzdobe interié
ru, s  úžasným  citom vyzdobili jeho 
jednotlivé súčasti. I  keď artikulárne 
kostoly nedosahujú stavebné výkony 
profesionálov, napriek tomu nás udi
vujú schopnosťou vytvoriť z  dreva 
skromné, ale i mohutné stánky, kde 
sa vďaka Pánu Bohu dodnes Božie 
slovo zvestuje a sviatosti prisluhujú. 

Ak by sme chceli zhodnotiť prínos 
šopronského snemu a artikulárnych 
kostolov v  kontexte kultúrneho, ale 
i duchovného dedičstva, tak by sme 
museli povedať, že tieto chrámy sú 
zrkadlom ťažkej doby, keď otázka ná

boženskej slobody nebola takou samozrejmosťou ako je dnes. Boli, sú a verí
me, že aj ostanú živým svedectvom viery, za ktorú naši predkovia trpeli, ale 
i mreli. Toto svedectvo dávnej minulosti uložené do dosák a umelecky stvár
nené nás vedie k pokore pred Bohom, aby aj naša viera, skusovaná inými ne
bezpečenstvami, v tomto hektickom svete obstála.

Roman Porubän

26 Komárňanská, Abovská, Šarišská, Zemplínska, Turnianska, Gemerská a Novohradská 
župa
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Imrich Tököli a Kežmarok

Kežmarok je ako mesto známy 
od  r. 1269. Ako slobodné krá

ľovské mesto získal v 15. stor. viace
ro politických i hospodárskych pri
vilégií, a tak sa zaradil k najvýznam
nejším mestám Horného Uhorska.

Postavením hradu priamo na úze
mí mesta (prvá správa je z r. 1463) sa 
situácia Kežmarku zmenila. Hrad
né panstvá (Zápoľskovci, Laskiovci, 
Rueberovci atď.) si začali robiť náro
ky na mesto a prakticky od začiatku 
postavenia hradu až do r. 1702, keď 
si Kežmarok zakúpil hrad do  svoj
ho vlastníctva, viedli sa medzi obo
ma stranami spory. Nepriateľstvo 
vyvrcholilo za  čias panovania ro
diny Tököli, ktorej štyri generácie  
Šebastián, Štefan I., Štefan II. a krát
ko aj Imrich sídlili na kežmarskom 
hrade od r. 1579 (ak berieme do úva
hy už rok zálohovania) až do r. 1684. 
Takmer na  dennom poriadku bo
li pouličné zrážky, únosy, prepady 
i zákerné vraždy. Hradní páni chce
li, aby im mešťania slúžili, ale tí ako 
obyvatelia slobodného kráľovského 
mesta odmietali akékoľvek služby. 
Kežmarok sa spod nadvlády hradu 
vyslobodil až r. 1651, ale Tököliovci 
ostali v hrade naďalej bývať a pokra
čovali vo svojej politike voči mestu.

Koniec nepriateľstvu mesta a hra
du urobilo neúspešné proticisárske 
sprisahanie, do  ktorého sa zamiešal 
aj Štefan Tököli II. Sprisahanie pod 
vedením grófa Vešeléniho bolo pre
zradené, gróf sa toho už nedožil, no 

voči sprisahancom sa zaviedlo trest
né stíhanie, viacerí boli žalárova
ní a popravení. Štefan II.  keď že je
ho matka pochádzala z rodu Thurzo 
 bol v tom čase na rodinnom Orav
skom zámku. Pri jeho obliehaní ci
sárskym vojskom náhle v  decembri 
1670 umrel (samovražda sa však ne
potvrdila) a  tam bol aj pochovaný, 
hoci si žiadal byť prevezený do Kež
marku. Podľa tradície jeho jediný ži
júci syn Imrich, ktorý sa mal zdržia
vať na hrade Likava, ušiel preobleče
ný za dievča tajnou chodbou na koni, 
ktorý mal naopak pribité podkovy, 
aby takto zmiatol prenasledovateľov. 

Imrich Tököli pochádzal zo šies
tich detí Štefana Tököliho II. a Má
rie Ďulafi. Narodil sa 25. septem
bra 1657. Matka umrela veľmi mla
dá  ako 22ročná. Imrich mal vte
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dy 2 roky. Po matke zdedil majetky 
v Sedmohradsku, dokonca aj niekoľ
ko hradov  matkin otec  Samuel bol 
dokonca županom Dobockej (v  sú
časnosti Solnockodobockej) župy. 
Ako osemročný bol Imrich zapí
saný do  funkcie hlavného župana 
Marmarošskej župy (susedila s Do
bockou), ale keďže bol maloletý, za
stupoval ho sedmohradský kance
lár a generalissimus tamojšieho voj
ska gróf Michal Teleki, ktorý bol aj 
hlavným poradcom sedmohradské
ho kniežaťa Michala Apafiho. 

Nie je známe, že by bol Imrich 
študoval v  Kežmarku  mohli ho 
však súkromne učiť miestni pe
dagógovia, ale s  istotou vieme, že 
od 22. januára 1668 do polovice ro
ka 1670 navštevoval evanjelické ko
légium v Prešove a dokonca účinko
val v dráme Eliáša Ladivera Udatný 
Papinianus, kde hral rolu uhorské
ho kráľa. Ovládal niekoľko jazykov, 
hlavne latinčinu.

Po  otcovej smrti ušiel Imrich 
do Sedmohradska. V novembri 1671 
mal študovať na  kolégiu v  sedmo
hradskom mestečku Nagy Enyed 
(dnes Aiud v  Rumunsku), kde sa 
zdržiaval 2 alebo 3 roky. 

Sedmohradsko bolo hniezdom 
nespokojnosti uhorskej šľachty pro
ti absolutistickej moci cisárskeho 
habsburského rodu. Celé 17. storo
čie ako aj začiatok 18. storočia bolo 
poznačené neustálymi povstaniami 
uhorských feudálov. Potupne sa ve
liteľmi povstaní v 1. pol. 17. stor. sta
li popredné sedmohradské kniežatá 

Štefan Bočkai, Gabriel Betlen a Ju
raj Rákoci I. Príčin na vznik stavov
ských povstaní bolo niekoľko: 

1. Najhlavnejšou príčinou bola 
nespokojnosť samotnej uhor
skej šľachty, ktorá podľa uhor
skej stavovskej ústavy ma
la veľa výsad i  právomocí. Ci
sár však vôbec výsady uhor
skej šľachty nerešpektoval, ba 
naopak, vystupoval proti nej, 
obviňoval ju z  neexistujúcich 
sprisahaní a  konfiškoval jej 
majetky. Po Vešeléniho sprisa
haní cisár dokonca stavovskú 
ústavu zrušil.

2. Celé spomínané obdobie po
značila protireformácia  vy
stupovanie Habsburgovcov 
proti protestantským cirkvám 
so snahou ich úplne likvidovať. 
Odoberali sa im kostoly, ško
ly, kňazi boli väznení a viacerí 
poslaní na galeje. Napr. na úze
mí Spiša bolo pred rokom 1671 
až 98 evanjelických cirkevných 
zborov so 101 kostolmi. V roku 
1674 neexistoval už ani jeden. 
Keďže väčšina Slovenska bola 
v  tomto období protestantská, 
ľud sa proti represáliám búril.

3. Stále viac sa znižovala životná 
úroveň ľudu  mestá i  dediny 
museli platiť cisárskemu dvoru 
obrovské dane, vydržiavať nie
len cisárske, ale aj povstalecké 
vojská.

4. Na južnom území Slovenska bo
li stále usadení Turci a Habsbur
govci si s nimi nevedeli dať rady.
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Povstaleckí vojaci sa nazývali ku
rucmi. Kuruc  môže byť skomoleni
nou latinského slova “crux”  kríž  
predstavuje to možno pokračovanie 
starých žoldnierov  križiakov? Ale
bo je to výsmešné skomolené slovo 
“Kruzitürken”  “kresťanskí” Turci. 
Povstalci totiž neváhali v  boji proti 
cisárovi sa spojiť s Turkami. Najprv 
im finančne vypomáhalo aj Fran
cúzsko, dokonca aj Poľsko. 

Zdalo sa, že veliteľom ďalšieho 
povstania bude generalissimus Mi
chal Teleki. Väčšiu autoritu však 
získal mladý Imrich Tököli, veliteľ 
jazdy a  postupne on prebral hlav
né velenie. Povstanie začalo r. 1678. 
Kuruci obsadili východ a stred Slo
venska a postupovali ešte ďalej.

Zaujímavý bol vzťah Kežmarča
nov k  Imrichovi Tökölimu. Kým 
jeho predkov nenávideli, Imricha 
prijali s otvoreným náručím. Mož
no preto, že Kežmarok ako protes
tantské mesto dúfalo v  obnovenie 
náboženskej slobody. Prvé kuruc
ké vojská prišli do mesta už v má
ji 1678 a 4. augusta prišiel aj samot
ný knieža Tököli, vrátil mešťanom 
odobraté kostoly, fary i  školu. No 
o  mesiac už boli v  meste cisárske 
vojská a  všetko sa vrátilo do  sta
rých koľají. 

Počiatočná radosť mesta rýchlo 
ustúpila  v  novembri 1679 kuruci 
práve tak isto plienia a rabujú ako ci
sárski žoldnieri a vôbec im nezáleží 
na tom, že Kežmarok je rodisko ich 
najvyššieho veliteľa. Až r. 1682 dá
va Tököli Kežmarku ochranný list, 

v  ktorom zakazuje všetkým svojim 
vojakom mesto obťažovať. Knieža si 
urobilo z kežmarského hradu prepy
chové sídlo, hoci sa tam máločo zdr
žiavalo. Do Kežmarku chodilo si do
slova len “odpočinúť” aj so svojou 
manželkou Ilonou Zrínyi (zosobáši
li sa v  Mukačeve r. 1682, hoci bola 
od Imricha o 14 rokov staršia) a ne
vlastným synom Františkom Rákó
cim II., budúcim veliteľom ďalšieho 
proticisárskeho povstania na začiat
ku 18. stor. 

Po prvých veľkých úspechoch po
vstalcov bol r. 1681 cisár Leopold I. 
nútený zvolať do  Šopronu krajin
ský snem, ktorý 25. a 26. zákonným 
článkom  artikulom uzákonil akú 
 takú náboženskú slobodu, dovo
lil vrátiť sa vyhnaným evanjelickým 
kňazom a  učiteľom a  povolil pro
testantom (evanjelikom i kalvínom) 
za  určitých podmienok stavať tzv. 
artikulárne kostoly i školy  po dva 
v každej župe a po jednom v slobod
ných kráľovských mestách, avšak 
len za mestskými hradbami  vzťa
hovalo sa to aj na Kežmarok. Mies
ta na  stavbu  neraz problematické 
alebo aj potupné  určovala cisárska 
komisia. Spomínané artikuly pova
žujeme za najväčší úspech Tököliho 
povstania, lebo sa týkal veľkej časti 
národa, nielen panstva. Snem však 
čiastočne obnovil aj práva uhorskej 
šľachty a  úrad palatína (palatín bol 
zástupcom kráľa v Uhorsku). 

Na  sneme sa Imrich nezúčastnil 
a  nepáčili sa mu ani čiastkové vý
sledky rozhodnutí. Ešte v  čase sne
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mu poslal svojich delegátov za sultá
nom do Istanbulu s návrhom na zria
denie samostatného Hornouhorské
ho kniežatstva. Turci to nielenže ak
ceptovali, ale dňa 16. septembra 1682 
poslal Tökölimu sultán Mehmed IV. 
(ale v  literatúre namiesto sultána sa 
uvádza aj budínsky miestodržiteľ pa
ša Ibrahim) symboly kráľovskej mo
ci  korunu, kráľovský plášť, meč, 
budzogáň (zrejme palcát) a  zástavu 
 každý symbol mu odovzdal údajne 
iný turecký paša. Takto bol Imrich 
akoby korunovaný za  kráľa stred
ného Uhorska (Orta Madžar), hoci 
šlo skôr o Horné Uhorsko. Imrich sa 
však kráľom nikdy netituloval. Tak 
sa stal nielen spojencom, ale hlavne 
vazalom sultána a de facto bol od ne
ho vo všetkom závislý. Od  sultána 
dostal aj ochrannú zmluvu (athná
mé)  ale na druhej strane ako vazal
ský poplatok mu musel dávať ročne 
40 000 toliarov.1 Čo bolo prekvapu
júce, sultán  mohamedán zaručoval 
protestantom v  krajine náboženskú 
slobodu. 

Hviezda Tököliho tiež nesvietila 
dlho, definitívne zhasla v bitke pod 
Viedňou r. 1683, kde cisár s pomo
cou Poliakov porazil spojené kuruc
ko–turecké vojská. Na Spiš prišli ci

1 MRVA, Ivan: Thökölyho povstania 
na  západnom Slovensku v  niekdajších 
stoliciach severozápadného Uhorska. 
In: Gróf Imrich Thököly a jeho povsta
nie = Thököly Imre gróf és felkelése. In: 
Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej uni
verzity v Prešove, 2009, s. 14. ISBN 978
805500782.

sárske vojská, vzdal sa im aj Kežma
rok a  zložil prísahu vernosti cisá
rovi. Hoci v marci 1684 Tököli po
slednýkrát navštevuje Kežmarok, 
v  apríli ho definitívne obsadili ci
sárske vojská. Do septembra 1685 sa 
držal kurucký Prešov a až r. 1688 sa 
vzdalo Mukačevo, ktoré bránila Ilo
na Zrínyi.

Cisárske vojská začínajú vytlá
čať z Uhorska aj Turkov a popritom 
ustupujú aj kuruci. Keďže Turci ne
zmyselne obvinili Imricha z poráž
ky pri Viedni, v  r. 1685  1866 bol 
rok v  tureckom väzení, ale potom 
ho prepustili. Druhá verzia hovorí 
o preventívnom zajatí, čo malo byť 
záchranou pred cisárskymi vojska
mi. Po smrti Apafiho bol Tököli vy
menovaný za  sedmohradské knie
ža. Napokon bol Imrich  aby si za
chránil život  nútený opustiť svo
ju vlasť a uchýlil sa k svojim býva
lým tureckým spojencom. Odišiel 
s manželkou i najbližšími spolubo
jovníkmi do  Turecka, kde v  meste 
Izmid 13. septembra 1705 zomrel. 
Pochovali ho na  kresťanskom cin
toríne, ktorý bol v  opatere armén
skej cirkvi.

Tesne pred smrťou dňa 3. septem
bra 1705 napísal závet.2 Majetok pre
nechal svojmu nevlastnému syno
vi Františkovi Rákócimu II. Súčasne 

2 THALY, Kálmán. Késmárki Tököly Imre 
és némely főbb híveinek naplói és emléke-
zetes írásai 1685 - 1705. In: Monumenta 
Hungariae historica 2. 1868. Pest : Aka
démia Történelmi Bizottsága, 1868, s. 
399  410.
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ho prosí „nech nedovolí ma pocho
vať v Turecku, ak by to malo trvať aj 
dlhšie trvať, ale vyvezúc ma do Sed
mohradska alebo Uhorska a  nech 
ma pochovajú do na kľúč uzavreté
ho opevneného mesta, do evanjelic
kého kostola, na pamiatku nech mi 
nad truhlu umiestnia zástavu a epi
taf.“ Závet sa nezrealizoval. Rákó
ciho povstanie bolo na začiatku 18. 
stor. tiež porazené a on sám so svo
jimi priateľmi našiel útočište taktiež 
v Turecku. 

Dvesto rokov odpočívali po
zostatky „rebelov“ vo vyhnanstve 
v Turecku. Koncom 19. stor. sa roz
šírila medzi maďarskými vlasten
cami myšlienka presťahovať po
zostatky národných hrdinov späť 
do  Uhorska. Jej najväčšími propa
gátormi boli historici Dr.  Koloman 
Thaly a Dr. Ľudovít Thallóczy. Dňa 
18. apríla 1904 rakúsko  uhorský ci
sár František Jozef I. vydal rozhod
nutie o  dovezení pozostatkov Tö
köliho a  Rákóciho do  vlasti a  roz
hodnutie umocnil zákon, ktorý ich 
zbavil pôvodného obvinenia a poha
ny. Koncom r. 1904 odišla delegácia 
do Turecka s cieľom nájsť a identifi
kovať pozostatky hrdinov. 

Kým Rákóci a jeho priaznivci bo
li na určenom mieste, ťažkosti sa vy
skytli pri Tökölim. Zistilo sa, že je
ho pozostatky sa pod náhrobkom 
v  cintoríne nenachádzajú. Hľada
júci našli starú informáciu z  den
níka Tököliho sekretára Jána Ko
máromiho, že knieža je pochované 
pod označeným platanom, čo bo
lo aj skutočnosťou. V hĺbke 3 m na
šli lebku a  kosti, zvyšky oblečenia 
a rukoväť palcátu alebo dýky.3 Pozo
statky a  náhrobný kameň previezli 
do Konštantinopolu (Istanbul). 

Pozostatky Rákóciho, jeho matky 
a  priateľov mali byť uložené v  Dó
me sv. Alžbety v Košiciach (boli ka
tolíci). Ešte pred exhumáciou oslovil 
v  júli 1904 predseda uhorskej vlády 
Štefan Tisza kežmarskú evanjelickú 
cirkev, či by bola ochotná prevziať 
pozostatky Tököliho. Vedenie cirkvi 
tento návrh prijalo4 a  uviedlo tri 
možnosti uloženia: drevený artiku
lárny kostol z r. 1717, nový evanjelic
ký kostol z r. 1894 a hradnú kaplnku, 
ktorá však v tom čase patrila katolíc
kej cirkvi. Osobne prišla aj delegácia 
z vlády, ale kostoly sa jej nepozdáva
li  iba hradná kaplnka, čo však bolo 
problematické. 

V  Kežmarku síce rozhodnutie 
nepadlo, ale mesto už považovalo 
za samozrejmosť, že pozostatky Tö

3 h t t p : / / h a d t o r t e n e t i . b l o g .
hu/2012/10/30/thokoly_imre_hazaho
zatala_es_ujratemetese

4 ht tp : / / w w w. hu s z a d i k s z a z a d .
hu/1904augusztus/politika/thoko
lyimrehamvaikesmarkon Politi
ka 1904 |Augusztus
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köliho budú uložené v jeho rodisku. 
Z tých dôvodov sa upravil aj priestor 
po zhorených domoch pred hradom, 
kde sa urobil park. 

Odrazu však prišlo k nečakanému 
obratu. V júli 1905 sa na svojom za
sadnutí Krajinský výbor pre výtvar
né umenie rozhodol požiadať uhor
skú vládu, aby sa pozostatky Tököli
ho spolu s  náhrobným kameňom 
umiestnili v Prešove, a nie v Kežmar
ku!5 Prešovčania dôvodili tým, že Tö
köli tam študoval a umiestnenie Tö
köliho pozostatkov v  Kežmarku by 
nezodpovedalo ani jeho závetu. 

Kežmarok samozrejme proti to
mu protestoval. V  r. 1905 a  1906 
sa spor preniesol aj na  strany no
vín, hlavne prešovského týždenní
ka Eperjesi Lapok a  kežmarského 

5 NN. Die Asche Thökölys. In: Kar-
pathen-Post, r. 26, č. 28, 13.7.1905, s. 2.

týždenníka KarpathenPost. Tu sú 
hlavné body sporu: 

1. Podľa Prešova je ťažko tvr
diť, že Tököli bol kežmarským ze
mepánom, lebo v Kežmarku žil len 
ako dieťa a pri konfiškácii majetkov 
r. 1670 mal 14 rokov. Kežmarok od
poruje: ku konfiškácii došlo 6. no
vembra 1671. Štefan II. zomrel r. 
1670, Imrich bol jediným dedičom. 
Skutočnosť: ani jeden nemá prav
du. Kežmarok sa spod zemepanskej 
nadvlády rodiny Thököly vykúpil 
za 50 000 zlatých ešte v r. 1651. Hrad 
ostal ešte rodinným majetkom, ale 
po  Vešeléniho sprisahaní ho skon
fiškoval cisár. 

2. Prešov zdôrazňuje, že Imrich 
chodil tam do školy, ako študent na
vštevoval kolégium. Kežmarok odpo
vedá: do svojich 11 rokov chodil Tö
köli do  školy v  Kežmarku a  len po
tom šiel do Prešova. Skutočnosť: nie je 
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známe, že by bol Imrich navštevoval 
kežmarské evanjelické gymnázium 
priamo v čase, keď hrad bol v stálom 
nepriateľstve s  mestom. Mohol mať 
však odtiaľ privátnych učiteľov. 

3. Prešov hovorí o spornom mies
te pochovania pozostatkov kniežaťa. 
Kežmarok argumentuje: Imrich Tö
köli bol kežmarský rodák a jeho me
no sa vždy spájalo s  týmto mestom 
a  hradom. Do  hradnej kaplnky sa 
umiestniť jeho pozostatky nemôžu, 
ale je tu nový reprezentačný evanje
lický kostol z roku 1894. Prešov pro
testuje: nový kostol môže padnúť 
za obeť požiaru a navyše je postavený 
na  potupnom mieste bývalej vodnej 
priekopy, ktorá obkolesovala kežmar
ské opevnenie. Tököli predsa žiadal, 
aby bol pochovaný v meste obkolese
nom obrannými múrmi. Kežmarok 
odpovedá: Ak kežmarský kostol sto
jí na mieste priekopy, prešovský evan

jelický kostol vlastnili istý čas jezui
ti. Kežmarok s dávkou zlomyseľnos
ti vykričal Prešovu aj to, že kým Tö
köliho povstalecké vojská boli v Kež
marku už v lete 1678, Prešov proti Tö
köliho vojskám ešte bojoval. Skutoč
nosť: Mestská priekopa v  Kežmarku 
v tom čase neexistovala už cca 150 ro
kov a z opevnenia ostalo len torzo po
dobne ako Prešovu. Čo sa týka požia
ru, je to smiešny argument, pretože 
vyhorieť môže každý objekt. Prešov
ský kostol bol skutočne v rukách je
zuitov vyše sto rokov. 

Keď novinová vojna medzi Kež
markom a  Prešovom neustávala, 
ba stále sa stupňovala, pričom obe 
mestá vychádzali (na  radosť iných 
miest) pomaly už aj na  posmech, 
bol nútený zasiahnuť samotný pre
miér Fejerváry a žiadal o účasť čle
nov Maďarskej akadémie vied, aby 
sporné veci vyriešili. 
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Schôdza oboch súperiacich strán sa 
uskutočnila na  pôde Maďarskej aka
démie vied v  Budapešti dňa 22. má
ja 1906. Dr. Koloman Thaly a Dr. Ľu
dovít Thallóczy vyvrátili argumenty 
Prešova a  dali Kežmarku za  pravdu. 
Dr.  Koloman Thaly, takmer 70roč
ný uznávaný odborník na  povstania 
uhorskej šľachty, ktorý sa stal 26. au
gusta 1906 čestným občanom Kež
marku,6 vyhlásil: ani jedno mesto nie 
je tak spojené s menom Tököliho ako 
Kežmarok. Aj izmidský náhrobok ho
vorí o Tökölim z Kežmarku. Do kež
marskej hradnej kaplnky pozostat
ky nemôžu ísť. Nový kostol síce nie je 
najlepším umeleckým dielom (!), ale 
Thaly odporúča, aby sa prerazila ste
na kostola a pristavala kaplnka v neo
barokovom štýle. 

Pozostatky Rákóciho, jeho rodiny 
a  priateľov boli uložené dňa 29. ok

6 NN. Koloman Thaly  Ehrenbürger Ké
smárks. In: Karpathen-Post, r. 27, č. 35, 
30.8.1906, s. 2.

tóbra 1906 do  košického Dómu sv. 
Alžbety. Uloženie pozostatkov Thö
kölyho sa konalo nasledujúci deň  
30. októbra 1906. V  slávnostné dni 
každý dom musel byť vyzdobený 
štátnou, resp. kežmarskou zástavou, 
girlandami v štátnych alebo kežmar
ských farbách, erbami Uhorska, Kež
marku alebo Tököliho. Mesto malo 
mať vo dne i večer slávnostné osvet
lenie. Ubytovanie bolo pre mesto naj
väčším problémom  jeho predstavi
telia vyhlásili, že ubytovanie hostí 
každý kežmarský obyvateľ musí po
kladať za  svoju morálnu vlastenec
kú povinnosť. Pri podujatí sa „pri
živili“ aj viacerí kežmarskí podnika
telia  napr. Jozef Nürenberger, kto
rý obchodoval s drevom, dal postaviť 
pred radnicu tribúnu pre cca 500 ľudí 
 za miesto si musel každý záujemca 
zaplatiť. Cukrár Gustáv Prandl po
núkal za  korunu špecialitu „Tököli
torta“, obchodník J. F. Wiesner za
bezpečil vydanie pamätných medai
lí s vyobrazením kniežaťa. 

Vedenie mesta odsúhlasilo na ce
lé podujatie 10  000 korún s  pod
mienkou, že časť bude hradiť aj Spiš
ská župa a  prispieť sľúbila aj vláda. 
Koniec bol však taký, že neprispela 
ani vláda, ani župa. Výzva k obyva
teľom mesta obsahovala aj túto vetu: 
„Ma napság minden siker a pénztől 
függ.“ Slováci hovoria: Dnes všet
ko záleží od  peňazí. Od  tej pamät
nej maďarskej vety prešlo 110 rokov 
a situácia sa bohužiaľ nezmenila. 

Dňa 30. októbra 1906 o jednej ho
dine po  polnoci sa pohol osobitný 
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vlak z Košíc s pozostatkami knieža
ťa Tököliho do Kežmarku, kde pri
šiel o ôsmej hodine. Pricestovali aj 4 
ministri, členovia parlamentu, štát
nych úradov a  jednotlivých miest. 
Zo stanice šiel pompézny sprievod 
do hradu a odtiaľ do nového evanje
lického kostola, kde bola truhla ulo
žená na dočasný katafalk.

Mesto malo v pláne postaviť Tö
kölimu sochu, na čo sa zbierala celá 
krajina a  dokonca založiť Tököliho 
múzeum. To druhé sa splnilo o 100 
rokov. Jediné, čo sa v  tom období 
zrealizovalo, bolo mauzóleum pri 
novom evanjelickom kostole. Jeho 
stavbu financoval krajinský pamiat
kový výbor. Podľa návrhu Thalyho 
bola prerazená severná časť steny 
kostola. Prístavba je pomerne malá 
a jednoduchá a nenarúša stavbu mo
hutného chrámu. 

Mauzóleum sa začalo stavať v  r. 
1909 a  30. októbra toho istého ro

ku sa aj sprístupnilo. V  mauzóleu 
okrem sarkofágu našiel miesto aj 
pôvodný náhrobný kameň z  Izmi
du a nový náhrobok s poprsím Tö
köliho. V  miestnosti je aj zástava 
a plášť, všetko pravdepodobne atra
py, pripomínajúce slávnostné preve
zenie pozostatkov Tököliho do Kež
marku. Mauzóleum je sprístupnené 
dodnes, je v ňom zabezpečená sprie
vodcovská činnosť a stará sa oň vý
lučne Evanjelický cirkevný zbor 
v Kežmarku. 

Imrich Tököli vždy patril Kežmar
ku  bez ohľadu na  jeho národnosť. 
Aj jeho zásluhou dnes zdobí Kežma
rok najcennejšia stavebná pamiatka  
národná kultúrna pamiatka, ktorá je 
od r. 2008 zapísaná v zozname sveto
vého dedičstva UNESCO  evanjelic
ký drevený barokový artikulárny kos
tol z  r. 1717  pamätník ťažkých čias 
obdobia 17. a 18. storočia. 

Nora Baráthová

Slávnotné bohoslužby konané v drevenom kostole 16. 10. 2016



42

Nedeľa bez výhovoriek

Aby sme umožnili účasť na  Službách Božích na  budúcu nedeľu naozaj 
všetkým, pripravujeme akciu „Nedeľa bez výhovoriek.“ V predsieni bu

dú umiestnené lehátka pre tých, ktorí vravia: „Nedeľa je jediný deň, keď sa 
môžem vyspať.“ V kostole bude vyhradená špeciálna časť s mäkkými kres
lami pre tých, ktorým sa naše lavice zdajú príliš tvrdé. Pre tých, ktorí v so
botu večer príliš dlho sledovali televíziu, budú k dispozícii očné kvapky. Pre 
tých, ktorým je v kostole zima, budú nachystané prikrývky a pre tých, kto
rým je v kostole horúco, zase ventilátory. Tým, ktorí by si priali spisovať zo
znamy prítomných pokrytcov, budú rozdané poznámkové bloky a perá. Bu
dú tu prítomní rodinní príslušníci a príbuzní tých, ktorí tvrdia, že kvôli kos
tolu nemajú čas na rodinu. Tí, ktorí sú presvedčení, že cirkev chce stále len 
peniaze, budú mať k dispozícii transparenty s nápisom „Ukážte nám svoje 
účty!“ Jedna časť kostola bude vyzdobená stromami a kroviskami, aby sa tu 
cítili dobre tí, ktorí Boha stretávajú v prírode. Oltár bude ozdobený vianoč
ným stromčekom a veľkonočnou výzdobou pre tých, ktorí chodia do kostola 
raz, či dvakrát za rok práve pri týchto príležitostiach. Pripravíme aj zosilňo
vače pre tých, ktorí hovoria, že farára nepočujú a štuple do uší pre tých, ktorí 
hovoria, že farár hovorí príliš hlasne. Tešíme sa na vašu hojnú účasť.

Diego Goso, taliansky kňaz (Prevzaté z Evanjelickej Bratislavy 3/2016)

Slávni evanjelici v Kežmarku XII.
STENCZEL Hugo (1808 Kežma

rok – 1883 Kežmarok) pochádzal z ad
vokátskej rodiny. Po štúdiách na lýceu 
v Kežmarku bol na univerzite v Hal
le. Odtiaľ sa vrátil do  rodného mes
ta a  24. júla 1830 sa stal na  kežmar
skom gymnáziu profesorom synta
xe. V 1840 postúpil za profesora vyš
ších tried – lyceálnych tried, kde vy
učoval rétoriku a poetiku. V r. 1842 – 
1843 a 1851 – 1867 bol rektorom lýcea. 
Stenczel bol aj dlhoročným knihovní
kom knižnice v r. 1840 – 1853.

Následky neúspešnej maďarskej 
revolúcie v r. 1848 – 1849 poznačili 
aj lýceum, ktoré rakúska vláda kvô
li „reorganizácii“ dňa 13. septembra 
1851 uzavrela. Dôvod bol však iný 
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– revolúcie sa zúčastnilo niekoľko 
profesorov, ako napr. bratia Hunfal
vyovci a aj mnoho študentov. 

Ako uvádza historik Samuel We
ber v Ehrenhalle, v tomto období bo
lo lýceum olúpené o svoje práva a zís
kalo ich späť vďaka Stenczelovi. Bo
la však daná podmienka, že k šiestim 
pedagogickým silám pribudnú ešte 
štyri. Stenczel vec zariadil tak, že dal 
školu pod patronát, o ktorom vedel, že 
je pre protestantské školstvo nadšený 
a  bude schopný prinášať mate riálne 
obete. Zásluhou rektora Stenczela 
sa podarilo školu 15. novembra 1851 
znova otvoriť, ale bola pod prísnym 
policajným dozorom. Reorganizá
cia školstva sa naozaj uskutočnila – 
lýceá boli zlikvidované a  zmenili sa 
na osemtriedne gymnáziá.

Po  penzionovaní v  školskom ro
ku 1869/70 bol Stenczel vymenova
ný za inšpektora ústavu. Sám založil 
niekoľko nadácií na pomoc chudob
ným žiakom – základina Stenczel – 
Nendtvich (rodné meno jeho man
želky) bola na prelome 19. a 20. stor. 
z 37 základín najvyššia. 

V prospech lýcea sa vzdal aj svo
jej penzie vo výške 300 zlatých, pri 
50. pracovnom výročí venoval evan
jelickej cirkvi v  Kežmarku so sú
hlasom manželky 500 zlatých a  ta
kú istú sumu aj lýceu, ktorému dal 
aj svoju knižnicu (boli tam aj slo
vaciká). V archíve lyceálnej knižni
ce sa zachovalo aj 13 rukopisov Hu
ga Stenczela – sú to prednášky z teo
lógie a antropológie podľa univerzit
ných profesorov z Halle. 

Jeho manželka Paulína, rodená 
Nendtvich (jediné dieťa im umrelo), 
darovala v súlade so závetom man
žela r. 1888 lýceu ešte 1500 zlatých. 
Obaja manželia bývali v  nendt
vichovskom dome na  dnešnej 
Hviezdoslavovej ulici č. 9. 

Stenczel je pochovaný na  miest
nom cintoríne. Na  náhrobnom ka
meni je nápis, ktorý hlása, že člo
vek ako on nezomiera, ale žije več
ne. Dňa 13. novembra 2008 bola 
v  interiéri lýcea s finančnou pomo
cou rodiny Stenczel odhalená Hugo
vi Stenczelovi pamätná tabuľa.

SZELÉNYI Karol, Dr.  (1870 Kež
marok – 1906 Bratislava) pochá
dzal z  obchodníckej rodiny Gustáva 
Schnei dera – Szelényiho, no inklino
val k pedagogickej dráhe. Po ukonče
ní štúdií na kežmarskom lýceu (1880 
– 1888) študoval na  budapeštianskej 
univerzite prírodné vedy a  geografiu. 
Štúdiá ukončil r. 1896 doktorátom filo
zofie a v tom istom roku sa vrátil na lý
ceum do Kežmarku za profesora prí
rodovedy a  zemepisu. Okrem svojich 
predmetov učil aj maďarčinu, nemči
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nu, krasopis a bol aj členom školskej 
rady. Zapájal sa do práce v Uhorskej 
kráľovskej prírodovednej spoločnosti, 
v Spišskom dejepisnom spolku, Spiš
skom učiteľskom spolku, v Červenom 
kríži, Diakonii, Turistickom spolku, 
v Krajinskom spolku stredoškolských 
profesorov, bol presbyterom miest
neho evanjelického cirkevného zbo
ru atď. Szelényi svoj krátky život za
svätil vede. Tlačou vydal niekoľko od
borných publikácií. V r. 1902 ochorel 
a načas musel zanechať aj vyučovanie. 
Do školy sa vrátil ešte v školskom ro
ku 1904/1905, ale už ho nedokončil. 
Zomrel pravdepodobne na TBC. Po
chovaný bol v Kežmarku.

SZELÉNYI Oskar, Dr. (1872 Kež
marok – 1930 Bratislava) študoval 
na  gymnáziu v  Kežmarku (1885 – 
1889), kde aj maturoval a na Lekárskej 
fakulte Maďarskej univerzity v Buda
pešti (1889 – 1896). Popritom získal 

aj diplom, ktorý ho oprávňoval učiť 
na stredných školách zdravovedu. 

Pôsobil ako lekár v  detskej ne
mocnici Štefánia v Budapešti (1896), 
potom ako lekár – pediater v Brati
slave (1897 – 1930). Často však pri
chádzal do Kežmarku i na otcovský 
majetok v Mlynčekoch.

Hoci väčšiu časť svojho živo
ta prežil Dr.  Szelényi v  Bratisla
ve, história Kežmarku mu bola veľ
mi blízka. Už pred I. svetovou voj
nou propagoval myšlienku založe
nia múzea, ktoré vo svojej predsta
ve umiestnil do kežmarského hradu 
a články v podobnom duchu publi
koval aj počas I. svetovej vojny. Keď
že desaťročia stroskotávala idea mú
zea v  hrade pre finančné problémy 
mesta – hrad bolo potrebné opraviť, 
Dr.  Szelényi navrhoval, aby mesto 
Kežmarok odovzdalo hrad štátu 
za podmienky, že bude renovovaný. 
Do hradu sa po jeho čiastočnej opra
ve mali umiestniť: mestské múze
um, tatranská galéria regionálnych 
umelcov, hlavne Ferdinanda Kato
nu a z Popradu sa malo do Kežmar
ku premiestniť dokonca aj múze
um Uhorského karpatského spolku, 
pretože tam údajne neprosperovalo. 

Keď r. 1918 vznikla v  Kežmarku 
komisia na  zriadenie múzea, stal sa 
Szelényi jej aktívnym členom. Prišiel 
však koniec vojny, rozpad rakúsko
uhorskej monarchie a vznik I. Čes
koslovenskej republiky. Obyvateľstvo 
Kežmarku sa národnostne zmenilo 
– odsťahovali sa hlavne občania ma
ďarskej národnosti, o  čom uvažoval 
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aj Dr. Szelényi. Napokon však zostal 
v novom štáte a vykonával ďalej úrad 
detského lekára v Bratislave.

Keď sa pomery upokojili, r. 1926 sa 
opäť ozval do  kežmarského týžden
níka KarpathenPost s  burcujúcim 
článkom na  založenie múzea. Sám 
doň ponúkol svoje zbierky (dal do bu
dúceho múzea hlavne obrazy a  kni
hy) a  jeho príklad nasledovalo mno
ho Kežmarčanov. Na  spontánne re
akcie ľudí muselo zareagovať r. 1926 
aj mestské zastupiteľstvo, keď schváli
lo založenie múzea – avšak problémy 
s priestormi v hrade sa riešili ťažko. 

Iróniou osudu bolo, že Dr. Szelé
nyi umrel rok pred otvorením mú
zea. Pravdepodobne pri príležitosti 
otvorenia múzea mu bola zhotovená 
aj pamätná tabuľa. Nebola však pri 
otvorení odhalená a do múzea sa do
stala až v júli r. 1931 – teda pár me
siacov po  jeho sprístupnení pre ve
rejnosť. Daroval ju Ing. Oskár Zwi
cker. Možno vtedy ju upevnili nad 
staré točité schodište, kadiaľ sa ke
dysi chodilo do múzea a kde bola de
saťročia takmer zabudnutá. R. 2001 
bola premiestnená do vchodu hradu. 

V  rodinnom živote Dr.  Szelényi 
nebol veľmi šťastný. V  dvoch man
želstvách mal 6 detí, z  ktorých dve 
umreli ako malé. Prvá manželka, 
známa maliarka Eva Blasy, umrela 
po pôrode piateho dieťaťa. Jej obra
zy Dr. Szelényi daroval vznikajúce
mu kežmarskému múzeu. Druhou 
manželkou bola vdova po Andrejo
vi Koromzaym, Kornélia Patonay, 
s ktorou mal jednu dcéru. 

TÁTRAY Gregor starší, Dr. (1803 
Kežmarok – 1845 Kežmarok) študo
val na  lýceu v  Kežmarku, medicínu 
navštevoval vo Viedni v rokoch 1820 
– 1826. Vo Viedni pracoval v nemoc
nici dva roky a  v  máji 1828 sa vrá
til do  Kežmarku. Bol prvým leká
rom na  Spiši, ktorý sa súčasne zao
beral chirurgiou a  gynekológiou. R. 
1829 sa stal aj lekárom Spišskej župy, 
no svojich pacientov mal aj v Galícii 
(Halič sa nachádza v dnešnom juho
východnom Poľsku a severozápadnej 
Ukrajine). Najhorším a najťažším ob
dobím jeho praxe bola epidémia cho
lery r. 1831, ktorá zahubila stovky ľu
dí, ale v Kežmarku umrelo iba jede
násť ľudí, i to na predmestí.

TÖKÖLI Imrich (1657 Kežma
rok – 1705 Izmid v  Turecku), ma
jiteľ kežmarského hradu, študoval 
na  prešovskom kolégiu a  dokonca 
tam hral divadlo. R. 1678 sa stal ve
liteľom ďalšieho povstania uhorskej 
šľachty a so svojimi vojskami vtiahol 
úspešne do Uhorska. 

Celé 17. storočie, ako aj začiatok 
18. storočia v Uhorsku boli poznače
né neustálymi povstaniami uhorskej 
šľachty. Príčin na  vznik povstania 
bolo niekoľko: nespokojnosť uhor
skej šľachty, ktorá sa chcela podieľať 
na vláde krajiny a kontrolovať panov
níka – ten však jej snahy nerešpekto
val. Celé spomínané obdobie pozna
čila aj protireformácia – vystupova
nie Habsburgovcov proti protestant
ským cirkvám. Na  juhu Slovenska 
stále bašovali Turci a Habsburgovci si 
s nimi nevedeli dať rady. 
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Imrichovi sa spočiatku darilo – 
obsadil celé Slovensko. Po  týchto 
úspechoch povstalcov bol r. 1681 ci
sár Leopold nútený zvolať do Šopro
nu krajinský snem, ktorý uzákonil 
náboženskú slobodu a povolil protes
tantom za  určitých podmienok sta
vať tzv. artikulárne kostoly i  školy 
(vzťahovalo sa to aj na Kežmarok). Aj 
Imrich sa spojil s Turkami, ktorí sú
časne bojovali proti Habsburgovcom. 
Turci ho dokonca r. 1682 korunova
li za kráľa Horného Uhorska (Sloven
ska), sultán poslal Imrichovi symbo
ly kráľovskej moci – vazalskú korunu, 
kráľovský plášť, meč, budzogáň a zá
stavu. Každý symbol mu odovzdal 
iný turecký paša. Imrich sa však krá
ľom nikdy netituloval – podpisoval sa 
„len” ako sedmohradské knieža. Jeho 
hviezda však tiež nesvietila dlho – de
finitívne zhasla v bitke pod Viedňou 
r. 1683, kde cisár s pomocou Poliakov 
porazil spojené kuruckoturecké voj
ská. Na Spiš prichádzajú cisárske voj
ská, vzdáva sa im aj Kežmarok a skla
dá prísahu vernosti cisárovi. Hoci 
v marci 1684 Tököli poslednýkrát na
vštevuje Kežmarok, v apríli ho defini
tívne obsadia cisárske vojská. 

Napokon bol Imrich nútený uchý
liť sa k  svojim bývalým spojencom 
Turkom. Odišiel s  manželkou i  naj
bližšími spolubojovníkmi do  Tu
recka, kde aj zomrel. Po 201 rokoch 
boli pozostatky Imricha prevezené 
do  Kežmarku a  uložené do  nového 
evanjelického kostola. Ku kostolu sa 
r. 1909 pristavalo mauzóleum, kde sa 
sarkofág s pozostatkami umiestnil.

THÖKÖLY Šebastián (okolo 
1540 Timisoara v Rumunsku – 1607 
Kežmarok) bol najstarším členom 
štyroch generácií rodiny Thököly, 
ktorá sídlila na  kežmarskom hrade 
vyše 100 rokov.

Rodina pochádzala údajne z  po
vodia Dunaja. Najstarším známym 
príslušníkom tohto rodu bol Ján (+ 
1446), vlajkonosič kráľa Mateja Kor
vína. Šebastián mal byť jeho prav
nuk – pochádzal údajne z  Temeš
váru, no usadil sa v Trnave, kde ob
chodoval s vínom a koňmi a naho
nobil si veľký majetok. R. 1572 získal 
zemiansky erb – tvoril ho lev (leo
pard? tiger?) s tasenou šabľou, to isté 
bolo na  klenote. Výhodnou ženbou 
sa dostal medzi šľachtické rody Dóci 
(Dóczy), Ňári (Nyáry), Forgáč (For
gách) a  Nádašdy (Nádasdy). Keď že 
istý čas bojoval aj proti Turkom, zís
kal r. 1598 titul baróna. 

Ku kežmarskému hradu a  nezá
konne aj k  mestu Kežmarok sa do
stal zálohovaním: dostal ho do  zá
lohu od  Alberta Laskyho, ktorému 
r. 1579 vypožičal 42 000 zlatých. Še
bastián bol taký bohatý, že požičia
val peniaze aj samotnému cisárske
mu dvoru! Peniaze si požičal od ne
ho aj Rueber, ktorému bol Lasky tiež 
dlžný. Keďže ani jeden dlžník penia
ze nezložil do  r. 1583, kežmarským 
zemepánom sa stal Šebastián Tököli. 

Pre mesto nastalo obdobie veľ
kého politického a  hospodárskeho 
úpadku. V  meste sa zvýšila domo
vá daň, ba zaviedla sa aj nová daň 
za  používanie zvona. Začali upa
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dať aj cechy, remeselníci museli za
darmo pracovať na hrade a zadarmo 
naň dovážať svoj tovar, bez vedomia 
zemepána nemohli prísť do kežmar
skej školy žiadni učitelia, ba bez jeho 
vedomia nebolo možné voliť vlast
ného richtára a pod. Kým za predo
šlých zemepánov malo mesto „dvoj
tvárny” charakter – aj sa považo
valo za  slobodné kráľovské mesto 
a súčasne malo aj svojho zemepána, 
od čias Tököliovcov sa naň začalo vo 
všeobecnosti pozerať ako na  mesto 
poddanské, uvaľovali sa naň da
ne, aké sa predtým nikdy neplati
li a  kežmarskí obchodníci museli 
pri svojich cestách Uhorskom i Poľ
skom platiť tridsiatky a iné clá, ktoré 
predtým tiež nemuseli platiť.

Šebastián bol ako protestant veľ
kým podporovateľom nábožen
skej slobody, bol prívržencom pro
ticisárskeho povstania pod vede
ním Štefana Bočkaja a  zúčastnil sa 
r. 1606 na uzavretí mieru medzi po
vstalcami a cisárom. Mier zaručoval 
uhorskej šľachte väčšie práva a aj ná
boženskú slobodu. Boli to však viac 
sľuby než skutočnosť.

Šebastián bol dvakrát ženatý, mal 
14 detí, no prežili ho len štyri. Bol 
pochovaný v rodinnej hrobke v blíz
kosti hlavného oltára Kostola sv. 
Kríža, ktorý v  tom čase patril pro
testantom. 

TÖKÖLI Štefan I. (1581 Kežma
rok – 1651 Kežmarok) prevzal ma
jetky po  otcovi Šebastiánovi. Prá
ve za  jeho panstva sa vzťah medzi 
hradom a  mestom tak vyostril, že 

takmer na  dennom poriadku bo
li pouličné zrážky, únosy, prepa
dy i  zákerné vraždy. Napriek všet
kému sa mestu podarilo formálne 
dostať z  jeho područia r. 1651, keď 
sa podpísala tzv. Viedenská zmlu
va. Na  základe zmluvy zaplati
lo mesto výkupné nielen panovní
kovi, ale hradnému pánovi 50  000 
zlatých s  podmienkou, že ak túto 
sumu nezloží do  roka, dostane sa 
mesto do večného poddanstva. Sú
dobá kronika uvádza, že mešťania 
donášali svoje cennosti – peniaze, 
šperky, strieborné príbory, z rozta
veného zlata a striebra si dali s po
volením panovníka raziť penia
ze, len aby sa mohli vykúpiť spod 
hradného panstva. Nemožné sa na
pokon stalo po  stáročiach skutoč
nosťou. V  r. 1655 bolo mesto opäť 
vyhlásené za  slobodné a  kráľov
ské. Štefan I. sa zaslúžil o veľkolepú 
prestavbu hradu – pôvodne gotic
ká pevnosť sa zmenila na prepycho
vú renesančnú stavbu. Štefan I. po
dobne ako jeho rodičia bol pocho
vaný vedľa hlavného oltára Kostola 
sv. Kríža, ktorý vtedy patril evan
jelikom. Bol dvakrát ženatý, z prvé
ho manželstva mal syna Žigmunda 
a  z  druhého, s  dcérou palatína Ju
raja Turzu, mu z deviatich detí os
tal len syn Štefan II.

TÖKÖLI Štefan II. (1623 Kež
marok – 1670 Oravský hrad) do
siahol vyššie postavenie než jeho 
predkovia. Jeho matka bola Kata
rína Turzová – jedna zo siedmich 
dcér palatína Juraja Turzu. Štefan 



48

II. sa stal po  smrti palatína r. 1653 
riaditeľom turzovskotököliovského 
panstva na  Orave, ba aj oravským 
županom. R. 1654 získal grófsky ti
tul. Politika Štefana II. voči mestu 
sa nezmenila. Koniec nepriateľstvu 
mesta a  hradu urobilo neúspešné 
proticisárske sprisahanie, do ktoré
ho sa zamiešal aj Štefan II. Sprisa
hanie pod vedením grófa Vešeléni
ho bolo prezradené, proti jeho čle
nom sa zaviedlo trestné stíhanie, 
viacerí boli žalárovaní a popravení. 
Štefan II. bol v  tom čase na  Orav
skom zámku. Pri jeho obliehaní ci
sárskym vojskom v  decembri 1670 
náhle umrel (samovražda sa však 
nepotvrdila) a tam bol aj pochova
ný, hoci kapitán hradu žiadal, aby 
bol prevezený do  rodinnej hrobky 
v Kežmarku. Podľa tradície jeho je
diný žijúci syn Imrich ušiel tajnou 
chodbou na koni, ktorý mal naopak 
pribité podkovy, aby takto zmiatol 
prenasledovateľov. 

Cisár dal skonfiškovať majet
ky sprisahancov v  prospech ci
sárskej koruny. Všetko zariadenie 
sa z  kežmarského hradu odviezlo 
údajne na  19 plne naložených vo
zoch do  Viedne na  cisársky dvor 
(nábytky, obrazy, bohatá knižnica) 
a  do  Košíc, organ a  zvony z  hrad
nej kaplnky boli odvezené k  jezui
tom do  Levoče. Preto z  pôvodného 
zariadenia hradu neostalo do súčas
nosti nič.

Tököliovci však nemali pokoj ani 
po  smrti, čomu sa Štefan II. vyhol. 
Po návrate Kostola sv. Kríža katolí
kom na rozkaz Spišskej Kapituly bo
la r. 1731 rodinná hrobka hradných 
pánov otvorená, cínové truhly roz
bité, kov predaný miestnym ciná
rom, nájdené šperky sa tiež popre
dali a kosti mŕtvych boli rozhádza
né po nádvorí kostola.

Štefan II. sa oženil so 14ročnou 
Máriou Ďulafi (1637 – 1659), mali 
spolu 6 detí, prežil len Imrich (1657 
– 1705), najslávnejší člen rodu.

TOPERTZER Šebastián (? Kež
marok – 1709 Kežmarok) bol sed
lársky majster, na začiatku 18. sto
ročia dokonca cechmajster. Od  r. 
1650 bol senátorom, v  r. 1663 – 
1665 zástupcom richtára. Bojo
val aj r. 1709 proti cisárskym voja
kom, ktorí obkolesili mesto a v bo
ji bol ranený. Bol väznený a 16. de
cembra 1709 spolu s Krayom a Lá
nym popravený. Pravdepodobne je
ho synom bol tiež sedlár Tobiáš – 
r. 1710 bol senátorom. Mal tiež sy
na Tobiáša. 
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TURCEROVÁ-DEVEČKOVÁ 
Helena (1886 Slovany – 1964 Brati
slava) v Kežmarku pôsobila ako pe
dagóg. Keď mala tri roky, jej rodi
čia sa vysťahovali do Ruska na Ural 
do Menzelinska. Navštevovala fran
cúzske dievčenské gymnázium 
v  Moskve, potom žila vo Varšave, 
odkiaľ odišla študovať na Sorbonnu 
do Paríža. Tu ako prvá Slovenka zís
kala r. 1913 doktorát filozofie. Vráti
la sa do Menzelinska, kde učila fran
cúzštinu na dievčenskom gymnáziu. 
Na  návšteve Slovenska ju zastihol 
začiatok I. svetovej vojny, tak sa do
mov nemohla vrátiť. Tu spoznala ja
senovského farára Ondreja Devečku 
(1884 – 1967), za ktorého sa r. 1915 
vydala. Po vzniku I. ČSR začala učiť 
v Dolnom Kubíne, r. 1923 sa presťa
hovala s rodinou do Kežmarku. Uči
la na miestnej obchodnej škole – pô
sobila aj ako inšpektorka cudzích ja

zykov na školách pre ženské povola
nia a obchodných školách. Jej man
žel po vzniku ČSR tiež prešiel do pe
dagogických služieb a na obchodnej 
škole bol riaditeľom. Devečková pre
kladala z francúzštiny i ruštiny, v r. 
193738 napísala dve učebnice nem
činy pre obchodné školy. Jej man
žel bol členom Demokratickej stra
ny a hoci sa počas II. svetovej vojny 
zapojil do ilegálnej činnosti a bol aj 
členom ilegálneho MNV, po  víťaz
stve komunistov r. 1948 z  Kežmar
ku s rodinou odišiel a presťahoval sa 
do Bratislavy. 

WEBER Michal, Dr.  (1774 Kež
marok – 1839 Bratislava študoval 
v  Kežmarku, miesto univerzity nie 
je známe. Bol mestským lekárom 
v Bratislave. V testamente zanechal 
kežmarskému lýceu obrovskú sumu 
– 11 900 zlatých. Z toho 7000 zlatých 
sa malo použiť na zriadenie katedry 
matematiky a prírodných vied, 3900 
zlatých malo byť pre platy a podpo
ry profesorov a  1000 zlatých ma
lo slúžiť ako základina pre štipen
dium žiakov. Vďačné lýceum mu r. 
1839 v budove lýcea odhalilo pamät
nú tabuľu.

Nora Baráthová 
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George Müller 

– Ochranca sirôt v Bristole 

Keď v dome nebol ani kúsok chleba, George pove-
dal: „Pán Boh sa postará.“ Deti sklonili svoje hla-

vy a George sa jednoducho modlil.“ Drahý Bože, ďa-
kujeme Ti za jedlo, ktoré nám dnes pošleš. Amen.“ De-
ti poslušne sedeli za prázdnymi taniermi, keď sa vtom 
ozvalo klopanie na dvere. Vo dverách stál pekár a v ru-
ke držal plech plný voňavého chleba. 

„Pán Müller, v  noci som nemohol spať. Rozmýšľal 
som, že dnes ráno budete potrebovať chlieb, tak som 
vstal o druhej a upiekol tri celé dávky.“ George Müller sa 
naširoko usmial. „Pán Boh nás dnes cez vás požehnal,“ 

povedal a zobral plech od pekára. „Na voze sú ďalšie dva plechy,“ odvetil pekár. 
Ako mladík viedol George Müller život plný zábavy. Stretával sa s priateľ

mi vo výstredných lokáloch, chodil na večierky a hral karty. Rád podvádzal 
rodičov a občas im ukradol peniaze. Keď raz nezaplatil za nocľah v hostinci, 
chytili ho a dali do väzenia. Pri nástupe na univerzitu v Halle bol šťastný, že 
sa stane farárom, vysokopostaveným človekom v spoločnosti.

George ale neskôr svoj život úplne odovzdal Pánu Bohu a  z  rozmarné
ho mládenca sa stal zodpovedný muž, ktorému Boh zveril veľkolepé die
lo. Hoci mal sotva dostatok peňazí na jedlo pre svoju vlastnú rodinu, otvoril 
svoje srdce a domov pre druhých. Bol úplne odkázaný na Božie zaopatrenie 
a „Raňajkový klub“ s tridsiatimi sirotami u neho doma sa postupne rozrás
tol na päť obrovských budov, ktoré sa stali domovom pre viac ako desať tisíc 
detí. Peniaze nikdy nepýtal od nikoho iného, len od Pána Boha a siroty vždy 
miloval a dobre zaopatroval. 

Nebeský Otec aj dnes hľadá ľudí s  jednoduchou detinskou vierou, ktorí 
by Mu poslušne a odovzdane poslúžili. Nedostatok financií ešte nemusí zna
menať prekážku pre náš osobný projekt viery. Nasledovaním príkladov vý
nimočných ľudí sa sami môžeme stať výnimočnými. Nech nás k tomu inšpi
ruje aj tento životný príbeh.

„Radostne som zasvätil celý svoj život tomu cieľu, aby som na svojom príkla-
de ilustroval, čo všetko sa dá dosiahnuť modlitbou a vierou.“ – George Müller

Životopis tohto Božieho muža (ako aj 6 ďalších) vyšiel vo vydavateľstve ViViT.
Anna Gajdošová - prekladateľka

(1805 – 1898)
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Sedemnásty pokus

Opäť sú tu Vianoce, s ktorými sa 
neodmysliteľne spájajú aj slad

ké dobroty. Pravdepodobne v každej 
rodine máme svoje obľúbené „tra
dičné“ koláčiky, ktoré nesmú chýbať 
na vianočnom stole. Tak to bolo a je 
aj v našej rodine. Keď sa blížili Via
noce, tak nikdy nechýbali medzi na
šimi obľúbenými koláčikmi kolieska 
s orechovou plnkou. Je to jednoduchý 
koláčik, ktorý bez problémov pripra
via aj tí menej šikovní. Okrem toho 
sme sa doma tešili na keksy na víne. 
Opäť jednoduchá príprava, ale veľmi 
rýchlo sa vytratí z tácky. Tento druh 
koláčikov majú radi hlavne malé de
ti pravdepodobne preto, lebo sa oba
ľuje v  práškovom cukre s  vanilkou. 
Trošku náročnejšie na  prípravu, aj 
časovo, sú parížske rožky, ale medzi 
zákuskami sú vždy favoritmi, preto
že sa zjedia medzi prvými.

25. novembra je v kalendári me
no Katarína. Naša Katarína z  lyce
álnej knižnice, keď slávila tohtoroč
né meniny, tak nám pripravila veľmi 
chutný koláčik nepečený čokoládo
vý cheesecake. Musím sa priznať, že 
mi veľmi chutil a pripomínal čoko
ládový termix, aký sa vyrábal v ča
se budovania socializmu. A tak vám 
ho ponúkam. Neváhajte a  pustite 
sa hneď do  prípravy, pretože nie je 
náročný a opäť ho bez akýchkoľvek 
problémov zvládne každá gazdinka. 
Verím, že rovnako dobre bude chu
tiť aj vám a možno si popri tom za
spomínate aj na časy dávno minulé 
vyvolané chuťou tohto nepečeného 
koláčika.

Prajem veľa odvahy, úspechov, 
pochvál a maškrtných jazykov, ktoré 
všetko, čo pripravíte, aj veľmi rých
lo zjedia.



52

Kolieska s orechovou 
plnkou

Suroviny: 370g hladkej mú
ky, 1  palmarin (250g), 130g cukru, 
1 vajce, štipka soli, 1 balík vanilko
vého cukru, papier na pečenie (alebo 
tuk a múka na vymastenie plechu).

Plnka: ríbezľový džem, 200g 
orechov, 5lyžíc rumu, 120g práš
kového cukru, 2 bal. vanilkového 
cukru, 5lyžíc prevarenej vody (mô
že byť aj viacej podľa toho aká pln
ka bude tuhá)

Postup na  prípravu plnky: Vo
du prevaríme s  práškovým cuk
rom a  vanilkovým cukrom, pridá
me mleté orechy (nevaríme) a po vy
chladnutí pridáme rum.

Postup: múku s palmarinom, práš
kovým cukrom, vanilkovým cukrom, 
soľou a  vajcom vymiesime na  cesto, 
ktoré vyvaľkáme na posypanej doske 
a vykrajujeme kolieska. Tie poukladá
me na plech vyložený papierom na pe
čenie a pečieme pri 170°C. 

1. vychladnutý kus potierame rí
bezľovým džemom, 2. vychladnu
tý kus potierame orechovou pln
kou. Oba kusy potom spojíme a jed
nu stranu máčame v rozpustenej čo
koláde. Ozdobíme vlašskými orech
mi, mandľami a podobne. 

Vanilkové slniečka
Suroviny: 370g hladkej múky, 

1 palmarin (250g), 130g cukru, 1PL 
kakaa, 1 vajce, štipka soli, 1 balík 
vanilkového cukru, papier na peče
nie (alebo tuk a múka na vymaste
nie plechu).

Plnka: 150g masla, 100g práškové
ho cukru, 0,3 L mlieka, 3 PL hladkej 
múky, 2 balíky vanilkového cukru.

Príprava plnky: Z  mlieka, va
nilkového cukru a  múky uvarí
me hustú kašu. Maslo vyšľaháme 
s  práškovým cukrom do  peny, kde 
primiešame za  stáleho šľahania vy
chladnutú vanilkovú kašu. 

Postup: múku s  palmarinom, 
práškovým cukrom, vanilkovým 
cukrom, soľou, kakaom a  vajcom 
vymiesime na cesto, ktoré vyvaľká
me na  posypanej doske a  vykraju
jeme slniečka (alebo iné tvary). Tie 
poukladáme na  plech vyložený pa
pierom na  pečenie a  pečieme pri 
170°C. Vychladnuté slniečka plní
me vanilkovým krémom za  pomo
ci vrecka na zdobenie. Jednu stranu 
namáčame v  bielej čokoláde, ktorú 
ozdobíme podľa fantázie. 

Keksy na víne
Suroviny: 250g polohrubej mú

ky, 250g palmarinu, štipka soli, 6ly
žíc bieleho vína.

Postup: Suroviny poriadne vy
miesime. Vymiesené cesto vyvaľká
me na hrúbku 0,5 cm a vykrajujeme 
rôzne tvary. Pečieme v  predhriatej 
rúre na  vymastenom a  vysypanom 
plechu pri teplote 180°C. Teplé keksy 
(hneď po upečení) obaľujeme v práš
kovom cukre, do  ktorého primieša
me 23 balíky vanilkového cukru. 

Parížske rožky 
Suroviny na rožky: 5 bielkov, 400 g 

práškového cukru, 250g pomletých 
vlašských orechov, 4 PL strúhanky. 



53

Postup: Nad parou šľaháme biel
ky a po lyžiciach postupne pridáva
me práškový cukor. Ušľaháme tuhý 
sneh, do  ktorého zľahka zapracuje
me pomleté orechy a strúhanku (už 
nešľaháme, pretože by nám sneh 
klesol). Takúto hustú hmotu dáme 
do  vrecúška na  zdobenie najlepšie 
s  plochou špičkou a  na  plech vylo
žený papierom na pečenie striekame 
rožteky alebo krátke tyčinky. Pečie
me – sušíme pri teplote 130°C. 

Suroviny na  krém: 140 ml presso 
kávy (alebo neska), 200 g. čokolády 
na varenie, 250g Hera alebo maslo, 
5 žĺtkov, 150 g kryštálového cukru, 
100 g práškového cukru. 

Postup: žĺtka šľaháme nad pa
rou spolu s  kryštálovým cuk
rom do  zhustnutia. Tuk vyšľaháme 
do peny s práškovým cukrom. Obe 
tieto masy za stáleho miešania spojí
me. V káve necháme rozpustiť 200g 
čokolády na varenie min. 52% a ne
cháme ju vychladnúť. Potom ju po
stupne pridávame k  vanilkovému 
krému. Takto pripravený krém dá
me do vrecúška na zdobenie a ozdo
bíme upečené rožky, ktoré namáča
me v čokoládovej poleve. 

Poleva: 200g čokolády, 150g Ce
ry, 3PL lyžice stolového oleja

Nepečený čokoládový 
cheesecake

Suroviny: 1 balenie keksy Be
Be (tmavé), 100g masla, 500g jemný 
tvaroh, 1 smotana na šľahanie 33%, 
300g čokoláda na varenie

Poleva: 140ml šľahačkovej smo
tany 33%, 100g čokoláda na varenie.

Postup: Keksy BeBe rozdrví
me a pridáme roztopené maslo. Vy
miesené polosypké cesto natlačíme 
do tortovej formy, ktorá je vyložená 
alobalom. 

Nad parou rozpustíme 300g čo
kolády. V miske rozmiešame jemný 
tvaroh, do ktorého nalejeme šľahač
kovú smotanu a obe zmesi premieša
me. Rozpustenú čokoládu necháme 
trochu vychladnúť a  potom pridá
me za stáleho miešania k tvarohovej 
zmesi. Rozmiešanú hmotu vylejeme 
na natlačený korpus v tortovej forme 
a povrch uhladíme. Necháme chvíľu 
vychladnúť. V  šľahačkovej smotane 
rozpustíme 100g čokolády a  vyleje
me na pripravený zákusok. 

Roman Porubän
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Štatistika roku 2016
Pokrstených: 12 ľudí Kežmarok: 6;  3 chlapci, 3 dievčatá
  Holumnica: 1; 1 dievča
  Ľubica: 1; 1 dievča
  V. Lomnica: 1; 1 dievča
  Nitra: 1; 1 dievča
  Sp. Hrhov: 1; 1 dievča
  Matejovce: 1; 1 dievča

Požehnanie manželstva: 1 Poprad: 1 

Meno a priezvisko Dátum 
narodenia

Dátum krstu Bydlisko

1. Kiara Kopaczová 31. 10. 2015 06. 02. 2016 Poprad  Matejovce
2. Matej Hanudeľ 28. 12. 2015 14. 02. 2016 Kežmarok
3. Dominika Mačoková 04. 02. 2016 13. 03. 2016 Kežmarok
4. Sofia Jankurová 20. 02. 2016 19. 03. 2016 Kežmarok
5. Nataly Makáňová 19. 05. 2015 22. 05. 2016 Nitra
6. Gréta Labudová 24. 04. 2016 05. 06. 2016 Spišský Hrhov
7. Tereza Michelle 

Potaniecová
06. 03. 2016 19. 06. 2016 Veľká Lomnica

8. Nela Krušinová 29. 09. 2013 24. 07. 2016 Ľubica
9. Zita Jadušová 13. 05. 2016 28. 08. 2016 Kežmarok

10. Lukas Duda 19. 11. 2015 10. 09. 2016 Kežmarok
11. Melánia Gáborová 11. 08. 2016 15. 10. 2016 Holumnica
12. Filip Bréda 07. 08. 2016 29. 10. 2016 Kežmarok

Dátum sobáša Meno sobášených Dátum 
narodenia

Bydlisko

1. 09. 04. 2016 Juraj Polovka
Lenka Lauffová

22. 06. 1988
15. 07. 1993

Huncovce
Poprad

Sobášených: 5 párov Kežmarok: 5 
  z toho 3 krížne manželstvá

Dátum 
požehnania

Meno sobášených Dátum 
narodenia

Bydlisko

1. 01. 10. 2016 Ján Lamper
Eva Lamperová 
r. Heldáková

02. 04. 1953
06. 10. 1956

Poprad
Poprad
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Dátum 
smrti

Meno zomrelého Dátum 
narodenia

Bydlisko Vek 
r-m-d

1. 01. 01. 2016 Helena Michalíková 16. 03. 1926 Kežamarok 89916
2. 08. 01. 2016 Vladimír Soják 11. 05. 1943 Kežmarok 72728
3. 13. 01. 2016 Viera Glovocká 29. 10. 1947 Poprad 68215
4. 28. 01. 2016 Tibor Wagner 14. 09. 1940 V. Lomnica 75414
5. 02. 02. 2016 Soňa Galušová 26. 03. 1942 Kežmarok 73107
6. 07. 02. 2016 Jana Liptáková 01. 07. 1925 Kežmarok 9066
7. 12. 02. 2016 Eduard Kupský 26. 09. 1949 Kežmarok 66417
8. 12. 03. 2016 Mária Pastuchová 10. 04. 1922 Kežmarok 93112
9. 07. 07. 2016 Erich Danielčák 31. 10. 1942 Kežmarok 7397

10. 24. 07. 2016 Agáta Scholtzová 21. 11. 1943 Kežmarok 7283
11. 02. 10. 2016 Izolda Mrozeková 16. 04. 1941 Stráne p. T. 75516
12. 18. 10. 2016 Ján Rúžička 02. 02. 1932 Kežmarok 84816
13. 22. 11. 2016 Ladislav Gurčík 23. 09. 1930 Kežmarok 86130

Pochovaných: 11 ľudí Kežmarok: 10;  z toho 5 mužov, 5 žien
  Poprad: 1; z toho 1 žena
  V. Lomnica: 1; z toho 1 muž
  Stráne pod T.: 1; z toho 1 žena

Dátum sobáša Meno sobášených Dátum 
narodenia

Bydlisko

2. 23. 07. 2016 Róbert Horník
Simona Molčányová

22. 08. 1983
16. 08. 1991

Kežmarok
Kežmarok

3. 27. 08. 2016 Ing. Dušan Kövér
Mgr. Želmíra 
Križanová

14. 07. 1982
16. 10. 1987

Hrašovík
Kežmarok

4. 10. 09. 2016 Ing. Lukáš Duda
Mária Vašová

24. 04. 1986
16. 12. 1987

Kežmarok
Kežmarok

5. 11. 11. 2016 Ladislav Kurila
Martina Suráková

16. 12. 1974
13. 12. 1979

Kežmarok
Kežmarok

Prestup: 1
Prihlásený do zboru:  4
Odhlásených zo zboru:  0
Konfirmovaných:  4 z Kežmarku: 3;  3 dievčatá
  z Ľubice: 1;  1 dievča
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Rozpis vyučovania náboženstva v Kežmarku
 1. ročník: štvrtok o 1415 h.
 2.  4. ročník: štvrtok o 1500 h.
 5. a 6. ročník: streda o 1430 h.
 7.  9. ročník: streda o 1515 h.

Rozpis vyučovania náboženstva v Ľubici:
 I. stupeň: utorok o 1235 h.
 II. stupeň: utorok o 1335 h.

Rozpis vyučovania náboženstva vo Vrbove
 I. stupeň: streda o 1225 h.
 II. stupeň: streda o 1225 h.

Štatistiku roku 2016 zostavil Roman Porubän

Vyučovanie náboženstva v školskom roku 2016/2017 navštevuje
Kežmarok Ľubica Vrbov

1. ročník 6 1 
2. ročník 3 1 1
3. ročník 6 1 1
4. ročník 6  1
5. ročník 3 1 
6. ročník 4 1 
7. ročník 5  
8. ročník 4 2 
9. ročník 5 1 1
Spolu: 42 8 4
Hotelová akadémia: 4 žiaci
Gymnázium: 6 žiaci

Konfirmandi:

1. ročník: 4 konfirmandi – z toho jeden z Huncoviec
Babjak Dávid, Choma Michal, Krompaský Tomáš, Šimová Lesia

2. ročník: 7 konfirmandov z toho 2 z Ľubice a 4 z Kežmarku 1 z Vrbova
Belková Sabina, Kapolková Simona, Kasenčák Filip, Korunová Nikola, Ko
valčík Timotej, Vilgová Karolína, Zacherová Janka
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--- Slovom i obrazom ---
1. novembra 2015 sa uskutočnila 

na  ľubickom cintoríne ekumenická 
pobožnosť za  účasti predstaviteľov 
Rímskokatolíckej cirkvi, Gréckoka
tolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi 
a. v. a Pravoslávnej cirkvi. Zhromaž
dili sme sa okolo centrálneho kríža 
cintorína. V tichej modlitbe sme ďa
kovali Pánu Bohu za  životy našich 
zosnulých, cez ktoré sme mohli pri
jať mnohé požehnanie do svojho ži
vota. Táto spomienka na zosnulých 
sa zakončila piesňou K Tebe, ó, Bo
že môj.

08. novembra 2015 v  audi
tóriu lýcea sa uskutočnilo školenie 
presbyterov Tatranského seniorátu. 
Témou tohto školenia bol Krst Svä
tý v  Malom a  veľkom Katechizme 

Dr.  Martina Luthera. Prednáškou 
nám poslúžil RNDr.  Mgr.  Adrián 
Kacián, M.A., PhD. z Biblickej ško
ly z  Martina. Vo svojej prednáške 
poukázal na  Krst Pána Ježiša Kris
ta, ktorým bol uvedený Jánom Krs
titeľom v rieke Jordán do svojho úra
du. Bola to akási inaugurácia nosite
ľa Kráľovstva Božieho na zemi. To
to Božie poverenie symbolizuje aj 
zostúpenie Ducha Svätého na  Ježi
ša Krista v podobe holubice. Kde je 
Duch Svätý, tam sa začínajú diať no
vé veci. 

V  ďalšej časti prednášky sme sa 
dozvedeli o  krste v  prvotnej cirkvi. 
Po  vyliatí Ducha Svätého na  apoš
tolov v Jeruzaleme apoštol Peter ká
že zhromaždeným o  ukrižovanom 

Adrián Kacián prednáša na školení presbyterov TAS
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a vzkriesenom Kristovi. Tieto slová 
vyvolávajú u  poslucháčov bytostný 
nepokoj, ktorý spôsobuje veľa otá
zok a  ukazuje človeku na  potrebu 
zmeny života. Na  otázku zhromaž
dených „Čo robiť?“ Peter odpovedá: 
„Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá 
pokrstiť v meno Ježiša Krista na od-
pustenie hriechov. A  prijmite dar 
Ducha Svätého (Sk 2,37).“ Krst v pr
votnej cirkvi bol aj krstom pokánia, 
v ktorom sa kajúcemu prisluhovalo 
odpustenie hriechov. Oproti Jánov
mu krstu tu vnímame dva podstat
né rozdiely: krst v prvotnej cirkvi je 
krstom v  meno Ježiša Krista a  prí
tomnosť Ducha Svätého.

Poslednou časťou prednášky bol 
krst detí v Novej zmluve. Je potreb
né skonštatovať, že Nová zmluva ne
obsahuje ani jednu správu, v  kto

rej by sa krst detí opisoval. Všetky 
prípady sa týkajú dospelých. Mnohí 
práve na tomto základe argumentu
jú, že krst detí je nelegitímny. Toto 
tvrdenie však neobstojí minimálne 
z troch dôvodov. 1. Ak Nová zmluva 
niečo nespomína, tak z toho ešte ne
vyplýva, že je to nelegitímne. Našli 
by sme mnoho úkonov, ktorých le
gitímnosť sa všeobecne v cirkvi pri
jíma, a vôbec nie sú v Novej zmluve 
spomenuté. 2. Skutočnosť, že Nová 
zmluva o krste detí mlčí, môže pa
radoxne svedčiť aj o  jeho legitimi
te. Za predpokladu, že by prví kres
ťania pokladali krst detí za  nelegi
tímny, to znamená proti Božej vô
li, je veľmi nepravdepodobné, že by 
sa proti tejto krstnej praxi nevyjad
rili. 3. Zámerom Skutkov apoštol
ských nebolo predstaviť prvotnú cir

Presbyteri cirkevných zborov TAS
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kev a  jej prax ako normatívny mo
del pre cirkev po  všetky veky a  ča
sy. Potom by bolo správne krstiť iba 
dospelých, lebo len ten krst je zazna
menaný v  norme kresťanskej pra
xe. No potom by bolo nutné zacho
vávať striktne aj iné prejavy prvotnej 
cirkvi – ako napríklad spoločný ma
jetok (Sk 4,3234). Zámerom Skut
kov apoštolských je vydať svedec
tvo o  moci Ducha Svätého, o  tom, 
ako sa evanjelium aj napriek vnútor
ným rozporom v  cirkvi, či vonkaj
ším prekážkam od židov či pohanov, 
dostalo tam, kam sa malo dostať – 
do všetkých končín zeme (Sk 1,8).

21. novembra 2015 brat senior 
Roman Porubän uskutočnil in
štaláciu brata farára Jána Matisa 
za  zborového farára do  Cirkevné
ho zboru ECAV na Slovensku Levo

ča. Tejto milej slávnosti sa zúčast
nili aj predstavitelia cirkví pôsobia
cich na  území mesta Levoča (Rím
skokatolícka cirkev, Gréckokatolíc
ka cirkev a Pravoslávna cirkev). Bra
ta farára prišiel pozdraviť aj spevo
kol Cirkevného zboru ECAV na Slo
vensku Batizovce, kde dovtedy brat 
farár Matis pôsobil viac ako 20 ro
kov. Brat senior vo svojom príhovo
re na text z knihy Józuovej 1,1.2.59 
povedal, že to, čo vidí v službe bra
ta Matisa ako najdôležitejšie sú slo
vá: „Preto teraz vstaň, prejdi cez ten-
to Jordán – ty i  všetok tento ľud – 
do krajiny, ktorú dávam Izraelcom.“ 
Vstať a ísť sa dá všelijako. Mnohí aj 
v dobe Józuovej vstali, išli a vrátili sa 
späť. Zľakli sa dravej rieky, zľakli sa 
toho, čo ich čaká za riekou, pretože 
za ňou to vonkoncom nebolo ustlaté 

Inštalácia Jána Matisa za zborového farára v CZ Levoča
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na ružiach. Problém za problémom, 
boj za bojom. Koľkí si pomysleli, ako 
by im bolo dobre v Egypte, v otroc
tve. O slobodu je potrebné bojovať. 
Bez boja to nejde ani vtedy, keď ži
jeme v slobode. No o túto slobodu je 
potrebné bojovať vo vernosti, v spo
ľahnutí sa na  toho, kto nás do boja 
posiela. Ak takýto boj vedieme, tak 
vtedy počujeme tie nádherné slová, 
ktoré znejú i k Tebe: „Budem s tebou, 
ako som bol s Mojžišom. Nenechám 
ťa a neopustím.“ 

Stáť v  službe Hospodinovej, to 
si vyžaduje predovšetkým vernosť. 
Vernosť – to je záväzok, ktorý nieko
mu dáme a snažíme sa ho potom zre
alizovať. V  konečnom dôsledku bez 
záväzkov by bol náš život povrch
ný, bezcieľny, prázdny a neraz veľmi 
egoistický. Svojím súhlasom k voľbe 

za zborového farára si aj ty urobil ur
čitý záväzok, voči sebe, svojej rodine 
i voči tomuto cirkevnému zboru, vo
či ľuďom, ktorí ti pri voľbe vyslovili 
dôveru. A tak je dôležité, aby si zostal 
verný sľubu, ktorý si dal Bohu i  ľu
ďom, keď si vstupoval do služby zbo
rového farára v CZ Levoča.

24. novembra 2015  v  našom 
cirkevnom zbore v  auditóriu lýcea 
sa uskutočnilo zasadnutie Riadia
cej skupiny Svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO lokality Dreve
né chrámy v  zakarpatskom oblúku, 
ktorému predsedal domáci brat fa
rár Mgr.  Roman Porubän. Prítom
ných na tomto stretnutí privítal pri
mátor mesta Kežmarok PhDr.  Ján 
Ferenčák. Po  kontrole úloh z  po
sledného zasadnutia Riadiacej sku
piny bol prezentovaný návrh vyda

Dekan František Dlugoš pozdravil za Rímskokatolícku cirkev
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vateľstva JADRO na vytvorenie pro
pagačného materiálu, ktorý by spĺ
ňal všetky kritériá turistov zaujíma
júcich sa o pamiatky Svetového Kul
túrneho dedičstva UNESCO. Brožú
ra by mala obsahovať GPS súradnice 
predmetnej pamiatky, adresu, urče
nie miesta na parkovanie, adresa naj
bližšieho stravovacieho zariadenia 
a  podobne, pútavé fotografie a  zák
ladné informácie o pamiatke. Ďalším 
bodom programu bolo predstavenie 
projektu PRO MONUMENTA, kto
rú uskutočnil Mgr. Branislav Rezník. 
Tento projekt sa zaoberá preventív
nou ochranou a  údržbou pamiatok. 
Po  obede nás informovala Ing.  Ive
ta Bujnová o Monitoringu pamiatok 
a obšírnejšou prednáškou poukázala 
na to, ako zeleň negatívne ovplyvňuje 
prostredie v okolí pamiatky. V tom

to bode poukázala aj na lyceálny park 
a zeleň, ktorá tu nepatrí, je príliš vy
soká, udržiava vlhkosť a  zatieňuje 
predmetné pamiatky. Na záver poda
la sestra farárka Mgr. Anna Jakušo
vá informácie z Medzirezortnej sku
piny, ktorá zasadala 20. októbra 2015.

26. novembra 2015 sa náš 
zborový spevokol zúčastnil Spiš
ských zborových dní. Mestské osve
tové stredisko v  Spišskej Novej Vsi 
každoročne organizuje regionálnu 
prehliadku spevokolov. Tohto roku 
aj náš zborový spevokol na túto pre
hliadku bol pozvaný, ktorá sa usku
točnila v  Gréckokatolíckom chrá
me Premenenia Pána. Je to moderná 
sakrálna stavba s bohato zdobeným 
interiérom. 

Spišské zborové dni sú ekumenic
kým podujatím, ktorého sa zúčastňu

Spišské zborové dni - pravoslávny spevokol
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jú spevokoly z rôznych cirkví pôsobia
cich na území Spiša. Vzhľadom na to, 
že na tomto podujatí nebol zastúpený 
miestny Evanjelický cirkevný zbor zo 
Spišskej Novej Vsi, ktorý nemá zbo
rový spevokol, organizátori oslovili 
náš spevokol, ktorý prijal toto pozva
nie. Milým prekvapením pre nás bolo 
zmapovanie histórie Zborového spe
vokolu z Kežmarku od jeho vzniku až 
po súčasnosť. Po tomto vstupe mode
rátora sa náš spevokol prezentoval za
spievaním troch piesní.

28. novembra 2015 v  Dreve
nom artikulárnom kostole sa usku
točnil koncert Borisa Lenka, jedné
ho z  našich najlepších akordeonis
tov na Slovensku, ktorý pôsobí ako 
docent na Vysokej škole múzických 
umení v Bratislave a žije v Mnícho
ve. V  jeho podaní bola prezentova

ná tvorba slovenských autorov. Toto 
turné usporiadal po všetkých dreve
ných kostoloch Karpatského oblú
ka, ktoré boli zapísané ako pamiat
ky UNESCO. V  tom čase už bola 
v kostole dosť veľká zima, a tak sme 
nášmu majstrovi priniesli dva ply
nové žiariče, ktoré by aspoň preň
ho vytvárali príjemnú pohodu, pri 
ktorej nemusí myslieť na  zimu, ale 
na  prezentovaný repertoár. Keďže 
účastníkov tohto koncertu bolo cel
kom 15, pán Lenko svojím vtipom 
a šarmom pozval aj poslucháčov zo
hriať sa pod plynové žiariče a pritom 
odohral jednu z  pripravených skla
dieb. Koncert bol teda netradičný, 
ale o to viac srdečný. 

06. decembra 2015 Stalo sa už 
peknou tradíciou, že počas advent
ného obdobia sa v  meste Kežmarok 

Koncert Borisa Lenku
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z iniciatívy riaditeľa Základnej ume
leckej školy Antona Cígera v  Kež
marku Jána Levockého piaty rok or
ganizujú adventné koncerty, ktorých 
výťažok z  dobrovoľného vstupného 
zostáva pre podporu miestnej cirkvi, 
v  kostole ktorej sa jednu zo štyroch 
nedieľ adventný koncert uskutočňu
je. Na  druhú nedeľu adventnú pri
šiel rad na Evanjelickú cirkev v Kež
marku. Koncert sa uskutočnil v  au
ditóriu lýcea. Predsa je tam teplej
šie ako v  Drevenom artikulárnom 
alebo Novom kostole. Ani tohto ro
ku na koncerte nechýbal náš zboro
vý spevokol, ktorý tu poslúžil zaspie
vaním dvoch piesní. Výnimočnosťou 
tohto koncertu bola hudba, ktorá sa 
v  pôvodných záznamoch našla prá
ve v lyceál nej knižnici a ktorú upra
vil učiteľ Základnej umeleckej školy 

Mgr.  art. Michal Paľko. Táto hudba 
po dlhom čase opäť uzrela svetlo sve
ta a  na  tomto druhom adventnom 
koncerte mala premiéru. To sa má
lokedy stáva, že sa žiakovi základnej 
umeleckej školy pritrafí premiero
vať hudbu starých dôb, ktorá vznik
la na území Spiša v luteránskom pro
stredí. Takýchto starých hudobnín 
od miestnych skladateľov sa v Lyceál
nej knižnici nachádza niekoľko, len 
ich treba objaviť a prezentovať možno 
i takouto formou širokej, nielen kež
marskej, verejnosti. Niekedy ani sa
mi netušíme, aké veľké poklady z hu
dobného sveta sa ukrývajú za múrmi 
nášho starobylého evanjelického lý
cea a jeho bohatého fondu. 

07. – 11. decembra 2015 v  audi
tóriu lýcea prebiehal adventný mod
litebný týždeň s  témou: Mesiáš pri

Vystúpenie pedagógov a žiakov ZUŠ Antona Cígera
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chádza. Počas piatich večerov nám 
na  jednotlivé témy poslúžili zvesťou 
slova Božieho bratia farári z Tatran
ského seniorátu: 1) Mesiáš prichádza 
s láskou – Roman Porubän; 2) Mesi
áš pracuje na našom spasení – Michal 
Findra; 3) Mesiáš dáva znamenia – 
Viera Zaťková; 4) Radujte sa z prícho
du Mesiáša – Ján Matis; 5) Mesiáš po
zýva ku svedectvu – Eva Germanová.

11. decembra 2015 privítal Dre
vený artikulárny kostol v  Kež
marku milovníkov poézie a  hud
by. Na  predvianočnom stretnutí sa 
predstavil hosťom blízkeho i  širo
kého okolia pedagóg, básnik,  reci
tátor vlastnej poézie Vladislav Vaľ
ko. Jeho poetické slovo sprevádzal 
hudobník Vincent Jaš a  recitátorka 
Marta Lacková za  technickej spo
lupráce Eduarda Fertaľa. Symbió

za slova a hudby v znamení adven
tu oslovila, zanechala hlboké dojmy. 
Tak sa vyznali najmladší i  skôr na
rodení. Program bol ozajstným du
chovným vianočným darom auto
rov, Mestského kultúrneho stredis
ka a  Evanjelického a. v. cirkevného 
zboru v Kežmarku všetkým, ktorí sa 
ho zúčastnili. Jeho odkaz nech nám 
pripomenie aj táto báseň:

Prosba
(Vladislav Vaľko)

Daj mi síl –
slúžiť človeku.
K tebe hľadím

ako bocian 
v prachu.

Daj mi síl –
slúžiť Zemi,

k oltáru
priniesť

Vincent Jaš (vľavo) hudobne sprevádza poéziu Vladislava Vaľka
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najvzácnejší dar,
aký si mohol

svetu dať.
Dovoľ mi –

viac milovať.
13. decembra 2015 sa uskutočni

lo o  1430 h. adventné stretnutie dô
chodcov s prislúžením Večere Páno
vej v zborovej miestnosti lýcea. Prí
tomným sa prihovoril domáci brat 
farár Roman Porubän, ktorý pou
kázal vo zvesti slova Božieho na Já
na Krstiteľa. Ten vystúpil na Judskej 
púšti a volal ľudí ku pokániu. Jánova 
zvesť bola zvesťou o tom, že napriek 
tomu, že vo svete, v ktorom žijeme, 
vládne bezprávie a  hriech, tak ten
to svet je stále predmetom Božieho 
záujmu a Božej lásky. Boh prostred
níctvom pokánia volá ľudí ku poko
ju. Táto možnosť nie je pre nikoho 

uzavretá. Ona je otvorená pre všet
kých ľudí. Pokánie je totiž kľúčom, 
prostredníctvom ktorého sa otvára
jú naše oči, uši a srdce, aby sme do
kázali prijať dar spasenia, ktorý nám 
dáva Boh do betlehemských jaslí. 

13. decembra 2015 sa v  rím
skokatolíckom kostole Nanebovza
tia Panny Márie v  Ľubici uskutoč
nil o  1700 h. ekumenický koncert, 
do ktorého sa zapojili všetky cirkvi 
pôsobiace na  území obce Ľubi
ca. Zúčastnených privítal Mgr.  Pa
vol Mrázik, ktorý celé podujatie ako 
predseda Komisie kultúry, mláde
že, školstva a  športu moderoval. 
Po  úvodnom vstupe dal slovo do
mácemu bratovi farárovi Mgr. Mar
tinovi Skladanému, ktorý všetkých 
zúčastnených i  televíznych divákov 
televízie Ľubica pozdravil apoštol

Adventné stretnutie dôchodcov



66

ským pozdravom a pripomenul dô
ležitosť adventného času, i  takého
to ekumenického stretnutia, ktoré 
sa uskutočnilo na 3. nedeľu advent
nú. Táto nedeľa sa niesla v znamení 
radosti, a tak i samotný ekumenický 
koncert mal prispieť k radosti z oča
kávania narodenia sa Spasiteľa sveta. 

Ako prvý sa prezentoval Zborový 
spevokol Cirkevného zboru ECAV 
na Slovensku Kežmarok. V jeho in
terpretácii a  klavírnom sprievode 
Romana Uhlára zazneli piesne: Svä
tý, svätý, svätý si veľký Bože, Lau
date omnes gentes a Prišiel na  zem 
konať dielo spásy. Na  záver zaspie
val Dávid Jendrušák pieseň od  Lu
cie Bílej v klavírnom sprievode Ro
mana Porubäna, Být Dítětem svítí
cím. Gréckokatolícku cirkev zastu
povali bohoslovci zo Zboru sväté

ho Romana Sladkopevca z  Prešo
va. V ich interpretácie zazneli litur
gické časti v staroslovienčine a rôz
ne iné duchovné piesne. Pravosláv
nu cirkev reprezentoval liturgic
ký chór Sv. Barbory zo Sloviniek. 
Rímskokatolícku cirkev zastupova
la ženská skupina La Speranza z Po
pradu. Na koncerte vystúpili aj žiaci 
a pedagógovia zo Základnej umelec
kej školy Antona Cígera v Kežmar
ku. Po skončení koncertu účinkujú
ci sa stretli na rímskokatolíckej fare 
pri drobnom pohostení a čaši vína. 

19. decembra 2015 sa uskutočni
li v Drevenom artikulárnom kosto
le Spišské Vianoce s vystúpením de
tí zo Základnej školy na  Hradnom 
námestí. Do programu sa zapojil aj 
spevokol cirkevného zboru zaspie
vaním piesne. 

Vystúpenie spevokolu na adventnom koncerte v Ľubici
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Prítomných pozdravil domáci 
brat farár, ktorý vo svojom príhovore 
poukázal, že láska, radosť a šťastie sú 
veľmi nákazlivé. Je nádherné vidieť 
ľudí, keď sú šťastní a je nádherné ich 
urobiť šťastnými. Vianoce, do  kto
rých vstupujeme, sú vhodnou príle
žitosťou, keď môžeme niekomu uro
biť radosť, prejaviť lásku alebo sa nie
čím navzájom obdarovať, čím tomu 
druhému chceme povedať, že nám 
na  ňom záleží a  máme ho radi. Po
čas Vianoc sa navzájom obdarúva
me rôznymi darmi, z ktorých sa te
šíme. No Vianoce sú predovšetkým 
o tom úžasnom dare, ktorý Boh polo
žil do betlehemských jaslí. Práve ten
to dar má silu nakaziť nás tou najväč
šou láskou, radosťou a šťastím. 

Boh vo svojom dare, ktorý položil 
do  betlehemských jaslí, nám hrieš

nym ľuďom prejavuje najväčšiu lás
ku, akú si len vieme predstaviť. Tá 
láska sa skrýva za menom Ježiš, kto
rá neváhala ísť za nás na drevo gol
gotského kríža, aby sme mohli v ži
vote prežívať lásku, radosť a  šťastie 
z  toho, že sme zachránení od smrti 
večnej a moci diabolskej. Verím, že 
vďaka tejto láske sa stretávame kaž
dý rok aj na týchto Spišských Viano
ciach, ktoré majú byť akýmsi poďa
kovaním Bohu za  to, aký nevýslov
ný dar pre nás kladie do Betlehem
ských jaslí. 

Daniel Hevier, jeden z  popred
ných slovenských básnikov, proza
ikov, textárov a  scenáristov, tento 
vianočný dar lásky vyjadril slovami 
básne: „Uprostred všetkých darčekov, 
ktorými izba praská, Boh podelil sa 
s človekom o darček menom láska.“ 

Spišské Vianoce - spevokol a Dávid Jendrušák
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Vianoce – to nie je iba omamná 
láska, akýsi opiát, po ktorom nás ča
ká chladné vytriezvenie. Táto láska 
nás chce podnietiť k tomu, aby sme 
šli do Betlehema, do Božej blízkos
ti a v tejto blízkosti zostali a prežíva
li ju každého dňa. Poďme a nájdime 
lásku, ktorá chce i náš život naplniť 
láskou, radosťou a pravým šťastím. 

20. decembra 2015 sa usku
točnila v  auditóriu lýcea vianočná 
besiedka s  programom detí navšte
vujúcich hodiny náboženskej výcho
vy a  detskej besiedky. Už niekoľko 
rokov takýmto spôsobom sa snaží
me pripraviť pre rodičov, starých ro
dičov, ale i  ostatných členov cirkev
ného zboru vianočný program, kto
rého obsahom je radostná zvesť – ra
dostné posolstvo o  záchrane hrieš
neho človeka prostredníctvom na

rodeného Ježiša Krista, ktorého Boh 
kladie do Betlehemských jaslí. I toh
to roku mali opäť deti možnosť pri
blížiť prostredníctvom scénok, či ho
voreného slova poézie i prózy skutoč
ný obsah Vianoc, dokonca na pozadí 
Veľkého piatku, aby tak ľudom ozrej
mili tú skutočnosť, že Vianoce by bo
li bezobsažné, keby nebolo udalostí 
Veľkého piatku a Veľkej noci. 

Z roka na rok je príprava vianoč
ného programu náročnejšia, preto
že mnohé deti sa do  programu ne
chcú zapojiť, je im to na obtiaž a po
tom pri nácvikoch vyrušujú aj tých, 
ktorí majú o to záujem. No ešte väč
ším a  čoraz častejším problémom 
je, že niekto nepríde na  vystúpenie 
a vôbec to nie je zo zdravotných dô
vodov. Pokiaľ sa jedná o  samostat
nú báseň, tak program to až tak ne

Vianočné vystúpenie detí v domove dôchodcov
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naruší, ale pokiaľ ide o scénku, tak 
ju musíme stiahnuť z  predstavenia 
a  deti, ktoré ku tomu pristupovali 
zodpovedne, so svojím programom 
nevystúpia vďaka jednému nezod
povednému. A  tak i  touto formou 
apelujem na  rodičov, aby i  v  tom
to smere učili svoje deti zodpoved
nosti, pretože je nefér pri kolektív
nych hrách, že niekto nepríde a tým 
celý kolektív potopí. Práve Vianoce 
sú vhodnou príležitosťou na to, aby 
sme deťom túto skutočnosť vysvet
ľovali a  učili ich zodpovednosti je
den za druhého. 

20. decembra 2015 zborová dia
konia pozdravila pred blížiacimi sa 
vianočnými sviatkami obyvateľov 
Domova dôchodcov Náruč milým 
darčekom. Deti im pripravili krátke 
pásmo pozostávajúce z  vianočných 

básní, scénky a  piesne. Božím slo
vom prítomných pozdravil domá
ci brat farár Roman Porubän. Tohto 
roku sa k nám pridali aj deti z Cir
kevného zboru ECAV na Slovensku 
Spišská Belá. Spolu so sestrou farár
kou Evou Germanou nacvičili jed
no vianočné pásmo s piesňou, a tak 
rovnako poslúžili obyvateľom do
mova dôchodcov. 

1. januára 2016 popoludní si 
chodím už niekoľko rokov preľuf
tovať hlavu na záhradu brata dozor
cu Chritza, ktorá sa nachádza v Ľu
bici. Stala sa z toho už akási nepísa
ná tradícia, ku ktorej sa pridali naj
prv manželia Neumannovci a jeden 
rok i  niektorí presbyteri. Tohto ro
ku sa k  nám pripojili i  ďalší členo
via z cirkevného zboru (Zuštiakovci, 
Bachledovci, Uhrínovci, Prélichovci, 

Novoročné stretnutie v Ľubici u Chritzovcov
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J. Horváth). Spoločne sme si nielen 
popriali všetko najlepšie do nového 
roka, ale mohli sme prežiť príjemné 
stretnutie v  družných rozhovoroch 
v  netradičnom prostredí. Chritzo
vých chatka je síce malá, ale vojde 
sa do  nej dosť veľa ľudí. Pozývame 
vás na takúto prechádzku aj v nastá
vajúci rok 2017. Stretneme sa o 1400 
h. pred obchodným domom Tesco. 
Kto má chuť sa trochu prejsť, je me
dzi nami vítaný. 

2. januára 2016 sme sa zúčastnili 
spoločnej mládeže Tatranského se
niorátu, ktorá sa uskutočnila v Me
dzinárodnom mládežníckom cen
tre ICHTHYS vo Veľkom Slavkove. 
Prítomných privítal brat farár Vla
dimír Maťaš, ktorý pôsobí v  Tat
ranskom senioráte ako mládežníc
ky farár a zároveň je i správcom Me

dzinárodného mládežníckeho cen
tra ICHTHYS vo Veľkom Slavkove. 
Na úvod – na akési zohriatie pre nás 
pripravili niekoľko spoločenských 
hier, na ktorých sme sa dobre poba
vili a potom sme sa venovali i  váž
nejším duchovným otázkam. 

Medzi nás prišla sestra misionár
ka z Batizoviec Zuzana Alila Pongen 
r. Kovalčíková so svojím manželom, 
ktorí nám porozprávali o svojej mi
sijnej práci,  o  jej úskaliach i  rados
tiach v  africkej Zambii. Okrem to
ho sme sa dozvedeli, že africkú kra
jinu by chceli opustiť a ďalej ako mi
sionári by radi pôsobili v Indii, od
kiaľ pochádza jej manžel. Ten nám 
v krátkosti porozprával, ako sa z člo
veka skoro ateistu stal misionár. Bo
lo to veľmi pútavé, zaujímavé a pre
dovšetkým oslovujúce rozprávanie, 

Spoločná mládež TAS vo Veľkom Slavkove
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pri ktorom sme si mohli uvedomiť, 
ako predivne koná Boh i  v  dnešnej 
dobe, keď si povoláva do služby člo
veka. Vtedy som si uvedomil slová, 
ktoré vyslovil prorok Izaiáš: „Lebo 
ako dážď a sneh padá z neba, a ne-
vracia sa tam, ale napája zem, robí 
ju plodnou, úrodnou a  dáva seme-
no rozsievačovi a  jediacemu chlieb, 
tak bude moje slovo, ktoré vychádza 
z  mojich úst: nenavráti sa ku mne 
prázdne, ale vykoná, čo sa mne pá-
či, úspešne spraví, na čo ho posielam 
(Iz 55,10.11). 

3. januára 2016 v auditóriu lýcea 
už po piatykrát zaznela Malá vianoč
ná hudba v podaní Kvarteta Ad glo
riam Dei. Toto kvarteto tvoria čle
novia Symfonického orchestra Slo
venského rozhlasu, Orchestra ope
ry a  baletu Slovenského národné

ho divadla ako aj Štátnej opery Ko
šice a  ich hostia. V  interpretáciách 
rôznych skladieb sa nám tohto roku 
predstavili: 1. husle – Jozef Ostrolúc
ky; 2. husle – Jana Vozníková; vio
lončelo – Gregor Regeš; barytón Ju
raj Adamuščin; flauta Dominika Kri
žalkovičová; gitara Marek Kamenic
ký; klarinet – Michal Vozník. 

Festival Malá vianočná hudba sa 
koná od  roku 2011 v  rôznych mes
tách a obciach Slovenska a je určený 
pre spríjemnenie sviatočných chvíľ 
Vianoc. Vznikol z  iniciatívy členov 
sláčikového kvarteta Ad gloriam 
Dei tvoreného mladými profesionál
nymi umelcami, ktorí okrem sólovej 
činnosti pôsobia v  popredných slo
venských hudobných telesách. Zá
merom tohto kvarteta bolo a je tvo
riť zoskupenie, ktoré svojmu pub

Naši dorastenci skúšajú svoje svaly pri „nosení nevesty“
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liku približuje duchovné posolstvo 
prostredníctvom hudby rôznych 
štýlových období, pričom popri oso
bitných večerných koncertoch svo
jou hrou obohacuje slávnostné oka
mihy rôznych sviatkov a cirkevných 
obradov. 

Počas tohto ročníka sme sa pre
niesli rôznymi obdobiami. V  úvo
de zaznel gregoriánsky chorál, kto
rý sa spojil so súčasnou hudbou só
lového violončela, autora Gregora 
Regeša. Svetoznáma Vodná hudba 
pre orchester od Georga Friedricha 
Händla, skladateľa žijúceho v  ob
dobí baroka, zaznela v  podaní slá
čikového tria. Skladba Johanna Pa
chelbela s názvom Kánon sa k tro
jici hráčov na  sláčikové nástro
je pridala aj flauta. Od baroka sme 
sa potom presunuli ku klasicizmu, 

kde zaznelo trio pre klarinet, husle 
a violončelo od Jeana Baptistu Vaň
hala a po tejto skladbe zaznela jed
na z najznámejších skladieb české
ho autora Antonína Dvořáka – Hu
moreska, v  podaní sólovej flauty 
a sláčikového tria. Po hudbe 19. sto
ročia sme sa presunuli do  20. sto
ročia. Interpret Marek Kamenický 
sa predstavil sólovou skladbou pre 
gitaru autora narodeného v Tunise 
– Rolanda Dyensa s  názvom Son
ge Capricorne. Ernesto de Curtis – 
Non ti scordar di me – (1912) a Lu
cio Dalla – Caruso (1986). Dve ta
lianske piesne, ako reminiscen
cia krásnych letných dovolenko
vých dní. V závere koncertu zazne
li dve kompozície, ktoré smerova
li k  ľudovej tradícii. Najskôr skla
dateľka Maria Millar a  jej skladba 

Interpreti Malej vianočnej hudby
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s vtipným názvom – Bach v Írsku. 
Je v nej krásne prepojenie rôznych 
Bachových skladieb na  tanečný ír
sky spôsob a  zazneli nám v  poda
ní tria flauta, husle a violončelo. Po
sledná skladba koncertu – Koledy 
z Jurajovho domu v úprave Grego
ra Regeša. 

4. februára 2016 pri príležitosti 
100. výročia smrti Dr. Vojtecha Ale
xandera bola na budove Evanjelické
ho lýcea v Kežmarku odhalená busta 
tejto významnej osobnosti, priekop
níkovi röntgenológie v Uhorsku. Pri 
tejto príležitosti Slovenská lekárska 
spoločnosť, Spolok lekárov Dr. Voj
techa Alexandra v Kežmarku a Sub
regionálna lekárska komora Poprad 
v  spolupráci s  mestom Kežmarok 
zorganizovali aj vedeckú konferen
ciu s  medzinárodnou účasťou, kto

rá sa uskutočnila v kongresovej sále 
hotela Hviezdoslav. 

Vojtech Alexander, študent kež
marského evanjelického lýcea, sa 
narodil 31. mája 1857 v  Kežmarku 
do  rodiny Ignáca Alexandra a  Ma
tildy rodenej Beck. Stredoškol
ské štúdiá skončil v  rodnom mes
te, medicínu vyštudoval v Budapešti 
a v roku 1882 sa vrátil do Kežmarku, 
kde pôsobil do konca roku 1907 ako 
praktický lekár a chirurg. Roku 1886 
sa oženil s Kežmarčankou Alžbetou 
Schwarzovou, s ktorou mal päť detí.

Po návrate zo štúdií do Kežmar
ku sa aktívne zapojil do  činnos
ti Spolku spišských lekárov a lekár
nikov. Z  jeho iniciatívy bola prebu
dovaná nemocnica, elektrifikova
lo sa mesto, urobila sa kanalizácia, 
regulácia riek (vysušením jedné

Odhalenie busty MUDr. Vojtecha Alexandra
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ho ramena rieky Poprad tzv. „Liba
patak“ vznikla dnešná Alexandro
va alej, ktorá je medzi Garbiarskou 
ulicou a  Strednou odbornou ško
lou), zalesnilo sa okolie Kežmarku, 
vznikol Kežmarský okrášľujúci spo
lok, Kežmarská akciová elektrifikač
ná spoločnosť, Uhorský robotnícky 
invalidný a  penzijný spolok. Dr.A
lexander bol aktívnym členom Kež
marského meštianskeho strelecké
ho spolku, finančne podporoval štu
dentov jednotlivých kežmarských 
škôl atď. 

Vynález lúčov X nemeckým fy
zikom Röntgenom v  roku 1895 
a  možné využitie týchto lúčov zau
jali dr. Alexandra, ktorý si ako prvý 
lekár na  území Slovenska zaobsta
ral v roku 1897 röntgenový prístroj. 
Prvé snímky zhotovil z  drobných 

živočíchov a  rôznych predmetov, 
od roku 1898 röntgenoval aj ľudské 
telo. V roku 1906 zhotovil ako prvý 
plastickú röntgenovú snímku. Keď 
sa v roku 1907 zriadilo v Budapešti 
centrálne röntgenové laboratórium, 
povolali ho za  jeho správcu. V  ro
ku 1909 sa stal docentom na buda
peštianskej lekárskej fakulte a v ro
ku 1914 profesorom röntgenológie. 
Od roku 1915 bol riaditeľom Rádio
logického ústavu pri lekárskej fakul
te. Výsledky svojej bádateľskej prá
ce zverejnil vo vyše 110 odborných 
prácach a prednáškach na mnohých 
svetových kongresoch.

Medzi jeho unikátne röntgeno
vé snímky patria aj snímky vyvíja
júceho sa zárodku jeho syna Imri
cha, ktorý sa následkom tohto žiare
nia narodil ako duševne postihnutý.

Autorom busty je kežmarský sochár Ladislav Galko
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Dr. Alexander umrel v Budapešti. 
Jeho telo bolo prevezené do Kežmar
ku. Busta dr. Alexandra sa nachádza 
v Panteóne radiológov v Mníchove, 
po  ňom je pomenovaný rádiologic
ký ústav v Budapešti a maďarská rá
diologická spoločnosť každoročne 
udeľuje pamätnú medailu dr.  Ale
xandra najlepším röntgenológom. 
Ministerstvo kultúry Slovenskej re
publiky vyhlásilo v roku 1988 súbor 
najstarších röntgenových snímkov 
MUDr. Alexandra za národnú kul
túrnu pamiatku.

5. februára 2016 – sa uskutočnil 
v reštaurácii Severka 8. Ples kežmar
ských evanjelikov, ktorý otvorila na
ša konferencierka Barbora Kaprá
lová. Prítomných srdečne privítala 
a  dala slovo domácemu bratovi fa
rárovi a  seniorovi Tatranského se

niorátu ECAV na Slovensku Roma
novi Porubänovi. Ten sa prítom
ným v  krátkosti prihovoril a  záro
veň privítal medzi nami aj manželov 
Germanovcov z  Cirkevného zbo
ru ECAV na Slovensku Spišská Belá. 
Potom poprosil sestru farárku Evu 
Germanovú o modlitbu. 

Po večeri sa rozprúdila dobrá zá
bava. V  spoločenských tancoch sa 
nám ako každý rok predstavili Kris
tína Bajusová so svojím partnerom. 
Tohto roku sme mali tanečný par
ket obohatený aj o predstavenie scé
nického tanca, ktorý nám predvie
dol Dávid Jendrušák so svojou ta
nečnou partnerkou z konzervatória 
v Košiciach.

Úspech každej akcie závisí 
od správneho výberu umelcov i jed
notlivých čísel. Hoci plesy by ma

Manželia Germanovci z Belej na evanjelickom plese
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li byť venované tanečnému umeniu, 
tohto roku medzi nás zavítal i kúzel
ník Wolf, ktorý nám priniesol skve
lú zábavu s množstvom gagov a pre
dovšetkým rôznych kúziel a  ilúzií, 
nad ktorými sme špekulovali, ako sa 
mu to len mohlo podariť. Nevšedné 
komické situácie, na ktoré si použil 
aj niektorých účastníkov plesu, nás 
nenechali bez záchvatov smiechu. 
Kvalitná ilúzia nás dokázala ohúriť 
a veľmi dobre zabaviť. 

Pred polnocou nechýbala tom
bola, ktorú tohto roku moderova
li mladomanželia Kitovci. Výťažok 
vo výške 668, € bol poukázaný pre 
Cirkevný zbor ECAV na  Slovensku 
Iliašovce na  generálnu opravu kos
tola. Počas niekoľkých nedieľ v cir
kevnom zbore na tento účel prebie
hala zbierka, v  ktorej sa vyzbieralo 

145,€, a tak na účet cirkevného zbo
ru sme poukázali 813, €. Poďako
vanie patrí všetkým, ktorí pomohli 
Cirkevnému zboru Iliašovce

Okrem toho sa chcem poďakovať 
i  organizátorom, hlavne Gabriele 
Križanovej, za  každoročnú prípra
vu tohto milého podujatia. Tešíme 
sa na ďalší ples, v poradí už deviaty. 

7. februára 2016 sa v našom cir
kevnom zbore v  auditóriu lýcea 
uskutočnil Výročný zborový kon
vent, na  ktorom sa zhodnotil uply
nulý rok 2015 po duchovnej i hospo
dárskej stránke. Prítomní konventu
áli dostali správu o živote Cirkevné
ho zboru ECAV na  Slovensku Kež
marok týždeň dopredu v  písomnej 
podobe, ku ktorej sa mohli na kon
vente vyjadriť. Rovnako bola do
stupná aj na webovej stránke www.

Mladí si to užívali naplno
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ecavkk.sk. Závery konventu sa pri
jímali rôznymi uzneseniami, ktoré 
konventu odporúčalo prijať zborové 
presbyterstvo a hospodársky výbor. 

8. februára 2016 sme sa rozlúči
li v nádeji vzkriesenia a večného ži
vota v Novom kostole so Soňou Ga
lušovou, ktorá sa narodila 26. mar
ca 1942 v  Spišskom Podhradí ro
dičom Adamovi Halačekovi a  Jo
lane r. Müllerovej. V  rodičovskom 
dome vyrastala po  boku staršieho 
brata. Základné vzdelanie získala 
v Spišskej Novej Vsi a  strednú ško
lu mliekarenskú absolvovala v  Ri
mavskej Sobote. Po  skončení ško
ly nastúpila pracovať do  mliekarní 
vo Veľkej Lomnici. Do  manželstva 
vstúpila 23. apríla 1966 s  Ladisla
vom Galušom v  Starom Smokovci. 
Pán Boh im v tomto manželstve po

žehnal troma dcérami Ivetou, Janou 
a  Zuzanou. Okrem toho vychovala 
dvoch vnukov Dávida a Filipa. V ro
ku 1971 sa presťahovala z Tatranskej 
Lomnice do Kežmarku. Z mliekarní 
odišla pracovať na železničnú stani
cu do Tatranskej Lomnice, kde pra
covala ako hlavná pokladníčka. Od
tiaľ prestúpila na  železničnú sta
nicu do  Kežmarku, kde pracovala 
až do  odchodu do  starobného dô
chodku. V cirkevnom zbore od roku 
2006 až do roku 2013 prijala službu 
sprievodkyne v  Novom kostole. Aj 
po diagnostikovaní rakoviny prsní
ka zostala naďalej plná optimizmu, 
keď ešte druhých posilňovala a po
vzbudzovala. Nakoniec však choro
be podľahla 2. februára 2016. Soňa 
Galušová sa tak dožila 73 rokov, 10 
mesiacov a 7 dní.

Soňa Galušová v kancelárii farského úradu
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Brat farár vo svojej kázni na text 
z  Lukášovho evanjelia 10,3842 
poukázal na to, akým duchovným 
vývojom zosnulá prechádzala vo 
svojom živote predovšetkým po
čas obdobia, v  ktorom vykonáva
la službu sprievodkyne v  Novom 
kostole (2006 – 2013). Aj v jej živo
te častokrát zazneli Kristove slová: 
„Marta, Marta, starostlivá si a zne-
pokojuješ sa pre mnohé veci.“ Áno, 
všetci sme ju poznali ako starost
livú mamu, ochotnú pomôcť, pod
poriť človeka, či dokonca aj obe
tovať sa, keď to bolo potrebné. Pre 
mnohé veci sa vedela v živote zne
pokojovať, či mnohé udalosti ju 
znepokojovali. To jej však spôso
bovalo akúsi ustarostenosť, s  kto
rou vo svojom vnútri ustavične zá
pasila. Aj ona patrila k  tým, ako 

biblická Marta, čo prijali do svojho 
domu Ježiša Krista.

Marta otvorila dvere svojho do
mu, tak ako ich otvorila aj naša zo
snulá spolusestra. A Ježiš vošiel dnu. 
Od  samej radosti ani nevie, čo má 
robiť, ani nevie, ako sa má Oň po
starať. Veď takéhoto vzácneho hosťa 
je potrebné si poriadne uctiť a v do
me to nikoho netrápi, nikto jej nech
ce s tým pomôcť. Na všetko je sama. 
Jej sestra Mária si sadne k Ježišovým 
nohám a počúva. A Marta sa na  to 
hnevá. Dokonca aj Ježiš ju zastaví 
v jej zhone a ustarostenosti a hovo
rí jej: „Marta, Marta, starostlivá si 
a znepokojuješ sa pre mnohé veci.“ 

Čakali by sme zdvorilostné: Ne
rob si so mnou starosti. Ale v  tej
to chvíli nejde o Ježišovu zdvorilosť 
a skromnosť. On neprišiel do jej do

Stretnutie dôchodcov - aj so Soňou Galušovou
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mu preto, aby jej pridával starosti. 
Pri tejto návšteve ide o čosi iné. Ide 
o to, aby aj ona si sadla ako jej sestra 
Mária k  Ježišovým nohám a  počú
vala Jeho slová. Nič nehovorila, ale 
počúvala. Práve toto je dôležité, keď 
Ježiš prichádza k nám na návštevu. 
Počúvať Jeho slovo, ktoré má moc 
meniť ľudský život, ktoré má moc 
vzkriesiť človeka zo smrti k  životu. 
Nestačí len otvoriť dvere pre vzác
nu návštevu, akou bol nepochybne 
Ježiš, ale potrebné je aj počúvať to, 
s čím prichádza, čo nám hovorí. Ak 
počuté slovo má mať zmysel pre náš 
život, tak je ho potrebné ďalej zacho
vávať vo svojom srdci a dostať do re
ality každodenného života.

To si uvedomovala aj naša zosnu
lá spolusestra. A  tak sme spoločne 
mohli prekonávať rôzne duchovné 

zápasy, neraz i  so slzami v  očiach. 
Ježišovo slovo, ktoré postupne po
čúvala, však zanechávalo stopy 
na jej živote. Boli to stopy v jej uva
žovaní, myslení i  konaní. To slovo 
jej dávalo nádej napriek ťažkej cho
robe, ktorou prechádzala. To slovo 
jej dávalo toľko sily, že keď dva týžd
ne pred svojou smrťou bola na klu
be dôchodcov, ešte iných posmeľo
vala a  napomínala, aby sa nevzdá
vali. To slovo možno naposledy číta
la i  v  kňazskej správe, ktorú dosta
la v nedeľu, kde do poslednej chvíle 
sa zaujímala o život cirkevného zbo
ru a  po  telefóne si overovala určité 
skutočnosti. Ale to slovo jej dávalo 
silu i v tých posledných chvíľach ži
vota bojovať ten dobrý boj viery až 
do  konca. Kristovo slovo prijíma
la v  tomto chráme, kde pravidelne 

Soňa Galušová s kostolníčkou Boženou Ferencovou
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chodievala na bohoslužby, ale prijí
mala ho aj na biblických hodinách, 
kde sme sa s ňou mohli stretávať. Aj 
pre ňu sa postupne slovo Ježiša Kris
ta stávalo omnoho vzácnejším po
kladom, ako každodenná ustaroste
nosť o svoje živobytie, ako myšlien
ky na to, čo so mnou bude a či tu eš
te vôbec budem. 

Kristovo slovo problém ustaros
tenosti v jej živote vyriešilo. Uvedo
movala si, že spoliehanie sa na vlast
né sily a schopnosti má svoje obme
dzenie, svoje hranice, ktoré sa ne
dajú človekom prekročiť. Jednodu
cho to nedokážeme. Kto počúva Bo
žie slovo a rešpektuje ho vo svojom 
živote, tak tam sa začína rodiť vie
ra, tam začína dôvera voči Bohu, 
spoľahnutie sa na Neho. A takýmto 
duchovným vývojom prechádzala 

aj naša zosnulá spolusestra, rovna
ko, ako ním prechádzala aj biblická 
Marta, ktorá pri ďalšej návšteve Ježi
ša Krista sa už správa úplne inak. Už 
neposkakuje s občerstvením, nerobí 
si starosti, čo komu dá, ale keď Ježiš 
prichádza pri smrti ich brata Lazá
ra a hovorí: „Ja som vzkriesenie a ži-
vot - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď 
umrie, a nik neumrie naveky, kto ži-
je a verí vo mňa.“ Marta tieto slová 
dobre počuje a vie, čo i pre ňu zna
menajú. Neunikla jej už ani jedna 
veta. Keď sa jej Ježiš opýta: „Či ve-
ríš tomu? Povedala Mu: Áno, Pane, 
ja som uverila, že Ty si Kristus, Syn 
Boží, ktorý mal prísť na svet.“ 

21. februára 2016 – sa uskutoč
nil v  auditóriu lýcea koncert s  ná
zvom Antonín Dvořák – Hudba 
života. Toto hudobnodramatické 

Hlavní protagonisti hudobno-dramatického pásma o Dvořákovi
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prevedenie v podaní klaviristky Jú
lie Grejtákovej, herca a režiséra Pet
ra Cibulu a speváka Mariána Luká
ša (bas) nám priblížilo život a dielo 
Antonína Dvořáka vo svetle Biblic
kých písní. 

Dvořák patril k najslávnejším hu
dobným skladateľom všetkých dôb. 
Jeho symfonické opusy patria k sve
tovej špičke a sú obvyklou súčasťou 
všetkých významnejších prehliadok 
symfonickej hudby. Sila Dvořáko
vej melodickej invencie uchvacuje 
dodnes mnohých odborníkov i  lai
kov a dokonca vyrážala dych v kom
pozícii aj jeho súčasníkom.

Antonín Dvořák sa narodil a vy
rastal v  Nelahozevsi blízko Pra
hy. Jeho otec František bol mäsia
rom. V  rokoch 18531856 sa zdr
žiaval mladý Antonín vo Zlonicích, 

kde sa ho ujal miestny kantor a or
ganista Antonín Liehmann, ktorý 
odhalil jeho mimoriadny hudobný 
talent. V  šestnástich rokoch odišiel 
do  Prahy študovať organovú ško
lu. Zároveň hral na  violu v  orches
tri Prozatimního divadla pod vede
ním Bedřicha Smetanu. Veľmi skoro 
začal skladateľskú dráhu. Jeho žena 
poslala skladby najvýraznejšej osob
nosti vtedajšieho romantizmu Jo
hannesovi Brahmsovi, ktorý Dvořá
ka doporučil ako skladateľa berlín
skemu nakladateľovi Simrockovi. 
Pre neho Dvořák v roku 1878 napísal 
celý rad Slovanských tancov a  vďa
ka vynikajúcim kritikám sa okam
žite preslávil po celom svete. Úspeš
ne sa uplatnil aj ako dirigent svojich 
vlastných skladieb. V roku 1884 bol 
Dvořák pozvaný do  Londýna, aby 

Peter Cibula, Júlia Grejtáková a Marián Lukáč
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dirigoval svoju Stabat Mater, vokál
noinštrumentálne dielo, zložené 
po  smrti jednej z  jeho dcér. Stretá
va sa s obrovským úspechom a zís
kava veľmi silné väzby na  anglickú 
hudobnú scénu, kde vynikajúce vý
kony zborového spevu ho sčasti mo
tivujú k  ďalšiemu kompozičnému 
úsiliu. A  tak vzniká jeho Rekviem, 
ktoré je uvedené po prvýkrát v roku 
1891 v Birminghame pod jeho vlast
nou taktovkou. O rok na to zaznelo 
Národnom divadle v Prahe. 

Na  základe svojich úspechov 
Dvořák získava doktorát v  Pra
he a  Cambridgi a  stáva sa profeso
rom na  pražskom konzervatóriu, 
kde vychoval celý rad významných 
českých skladateľov. V roku 1892 je 
Antonín pozvaný do Spojených štá
tov amerických, kde má pôsobiť ako 

riaditeľ konzervatória v New Yorku. 
Spočiatku váha, ale nakoniec prijme 
túto ponuku. Jeho americká misia 
mu priniesla obrovskú slávu, preto
že na tomto kontinente napísal svoje 
veľkolepé dielo – 9. symfóniu nazva
nú „Novosvetská“. 

Rovnako aj Biblické Písně vzni
kajú na  americkej pôde. Sú akýmsi 
rozhovorom s Bohom, v ktorom mô
žeme pozorovať jednu z  hlavných 
čŕt Dvořákovej – povahy úprimnú 
hlbokú zbožnosť, ktorá je zbavená 
vonkajšieho obradného pátosu. Tú
to intimitu ešte zvýšil tým, že nepo
užil latinský text, ale český, vybra
ný z kralickej Biblie z knihy Žalmov. 
Žalmy svojou archaickou starozá
konnou atmosférou, hlbokou múd
rosťou a preduchovnelosťou myšlie
nok i rýdzou poéziou slova dôklad

Júlia Grejtáková pri interpretácii Dvořákovej hudby
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ne rozvlnili skladateľovu hudob
nú inšpiráciu. Pozorne ich vyberal, 
aby cyklus nebol charakterove i vý
razove jednostranný a aby sa v ňom 
účinne striedali prejavy prosieb, úz
kosti, dôvery i útechy s tónmi hym
nickej oslavy a zbožného obdivu. Zo 
snahy, aby aj najmenšie úryvky tvo
rili obsahovo i  formálne jednolia
ty celok, je zjavné, že Knihu Žalmov 
veľmi dobre poznal, že mal k  nej 
úprimný vzťah. 

Dvořákovo zhudobnenie týchto 
textov je kongeniálne s ich myšlien
kovou a básnickou nosnosťou a pre
zrádza, že skladateľov vzťah k náme
tom bol citovo spontánny a úprim
ný. Biblické piesne vynikajú rý
dzosťou štýlu, nesmiernou prosto
tou, ale tým väčšou hĺbkou výpove
de, preduchovnelosťou výrazu naj

mä vo vokálnom parte i  zvláštnou 
odovzdanosťou hudobného prejavu 
idey a  básnickým obrazom jednot
livých žalmov. Prostá a povznášajú
ca hudba Biblických piesní je v do
konalom súlade so žalmovými tex
tami. Dvořák týmto dielom dôstojne 
zakončil a súčasne i vyvrcholil svoju 
piesňovú tvorbu. Uctievaný celým 
svetom nečakane zomiera 1. mája 
1904 v Prahe. 

13. marca 2016 sa uskutočnilo 
pôstne stretnutie dôchodcov v zbo
rovej miestnosti aj s prislúžením Ve
čere Pánovej. Tieto stretnutia dô
chodcov už majú svoju tradíciu. Pri 
pohľade na fotografie z rokov dávno 
minulých si človek uvedomuje neza
držateľnosť času, ale i  to, koľko ľu
dí v cirkevnom zbore, ktorí sa pra
videlne zúčastňovali týchto stretnu

Pôstne stretnutie dôchodcov
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tí, už nie je medzi nami a noví, kto
rým roky pribudli, ako keby sa han
bili či báli prísť medzi nás. Aj tou
to cestou chceme pozvať všetkých 
dôchodcov na tieto stretnutia, ktoré 
slúžia na povzbudenie ducha, vytvo
renie spoločenstva cirkvi, a tak pri
jatia Božieho požehnania aj v zdie
ľaní sa s rôznymi problémami, ktoré 
vo vyššom veku človeka odrazu za
čnú trápiť. 

25. marca 2016 sa uskutočnil 
o  1700 h. v  Novom kostole Veľko
piatočný koncert v  podaní Musica 
Temporis. Na  organe sa nám pred
stavila Marta Gáborová, violončelo: 
Matej Tkáč, priečna flauta: Alžbeta 
Sivčáková, husle: Michaela Pavlíko
vá. V  ich interpretácii zazneli diela 
od J. S. Bacha, Carla Philipa Emanu
ela Bacha a Marce Dupreho. 

2. apríla 2016 sa uskutočnil o 1500 
h. v  spoločenskom dome CULTUS 
v  Ľubici 2. detský ples. Tohto ro
ku bol zameraný na  včielky. Všet
kých účastníkov od  detí až po  ro
dičov sme vyzvali, aby prišli na ples 
oblečení v  žltočiernej farbe. Všet
ci účastníci túto požiadavku reš
pektovali, a tak sa sála spoločenské
ho domu CULTUS postupne zaplni
la malými včielkami i trochu väčší
mi. Tohto roku sa detského plesu zú
častnilo do 80 účastníkov (detí s ro
dičmi). Bolo nás naozaj ako v úli. 

Na  včielkach predovšetkým ob
divujeme ich usilovnosť a  pracovi
tosť. Zborový farár v  úvode tohto 
stretnutia vyzdvihol práve tieto dve 
vlastnosti a  poukázal na  to, že keď 
Pán Boh stvoril človeka a postavil ho 
do  záhrady Éden, tak mu povedal, 

Detský ples - spoločná zábava
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aby ju obrábal a  strážil. To zname
ná, že práca je človeku určená od sa
mého stvorenia. A  keďže človek sa 
mal o záhradu starať, tak si brat fa
rár na  pomoc zobral aj nejaké zá
hradné náradie (lopatu, vidly a rýľ). 
Postupne ich ukazoval deťom a pý
tal sa, či vedia, na čo jednotlivé ná
radia slúžia. Prvým odvážlivcom bol 
Roland Kaprál, ktorý nám prezradil, 
na  čo slúži taká lopata, či už v  zi
me alebo v  lete. Niektoré deti –ako 
Miško Šterbák – vedeli hneď identi
fikovať také vidly. No zároveň aj ve
del, na  čo sa používajú. A  tak sme 
zistili, že medzi nami máme aj ma
lých gazdov, ktorým podobné nára
die nie je neznáme, ba dokonca ho 
nedržia po prvýkrát v ruke. 

Brat farár ďalej podotkol, že práca 
je dôležitá, pretože prostredníctvom 

práce získavame peniaze na  svoju 
obživu, na  každodenný chlieb, no 
však práca pre nás nesmie byť všet
kým, preto Pán Boh povedal člove
ku: „Šesť dní budeš pracovať a konať 
svoju prácu, ale siedmy deň je dňom 
sviatočného odpočinku pre Hospodi-
na, tvojho Boha; nebudeš robiť ni-
jakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani 
tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvo-
ja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cu-
dzinec, ktorý je v tvojich bránach, le-
bo za šesť dní utvoril Hospodin nebe-
sá i zem, more i všetko, čo je v nich, 
a  siedmy deň odpočíval; preto Hos-
podin požehnal deň sviatočného od-
počinku a posvätil ho (2M 20,9-11)!“ 

Brat farár ďalej poukázal aj na to, 
ako je dôležité, aby sme sa nauči
li zodpovedne pracovať v spoločen
stve cirkvi. Každý jeden z  nás má 

Miško Šterbák popisuje na čo slúžia vidly
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Na chvíľu dobre padla aj prestávka

nejaké dary, ktoré nám Pán Boh 
dal a  ktoré máme využívať nielen 
vo svoj prospech, ale aj v  prospech 
svojho blížneho. A  tak je potrebné, 
aby sme sa aktívne zapájali do práce 
v  cirkevnom zbore. I  samotný det
ský ples musel niekto pripraviť, aby 
sa deti mohli stretnúť a prežiť jedno 
nezabudnuteľné sobotné popolud
nie v úli s ostatnými včielkami. Bo
hatá výzdoba, ktorá nám pripome
nula rozprávku o včielke Maji, pek
ne prestreté stoly, detský úľ, tombola 
a kopec zábavy, to všetko stálo veľ
ké úsilie a niekoľkotýždňové prípra
vy. Aj Pán Ježiš nás pozýva do prá
ce na Jeho vinici. No častokrát aj my 
musíme skonštatovať: „Žatvy je síce 
mnoho, ale pracovníkov málo. Preto 
proste Pána žatvy, aby vyslal robot-
níkov na svoju žatvu“ (L 10,2). A tak 

na záver sme sa pomodlili a prosili, 
aby nás Pán Boh naučil zodpoved
ne pristupovať k práci, ktorá nás živí 
a  dáva každodenný chlieb, ale rov
nako k  práci, do  ktorej nás pozýva 
Ježiš Kristus vo svojej cirkvi. 

Po  príhovore brata farára každé 
dieťa dostalo krídla a začala sa včiel
kovská zábava. Ani tohto roku 
nechýbal spoločný tanček, ktorý pre 
deti pripravil Dávid Jendrušák so 
svojimi spolužiakmi z  konzervató
ria v Košiciach. Deti sa veľmi rýchlo 
zhostili pohybových aktivít na  hu
dobný motív z  rozprávky: Včielka 
Maja, ktorej úvodnú pieseň naspie
val Karol Gott. A tak každému v to 
popoludnie znela známa skladba, 
ktorá začínala slovami: „V  krajine, 
kde sa piesok lial a kde sa sypal vo
dopád, bývala včielka nezbedná, ten, 
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Slovenský ProChrist a jeho prenos v Kežmarku

kto ju poznal, mal ju rád. Tá včiel
ka, čo vám o nej spievam, to je Maja, 
veľká malá nezbednica Maja, lieta 
svetom sem i tam, stále za ňou ute
kám. Aj dnes k nám letí naša kama
rátka Maja, Maja, Maja leť rýchlo, 
priamo k nám.“ 

Tanečné kreácie nám vystrieda
li aj rôzne súťaže, do  ktorých sme 
zapojili i prítomných rodičov. Opäť 
sme sa mohli pobaviť na  tom, ako 
deti mali obaliť do  toaletného pa
piera svojho otca, mamu či babku, 
alebo ako kŕmili svojich rodičov so 
zaviazanými očami. Veríme, že aj 
na rok sa opäť stretneme pri 3. det
skom plese plnom zábavy. 

11. – 15. apríla 2016 sa v našom 
cirkevnom zbore v  auditóriu lýcea 
uskutočnil slovenský ProChrist, 
ktorý bol vysielaný z  Ružomberka. 

Témou tohtoročného online pre
nosu bola: Láska bez konca. Prvým 
rečníkom bol Bolek Taska, ktorý 
hovoril na  tému: Zmysel! Je každý 
strojcom svojho šťastia? Ako druhý 
rečník sa nám predstavil zboro
vý farár Cirkevného zboru ECAV 
na Slovensku Nitra Ivan Eľko, kto
rý rozprával na tému: Zlyhanie! Ko
niec dobrý – všetko dobré. V  tre
tí večer nám poslúžil Božím slo
vom riaditeľ Evanjelizačného stre
diska Slavomír Slávik, ktorý roz
prával na tému: Veriť! Nejde to? Vo 
štvrtý večer sa zamýšľal nad témou: 
Utrpenie! Je zdieľané utrpenie po
lovičné utrpenie? brat farár Ľubo
mír Ďuračka, ktorý pôsobí v  Cir
kevnom zbore ECAV na  Slovensku 
Považská Bystrica a v posledný ve
čer tejto evanjelizácie sa k nám pri
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hovoril brat senior Turčianskeho 
seniorátu Marián Kaňuch s  témou: 
Láska! Láska zaslepuje. 

23. apríla 2016 sa uskutočnil 
v  Cirkevnom zbore ECAV na  Slo
vensku Štrba KonfiDeň Tatranské
ho seniorátu, ktorého sa zúčastni
li aj naši konfirmandi. Téma tohto 
stretnutia bola: Prenesení. Tú výstiž
ne charakterizoval samotný plagát, 
ktorý znázorňoval mladého človeka 
prichádzajúceho na pokraj priepasti. 
Spadnúť do priepasti by znamenalo 
pre neho istú smrť. Vrátiť sa späť to 
už nešlo a v konečnom dôsledku by 
to tiež prinieslo tragédiu do  živo
ta človeka. Jediná možnosť záchra
ny bola na druhom brehu priepasti. 
Ale ako sa tam dostať? Kto nás pre
nesie na druhý breh? Do tejto situá
cie k nám zaznelo Božie slovo z lis

tu Efezským 2,13: „Ale teraz, hoci ste 
kedysi boli ďalekí, v  Kristovi Ježišo-
vi stali ste sa blízkymi krvou Kristo-
vou.“ V  Ježišovi Kristovi sme blíz
ko Bohu. Vďaka jeho obeti na kríži 
prejdeme z jedného brehu na druhý. 
On nás tam prenesie. 

Úvodný športový program sa za
čal v telocvični Základnej školy, kde 
všetci konfirmandi boli rozdelení 
do  štyroch družstiev, ktoré medzi 
sebou v  rôznych súťažiach dokazo
vali svoju šikovnosť, bystrosť a  po
hotovosť. Po  chutnom obede, kto
rý sme dostali v miestnej  reštaurácii 
sme sa odobrali do  kostola, kde sa 
rozoberala biblická téma KonfiD
ňa. Na  záver sa ku konfirmandom 
prihovoril Dávid Gurga, ktorý mla
dým konfirmandom poukázal na je
ho cestu viery, ktorá bola plná zá

Naši konfirmandi s Lenkou Liptákovou
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pasov, prehier, oddávaniu sa roz
košiam tohto sveta až do  času, ke
dy si uvedomil, že takýto život je ži
vot márnotratného syna a  vrátil sa 
späť k Bohu, ktorý opäť do  jeho ži
vota priniesol pokoj a pravú radosť. 

11. mája 2016 v meste Kežmarok 
sa po  prvýkrát uskutočnil projekt 
s  názvom: Noc literatúry. Na  Slo
vensku sa tento európsky projekt ko
nal už po ôsmykrát. Jeho cieľom bo
lo a do budúcnosti aj bude: zoznámiť 
čitateľa s  dielami európskych auto
rov na  netradičných miestach, kde 
sa čítali jednotlivé úryvky. Počas 
jedného večera je prostredníctvom 
zaujímavých osobností predstave
ných niekoľko úryvkov, publikum si 
samo môže vybrať, kde a čo si pôjde 
vypočuť. Tohto ročníka sa zúčastni
lo viac ako 70 európskych miest. Zo 

Slovenska to bolo 13 miest: Bratisla
va, Dolný Kubín, Modra, Nitra, Se
nec, Banská Štiavnica, Trenčín, Tr
nava, Žilina, Banská Bystrica, Ko
šice, Považská Bystrica a premiéro
vo i  Kežmarok. Séria večerných čí
taní z kníh európskych autorov bola 
pre priaznivcov literatúry priprave
ná v Kežmarku na 4 miestach: 1. ob
razáreň Kežmarského hradu; 2. ly
ceálna knižnica Evanjelického lý
cea; 3. Galéria u Anjela; 4. Boutique 
– hotel Hviezdoslav.

Čítajúcimi boli známe osobnos
ti z oblasti kultúry: Ján Greššo  he
rec, riaditeľ Divadla Andreja Baga
ra v Nitre, ktorý čítal knihu Mitter
randov klobúk od  Antoina Laurai
na, Marcel Hanáček – RTVS, šéfre
daktor Rádia Regina, autor a  reži
sér divadelných predstavení na Kež

Spoločné prianie požehnanej dobrej chuti pri obede
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marskom hrade, umelecký vedúci 
DS ExTeatro, ktorý čítal knihu Ozaj 
a  už som ti rozprávala od  nemec
kej autorky Sibille Berg, Anina Bo
tošová – spisovateľka, politička, bý
valá splnomocnenkyňa vlády SR pre 
rómske komunity, dcéra Jána Ber
kyhoMrenicu st., ktorá čítala knihu 
Cigán je Cigán od  Lýdie Ostalow
skej a Ing. Marta Lacková – víťazka 
Krajského kola Vansovej Lomničky, 
ktorá čítala knihu Medzerový plot 
od Veroniky Šikulovej. Vstup na čí
tania Noci literatúry bol zadarmo. 
Po  skončení čítaní sa uskutočnila 
beseda s čítajúcimi a husľový recitál 
Jána BerkyhoMrenicu ml. v Hoteli 
Hviezdoslav.

Noc literatúry pripravuje Čes
ké centrum v  spolupráci so združe
ním zahraničných kultúrnych inšti

tútov siete EUNIC (European Union 
National Institutes for Culture), kul
túrnymi oddeleniami veľvyslanec
tiev a zastúpením Európskej komisie. 
Noc literatúry sa konala zároveň aj 
v iných európskych mestách ako Pra
ha, Viedeň, Budapešť, Lisabon atď.

15. mája 2016 sa uskutočnila 
v našom cirkevnom zbore na 1. sláv
nosť svätodušnú slávnosť konfirmá
cie, ktorej predchádzala dvojroč
ná konfirmačná príprava vrcholia
ca v písomnej a ústnej skúške kon
firmandov. Konfirmovaní boli: Jan
čušková Erika, Neupauerová Zuza
na, Libiaková Vladislava a Svitano
vá Chiara. Brat farár vo svojom prí
hovore na  Text z  Jánovho evanje
lia 15,114 podotkol, že Krstom Svä
tým ste boli konfirmandi zaštepení 
do vínneho kmeňa Pána Ježiša Kris

Herec Ján Greššo v Lyceálnej knižnici v Kežmarku
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ta. Stali ste sa Jeho ratolesťami. Pri 
tomto krste u  každého jedného za
zneli slová: „Ja som vínny kmeň a vy 
ste ratolesti. Kto zostáva vo mne 
a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, 
pretože bezo mňa nemôžete nič či-
niť.“ Pán Ježiš v  týchto slovách po
ukazuje na  dve dôležité veci. Prvá 
z nich je zostávať v Ježišovi Kristovi 
ako vínnom kmeni. Slovo „zostávať“ 
vo vzťahu ku Kristovi sa tu opaku
je až 16 krát. A druhá z nich je „pri
nášať ovocie“. A to sa v prečítanom 
texte nachádza 8 krát. Obe tieto veci, 
za  ktorými sa skrýva naša činnosť 
vo vzťahu k Pánu Bohu, veľmi úzko 
spolu súvisia. Jedna činnosť navzá
jom podmieňuje druhú. To zname
ná, že zostávať v kmeni Pána Ježiša 
Krista je predpokladom prinášania 
dobrého ovocia a naopak. 

Boh ako záhradník sa o  svo
je ratolesti stará. Čistí ich a orezá
va, aby prinášali bohaté ovocie vie
ry. Ratolesť, ktorá zostáva v kmeni 
Pána Ježiša Krista, je predmetom 
zvýšenej pozornosti a starostlivos
ti. No však ten, kto chce žiť ako ra
tolesť sama o sebe, tak ten nemôže 
povedať, že má niekoho, kto sa oň 
stará, kto ho čistí, opatruje a ošet
ruje. Je odkázaný sám na seba, sám 
na svoje vlastné sily, ktoré nám ne
stačia k  tomu, aby sme dokázali 
odolávať pokušeniam diabla. I keď 
sa nám to tak nejaví a povieme si: 
Však ľudia ma majú radi aj bez to
ho, či som kresťan, či sa prizná
vam k Ježišovi alebo nie. To síce je 
pravda, ale dokedy? Ľudská láska 
vie byť veľmi vratká. Oproti tomu 
intenzita Božej lásky je stále rovna

Konfirmandky počas skúšky
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ká. A preto môžeme mať istotu, že 
zostať na  vínnom kmeni Pána Je
žiša Krista a  prinášať bohaté ovo
cie viery, je to najlepšie rozhodnu
tie, ktoré sme mohli urobiť. 

20. mája 2016 sa uskutočnil 
v  Drevenom artikulárnom kosto
le o  1730 h. koncert medzinárod
ného detského sláčikového orches
tra, ktoré tvorili deti zo Základ
nej umeleckej školy Antona Cíge
ra v  Kežmarku a  deti Panstwowej 
szko ly muzycznej z Bochne v rámci 
pojektu „Na strunach“. Na koncer
te bol prítomný aj národný umelec 
Milan Novák, autor jednej z uvede
ných skladieb. Sláčikový orchester 
dirigovali Božena Wojciechowska 
(Poľsko) a  Michal Paľko (Sloven
sko). Na koncerte zazneli nasledov
né diela svetových autorov:

1) J.Haydn – Presto , S.Proko
fiev – Marsz, M.Musorgskij – Hopak 
(Sláčikový oktet – Panstwowa Szko
la Muzyczna w Bochni); 2) J. S. Bach 
 Koncert a mol pre husle – Allegro 
(Julia Kupiec – husle, Agnieszka Vi
tek – klavírny doprovod); 3) A. Vival
di – Koncert g mol pre husle – Alle
gro (Julia Suchojad – husle, Agniesz
ka Vitek – klavírny doprovod); 4) G. 
P.  Telemann – Koncert pre 2 flau
ty a  sláčikový orchester, časti: Gra
vement, Vivement (Karolína Vojtič
ková, Terézia Mária Adamjaková – 
flauty); 5) Milan Novák – Suita v sta
rom slohu, Menuet, Gavotte; 6) G. F. 
Händel – Largo z  opery Xerxes; 7) 
A. Dvořák – Humoreska; 8) G. Bi
zet – Habanera z  opery Carmen; 9) 
J. Brahms – Uhorský tanec č.5; 10) J. 
Strauss – Pizzicato polka.

Medzinárodný detský sláčikový orchester
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22. mája 2016 popoludní o  1500 
h. v  auditóriu lýcea sa uskutočni
la kandidačná porada predsedníc
tiev Tatranského seniorátu k  voľ
be seniora Tatranského seniorátu 
(TAS), vzhľadom na  to, že brato
vi seniorovi Romanovi Porubänovi 
končilo šesťročné funkčné obdobie 
28. augusta 2016 a do tohto času bo
lo potrebné uskutočniť voľby senio
ra TAS. Predsedníctva cirkevných 
zborov TAS do tejto funkcie jedno
myseľne kandidovali brata Roma
na Porubäna. Okrem neho bol na
vrhnutý aj brat farár Jaroslav Matys 
z Cirkevného zboru ECAV na Slo
vensku Spišská Nová Ves, ktorý 
kandidatúru neprijal. 

29. mája 2016 v  evanjelickom 
chráme Božom vo Veľkej Lomnici 
sa uskutočnil charitatívny koncert 

Lenky Filipovej pod záštitou nadá
cie Miroslava Šatana a  Občianske
ho združenia Lomničania Lomni
čanom. Výťažok z koncertu vo výš
ke 1000, € bol odovzdaný priamo 
na koncerte trom hendikepovaným 
občanom obce Veľká Lomnica, ktorí 
sú odkázaní na vozíček. 

Speváčka a  gitaristka Lenka Fi
lipová študovala na  pražskom kon
zervatóriu a potom na Medzinárod
nej hudobnej akadémii v Paríži od
bor klasická gitara. Doposiaľ vydala 
okolo 20 albumov rôznych štýlových 
žánrov. Väčšina z  nich bola ocene
ná ako zlatá alebo platinová doska. 
Okrem toho pôsobí aj ako autorka 
hudby a  mnohé jej skladby sa stali 
veľkými a trvalými hitmi. 

Vo Veľkej Lomnici sa nám pred
stavila nielen svojím spevom a svo

Lenka Filipová na benefičnom koncerte
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jimi nezabudnuteľnými skladbami, 
ktoré sa stali obľúbenými u všetkých 
generácií. Tento koncert bol venova
ný aj klasickej hudbe, ktorú študo
vala v Paríži a dokonca sme si mohli 
vypočuť čo to aj z írskej hudby. Gita
rová klasika, popretkávaná pesnič
kovými hitmi v  sprievode klavíru 
a harfy prinášala pre poslucháča po
tešenie a pokoj, ktorý vyžaroval nie
len z hudby, ale i priestoru, v ktorom 
táto hudba bola prezentovaná. 

4. júna 2016 sa uskutočnil vo fi
liálke Ľubica Deň detí. Tohto ro
ku sme sa rozhodli, že nepôjdeme 
na  poznávací výlet za  krásami Slo
venska, ale že túto krásu budeme 
obdivovať vo svojom vlastnom pros
tredí, ktoré nám poslúžilo na to, aby 
sme sa vžili do  situácie izraelského 
národa, ktorý odchádzal z  Egypta 

a  putoval 40 rokov púšťou až kým 
vošiel do  zasľúbenej Kanaánskej 
krajiny. 

Všetci sme sa stretli v  ľubickom 
kostole, odkiaľ sa začalo naše puto
vanie. Keďže izraelský národ tvo
rilo dvanásť kmeňov, tak sme sa aj 
my rozdelili podľa týchto kmeňov 
a  každý z  nich niesol svoj chlieb, 
ktorý sme na záver uložili do sväty
ne svätých vo svätostánku ako pred
kladaný chlieb. Valika Hurajtová 
prijala úlohu vodcu – Mojžiša. 

Egyptský faraón prepustil Izra
el po  desiatej rane. Tá predstavo
vala smrť všetkých prvorodených. 
Vtedy zomiera faraónovi syn a  fa
raón sa presviedča o sile Hospodina 
mocností. Izrael odchádza z  Egyp
ta a dostáva sa pred prvú prekážku 
– Červené more. Vrátiť sa späť ne

Mojžiš vedie Boží ľud z Egypta
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mohli, lebo faraón zmenil svoje roz
hodnutie a v pätách im bolo egypt
ské vojsko. A  tak Mojžiš na  príkaz 
Hospodinov udrel palicou po  mori 
a more sa rozostúpilo. Izrael mohol 
prejsť na druhú stranu a keď za nimi 
vošli egyptské vojská, more sa opäť 
zavrelo a  faraónove vojsko zahynu
lo v mori. 

Aj nás čakal prechod cez červe
né more. Široké koryto Ľubického 
potoka pri miestnom družstve nám 
poskytlo takýto priestor. Organizá
tori však už nepripravili útok egypt
ského vojska, ktoré prenasledova
lo Izraelcov. No to, čo sme nedoká
zali my zrežírovať, to za  nás urobil 
iný Režisér. Odrazu sa za nami vy
norili rómske deti a prekvapene po
zerali na Ľubický potok, ktorého vo
da na  chvíľu bola červená, keďže 

sme prechádzali cez Červené more. 
A tak sa krásne dala aj táto časť bib
lického príbehu deťom vysvetliť, ako 
egyptské vojsko – v našom prípade 
rómske deti, prenasledovali Izrael
cov na ceste do zasľúbenej krajiny. 

Na  púšti však izraelský národ 
zmalomyselnel a  začal reptať proti 
Mojžišovi a proti Bohu. Poukazoval, 
ako im bolo dobre v  Egypte a  ako 
tam mali dostatok jedla. Na  púšti 
však Izraelci skoro pomreli od  hla
du. A tak na jednej lúke sme zastali 
a prečítali si príbeh, ako sa Pán Boh 
i v  tomto smere postaral o  svoj ná
rod. Každé ráno si Izraelci mohli 
pozbierať mannu – nebeský chlieb. 
A  tak aj naše deti si na  chvíľu ľah
li do trávy, a keď prišla noc a nastal 
deň aj oni mohli pozbierať mannu 
v  podobe škoricových slimáčikov, 

Prechod cez Červené more
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ktoré nám zasponzorovala pekáreň 
GROS. 

Odrazu sme stáli pred zložitejším 
terénom. Bolo potrebné zdolať jeden 
kopec, druhý kopec. Mojžiš odišiel 
na horu Sinaj, kde dostal od Boha 10 
Božích prikázaní na kamenných do
skách. Deti mali za úlohu nájsť ka
menné dosky a  napísať na  ne Bo
žie prikázania. No tieto prikázania 
Izraelci nenosili pod pazuchou. Pán 
Boh im dal príkaz, aby pre Desatoro 
zhotovili schránku, v ktorej ich bu
dú nosiť. K  zhotoveniu tejto truhly 
zmluvy im dal presné pokyny, kto
ré sme si prečítali. Takáto truhla 
čakala aj na  nás na  ďalšom stano
višti, do  ktorej sme uložili Desato
ro. Truhla zmluvy bola kompletná. 
 Deti, ale aj rodičia sa pri nosení tejto 
truhly striedali. 

Potom sme vyšli na  horu Né
bo, odkiaľ Mojžiš videl zasľúbe
nú kanaánsku krajinu, ale nevošiel 
do  nej. Tu sme si prečítali príbeh 
o  tom, ako Mojžiš dal Izraelcom 
rôzne pokyny pred svojou smr
ťou a dokonca ustanovil svojho ná
stupcu Józuu. Potom zomrel. De
ti vykonali pohrebnú kultúru, ako 
bolo zvykom u  židov a  pochova
li Mojžiša. Pri zostupe z  hory Né
bo nás už vítala zasľúbená kanaán
ska zem. Po vstupe do tejto krajiny 
národ oslavoval Boha. Keďže po
čas putovania Izraelci si stavali svoj 
svätostánok, aj pri vstupe do  za
sľúbenej krajiny sme mali posta
vený svätostánok, kde sme si uká
zali, na  ktorom mieste bola ulože
ná truhla zmluvy, kde sa nachádzal 
sedemramenný svietnik, a kde bolo 

Nosenie Truhly zmluvy
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uložených 12 predkladaných chle
bov z  každého národa po  jednom 
a kde stál zlatý oltár. 

Týmto sa naše putovanie ako 
izraelského národa skončilo. V za
sľúbenej krajine, ktorá sa nachádza
la na dvore rodiny Bekešovej v Za
ľubici, nás čakal chutný obed v po
dobe grilovaného mäsa a  grilova
ných rýb, každý si mohol opiecť 
špekáčik a  ku tomu pridať zeleni
ny či rôzne dresingy. Po tejto puto
vačke deti boli také hladné, že všet
ko zjedli. Po obede sme hľadali po
klad, ktorý bol ukrytý v neďalekom 
lese. Okrem toho pre deti bola pri
pravená trampolína a  veľká nafu
kovacia šmýkačka, ktorú prišiel po
staviť na dvor Bekešovcov brat Nor
bert Scholtz. Ako pamiatku na ten
to deň všetky deti aj dospelí dosta

li drevenú píšťalku s nápisom Deň 
detí 2016, Ľubica.

9. – 10. júna 2016 sa uskutočnil 
51. Literárny Kežmarok (LK). Jeho 
spoluorganizátorom bol aj Cirkev
ný zbor ECAV na Slovensku v Kež
marku. LK bol venovaný Kežmarku 
a jeho vzťahu k Tatrám a zároveň si 
pripomínal 420. výročie prvého vý
letu kežmarských študentov do Ta
tier. Kežmarské evanjelické gym
názium – neskôr lýceum sa záslu
hou svojich profesorov (napr. Dávid 
Praetorius, Juraj Buchholtz mlad
ší, Tobiáš Mauksch), ale aj študen
tov (napr. Dávid Frölich urobil r. 
1615 prvý známy horolezecký vý
stup v Tatrách, podobné horolezec
ké výkony predvádzal v 17. storočí 
Daniel Speer známy ako Uhorský 
Simplicissimus) zapísalo ako prvé 

51. ročník Literárneho Kežmarku
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Záverečné predstavenie

do  oficiálnej histórie bádania Ta
tier, pretože časť tatranského cho
tára patrila slobodnému kráľovské
mu mestu Kežmarku. 

Hlavnou náplňou LK bolo vy
hodnotenie literárnej súťaže: priš
lo do nej 1229 prác od 593 autorov. 
Čestné uznanie v  najnižšej vekovej 
kategórii v  odbore próza si prevzal 
z  našich radov aj Roland Kaprál. 
Pásmo z  víťazných prác po  otvo
rení LK predniesli v  auditóriu lý
cea členovia literárnodramatické
ho krúžku ZUŠ A. Cígera v Kežmar
ku a  po  jeho ukončení a  odovzda
ní cien sa v  lýceu otvorila výstav
ka dokumentujúca vzťah Kežmar
čanov k  Tatrám. Večer sa v  mest
skom kultúrnom stredisku odohra
lo literárnodramatické pásmo Uče

ná rodina Buchholtzovcov, ktoré na
písali Nora Baráthová a Milan Cho
ma. Buchholtzovci patrili vo svojej 
dobe na  prelome 17. a  18. storočia 
k  najinteligentnejším kežmarským 
a  spišským rodinám – Juraj starší 
i mladší – otec a  syn – boli v mes
te slovenskými evanjelickými ka
zateľmi. Juraj mladší bol okrem to
ho rektorom kežmarského gymná
zia, známym literátom i prírodoved
com. Ako ochotnícki herci sa pred
stavili aj člen spevokolu Ján Bachle
da a za deti Roland Kaprál. V druhý 
deň LK šli detskí účastníci s rodičmi 
na  zájazd do  Tatier a  program do
spelých pokračoval v mestskej kniž
nici záverečným podujatím – semi
nárom Kežmarok a Tatry.

Roman Porubän
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S t a r á  L e s n á
Kostol bol postavený v r. 1820. Dovtedy evanjelici chodievali na bohoslužby do Veľkej Lomnice. To-

lerančný patent Jozefa II. (1781) umožňoval výstavbu evanjelických kostolov, ale len v tých ob-
ciach, kde žilo aspoň 100 ev. rodín alebo 500 ev. duší. V Starej Lesnej žilo v tom čase 68 

evanjelických a 4 rímsko-katolícke rodiny. Baroková stavba je zaklenutá dvoma ku-
polovými tehlovými klenbami, ktoré dosahujú 7-metrovú výšku. Na oltári sa na-

chádza umiestnený obraz Krista v getsemanskej záhrade s anjelom. Prvý 
organ bol umiestnený na chóre a mal len štyri registre. Súčasný po-

chádza od firmy Rieger (Opus 2142) a disponuje 6 registra-
mi v jednom manuáli a dvoma registrami v pedáli. Pri 

kostole sa nachádza drevená zvonica, ktorá bo-
la postavená v r. 1924. Mária Breuer r. Spitz-

kopf a jej brat Jakob Spitzkopf darovali 
vo februári 1937 dva zvony, kto-

ré boli vyrobené zvonármi 
„Herold“ v Chomuto-

ve (Česko).

24. DECEMBER 2016

„Nebojte sa, 

veď zvestujem 

vám veľkú 

radosť, ktorá 

bude všetkému 

ľudu,  lebo 

narodil sa vám 

dnes v meste 

Dávidovom 

Spasiteľ, ktorý je 

Kristus Pán.“

Lukáš 2,10.11


