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„Ty si môj Boh, Tebe ďakujem; 
Bože môj, chcem Ťa vyvyšovať. 

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; 
lebo naveky trvá Jeho milosť!“

Žalm 118,28.29
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Dvere chrámu už päťsto rokov 
zdobia tézy jedného muža.

Aby vierou, bez strachu z okov,
mohla rásť Lutherova ruža.

Hrad prepevný znie strunou lýry,
vôňou ruže až srdce lačnie.
Rodnou rečou sa pieseň šíri,

prijal ju aj Kežmarok vďačne.

JADRO

Ruža razom je tŕňom v oku,
kliatba ohňa povetrím zúri. 

Po sneme smú si bok po boku,
kostol stavať za mestské múry.

Krehká ruža si zbierku želá,
srdcia mnohých šľachetnosť chváli.
Z dreva musí byť stavba celá,
zlatky dali aj severskí králi.

Tristo rokov už kostol stojí,
jasot počuť z každého rohu.

Všetkých ľudí v ňom láska spojí
s ružou viery – ďakujúc Bohu!
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Úvodník
300. výročie pamiatky posväte-

nia Dreveného artikulárneho kos-
tola v Kežmarku je dôvodom k to-
mu, že vychádza toto mimoriadne 
číslo Zborového listu. Pri každom 
výročí si kladiem jednoduchú otáz-
ku: Máme čo oslavovať? Myslím si, 
že túto otázku by si mal položiť kaž-
dý jeden z nás, a to nielen Kežmar-
čan – evanjelik, ktorého sa bytost-
ne dotýkajú tieto oslavy, ale rov-
nako aj evanjelik z  blízkeho či ďa-
lekého okolia, pretože artikulárne 
chrámy v čase ich postavenia slúžili 
ako miesto stretávania sa nielen pre 
kežmarských evanjelikov, ale aj pre 
evanjelikov zo širokého okolia, kto-
rí na toto miesto prichádzali počú-
vať Božie slovo a  zároveň prijímali 
sviatosti Krstu Svätého a Večere Pá-
novej. 

Máme čo oslavovať? 
Ak sa toto výročie pre nás stáva len 

akousi krásnou slávnosťou a  nostal-
gickou spomienkou na doby dávno-
minulé, v ktorých si evanjelici v tvr-
dých zápasoch viery v čoraz hlbšom 
poznávaní reformačných myšlienok 
Dr.  Martina Luthera a  v  poznávaní 
pravdy Kristovho evanjelia vydobýja-
li svoju slobodu, tak je to chabý dôvod 
k oslave 300. výročia postavenia a po-
svätenia tohto chrámu. Dôvod k osla-
ve by sme mali mať predovšetkým 
preto, lebo aj my sme tí, ktorí po svo-
jich predkoch vstupujeme do rôznych 
zápasov viery, pripomínajúc si ich zá-
pasy a  ich vieru, ktorá nás povzbu-
dzuje v  našich zápasoch, kde pros-
tredníctvom Božieho slova sme ve-
dení k tomu, že Boh Abraháma, Izá-
ka a Jákoba, Boh, ktorý sa nám zjavil 
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v Ježišovi Kristovi a skrze Ducha Svä-
tého, nás vedie a vychováva, tak tento 
Boh sa i dnes chce priznať k nám, ako 
sa priznával k našim otcom, aby sme 
obstáli v zápasoch dnešnej doby, kto-
rá je poznačená rozdrobeným multi-
kulturalizmom, prílišným individu-
alizmom a  dravosťou, neakceptujúc 
pritom hodnoty Božieho stvorenia, 
do ktorého čoraz viac vnášame libe-
rálne postoje.

Máme čo oslavovať? 
V tomto roku si zároveň pripomí-

name i 500. výročie reformácie. Ne-
byť Lutherových reformačných myš-
lienok, ktoré sa veľmi rýchlo udo-
mácnili na území dnešného Sloven-
ska, tak by sme tu pravdepodobne 
nemali artikulárne chrámy a  dnes 
by nebolo čo oslavovať. Luthero-
va reformácia však prináša iný po-
hľad na spásu človeka. Odkrývaním 
právd evanjelia o Božej milosti a vy-
tlačením Biblie v  materinskom ja-
zyku človek mohol mať Božie slovo 
k dispozícii nielen v kostole na bo-
hoslužbách, ale aj vo svojej komôr-
ke, kde mohol spoznávať tieto prav-
dy. Ten, kto nečíta Božie slovo, tak 
túto pravdu nemôže poznať a poznať 
pravdu znamená poznať tú skutoč-
nosť, že som hriešny a pre svoju zá-
chranu potrebujem Ježiša Krista ako 
svojho Spasiteľa. Ak má mať zmysel 
300. výročie pamiatky posvätenia 
Dreveného artikulárneho chrámu 
a  500. výročie reformácie, tak túto 
pravdu by sme mali mať stále pred 
očami, ako ju mali aj naši predkovia, 
ktorí ju spoznávali nielen v chráme, 

ale aj pri domácich pobožnostiach. 
Naplnení touto pravdou mohli pro-
siť o odpustenie a posilnenie do ďal-
ších zápasov.

Máme čo oslavovať? 
Keď si položím túto otázku, tak 

sa mi neraz vynoria pred oči slo-
vá z  proroka Izaiáša: „Pretože sa 
mi približuje tento ľud svojimi ústa-
mi a perami ma ctí, ale jeho srdce sa 
vzďaľuje odo mňa a  ich bázeň pre-
do mnou je len naučeným ľudským 
príkazom, preto, hľa, aj naďalej bu-
dem zaobchádzať s týmto ľudom po-
divne a  predivne; zahynie múdrosť 
múdrych a  skryje sa rozumnosť je-
ho rozumných.“ (Iz 29,13.14) Pán Je-
žiš tieto slová zacitoval predstavite-
ľom izraelského národa, to zname-
ná farizejom a  zákonníkom, ktorí 
sa ho pýtali: „Prečo tvoji učeníci pre-
stupujú tradíciu starších?“ (Mt 15,2) 
Častokrát nám ide len o zachovanie 
akejsi tradície, ale jej obsah a  zmy-
sel sa nám akosi vytráca. Pripomí-
nať si 300. výročie pamiatky posvä-
tenia Dreveného artikulárneho kos-
tola v  Kežmarku by malo byť čo-
si viacej, než len spomienková uda-
losť. Ak by sa to zvrhlo iba týmto 
smerom, tak aj o nás bude platiť Iza-
iášovo proroctvo: „Tento ľud ctí ma 
perami, ale jeho srdce je ďaleko odo 
mňa.“ (Mt 15,8) Pri 300. výročí ma-
jú byť prítomné nielen naše ústa, ale 
predovšetkým naše srdce, ktoré ctí 
Boha za prijatú milosť.

Máme čo oslavovať? 
Keď raz Ježiš vychádzal z  chrá-

mu, povedal mu jeden z  jeho uče-
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níkov: „Pozri, učiteľ, aké kamene 
a  aké stavby! Ježiš odpovedal: Vi-
díš tieto mohutné stavby? Nezosta-
ne tu kameň na kameni, všetko bu-
de zbúrané.“ Ježišovi učeníci žasnú 
nad stavbou jeruzalemského chrá-
mu. Týmito slovami akoby chce-
li povedať Ježišovi: Pozri, učiteľ, tie-
to stavby pretrvajú veky – navždy. 
Uveličenosť a  nadšenosť učeníkov 
Ježiš neodmieta, ako ju neodmieta-
me ani my, keď prichádzajú do toh-
to chrámu domáci či turisti a vyjad-
rujú svoj obdiv nad tým, čo vidia; 
nad tým, že môžu obdivovať rôz-
ne umelecké slohy a stvárnenia bib-
lických príbehov v jednotlivých ná-
stenných maľbách. Ježiš veľmi dobre 
pozná dejiny jeruzalemského chrá-
mu. On vie, čo a  s  akým úmyslom 
bolo stavané, nanovo opravované, 
keď sa izraelský národ vracal z baby-
lonského zajatia. No rovnako dobre 
pozná aj Božie zasľúbenie z proroka 
Izaiáša: „Veď môj dom sa bude nazý-
vať domom modlitby pre všetky ná-
rody.“ A my vieme, že ku tomuto za-
sľúbeniu, keď Ježiš vstúpil pred veľ-
konočnými slávnosťami do  Jeruza-
lema, musel dodať nie dvakrát licho-
tivé slová: „Vy ste však z neho urobili 
pelech lotrov!“ (Mk 11,17b) 

A to je veľké varovanie aj pre nás, 
aby sa niečo v podobnom duchu ne-
stalo aj pri nás. Otázka, ktorá z toho 
pre nás vyplýva, je: Ako sa z  chrá-
mu nestane pelech lotrov? V  chrá-
me ide predovšetkým o nás, o tých, 
ktorí doň prichádzajú. V  chráme 
Boh slúži nám, a  nie my Jemu. My 

sa tu nechodíme Bohu ukazovať, aby 
si Boh urobil čiaročku, že tento týž-
deň mám povinnosť splnenú, ani tu 
nechodíme prezentovať najnovšiu 
módu. Do  chrámu Božieho chodí-
me preto, aby nás Boh cez Svoje slo-
vo menil a formoval k obrazu Svoj-
mu, aby nám nastavil zrkadlo a my 
sme videli seba samých v  pravdi-
vom svetle. A  Izrael práve v  týchto 
veciach zlyhal. Z chrámu urobil tr-
hovisko, biznis, kde sa prepierali pe-
niaze – aj tie špinavé.

Máme čo oslavovať! 
Máme chrám, ktorý je svedec-

tvom viery našich predkov, pretože 
v ňom mohli spoznávať svoju hrieš-
nosť a ako cirkev sa budovali na Bo-
ží dom. Máme čo oslavovať, preto-
že tento chrám svojím umeleckým 
a výtvarným stvárnením podáva aj 
tomu jednoduchému človeku deji-
ny spásy, dejiny záchrany hriešneho 
človeka, ktoré si môže človek prisvo-
jiť. Máme čo oslavovať, pretože ten-
to chrám sa stal kultúrnym dedič-
stvom nielen tohto národa, ale zapí-
saním do zoznamu pamiatok UNE-
SCO i celého sveta. Jeho výpovedná 
hodnota teda nespočíva len v  kul-
túrnohistorickom kontexte, ale aj 
v  kontexte života viery človeka do-
by minulej i  tej dnešnej. Máme čo 
oslavovať, pretože v  tomto chráme 
sa po dnes deň stretáva Boží ľud so 
svojím Pánom, a tak vytvára spolo-
čenstvo ľudí, ktoré oslavou ďakuje 
svojmu Bohu za všetku milosť a po-
žehnanie, prijímajúce každého dňa 
do svojho života. 
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Povedali o... viere
VEDA BEZ VIERY JE CHROMÁ, 

VIERA BEZ VEDY JE SLEPÁ. ALBERT EISTEIN

VIERA NÁS ROBÍ V SLABOSTIACH SILNÝMI, 
V CHUDOBE BOHATÝMI, V SMRTI ŽIVÝMI. 

CHARLES SPURGEON

TO, ŽE ĽUDIA PRESTALI VERIŤ V BOHA, NEZNAMENÁ, 
ŽE UŽ NEVERIA NIČOMU. NAOPAK, VERIA VŠETKÉMU. 

GILBERT KEITH CHESTERTON

VIERA NÁS UČÍ ŽIŤ A ŽIVOT NÁS UČÍ VERIŤ. 
PAVEL KOSORIN

HLAVNOU PRÍČINOU ZLÉHO ŽIVOTA 
BÝVA FALOŠNÁ VIERA. LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

Máme čo oslavovať! 
Viera sama o  sebe nepotrebuje 

kostoly. Veď aj Pán Boh ústami pro-
roka Izaiáša hovorí: „Nebesá sú mo-
jím trónom a zem podnožou pre mo-
je nohy. Aký je to dom, čo mi posta-
víte, a aké miesto mi dáte na odpoči-
nok?“ (Iz 66,1) Viera však potrebu-
je kostol ako miesto, kde sa stretáva 
spoločenstvo veriacich a kde sa ten-
to vzťah realizuje, rozvíja a upevňu-
je. Preto viera našich otcov v časoch 
prenasledovania a  za  zvláštnych 
podmienok si postavila tento dre-
vený kostol, ktorý má pre nás aj inú 
ako len kultúrno-historickú hod-
notu. Keby nebolo viery otcov, tak 
dnes by sme sa nestretli na  tomto 
mieste a ja by som nikdy nenapísal 

tieto slová. Ak by nebolo našej vie-
ry v Boha, tak by sme dnes do  tej-
to svätyne prišli len ako návštevní-
ci, obdivujúci zručnosť starých maj-
strov, no my sme tu dnes prišli ako 
ľud Boha vzývajúci a za všetko dob-
rodenie v  časoch zlých i  dobrých 
Mu ďakujúci.

A tak máme čo oslavovať, máme 
za čo prosiť i  za  čo ďakovať, máme 
si čo pripomínať. Ježišovo slovo nás 
i pri tomto 300. výročí vyzýva a zá-
roveň povzbudzuje: „Majte vieru 
v Boha!“ (Mk 11,22) Iba tak sa ten-
to chrám popri svojej kultúrnohis-
torickej hodnote svetového význa-
mu stane živým chrámom.

Mgr. Roman Porubän,
zborový farár v Kežmarku



7

Postarší muž, aby každý videl 
a počul, že vie čítať, pomaly sla-

bikoval začiatok obrovského ozna-
mu na  dverách zámockého kostola 
vo Wittenbergu:

„Z opravdivej lásky a osobitného 
úsilia vyniesť pravdu na svetlo má sa 
vo Wittenbergu dišputovať o nasle-
dovných výpovediach pod predsed-
níctvom ctihodného otca Dr.  Mar-
tina Luthera, augustiána, magistra 
slobodných umení a Písma svätého, 
ako aj riadneho učiteľa. Preto prosí 
tých, čo nie sú prítomní a nemôžu si 
s nami vymeniť názory, aby to uro-
bili písomne. V mene nášho Pána Je-
žiša Krista. Amen.

1. Keď náš Pán a Majster hovorí: 
Pokánie čiňte!, tak chce, aby celý ži-
vot Jeho veriacich na zemi bol usta-
vičným pokáním.

2. A takéto slovo nemožno chápať 
z hľadiska sviatosti pokánia, to jest 
ako spoveď a zadosťučinenie udeľo-
vané kňazským úradom...

Dvere chrámu obliehala hroma-
da ľudí. Síce celé boli obité rôznymi 
oznamami, ale tie, čo pribil tohto roku 
Pána 1517 dňa 31. októbra Dr. Martin 
Luther, pútali najväčšiu pozornosť.

- Ako môže takto hovoriť proti 
svätej cirkvi? - rozčuľoval sa postar-
ší muž.

- Nehovorí proti cirkvi, - miernil 
ho priateľ.

- Akoby nie! Aj pápeža napáda. 
Aha, napríklad tu. Bod 76. pápežské 

Na začiatku bolo Písmo...
odpustky nemôžu zrušiť ani ten naj-
menší všedný hriech... Tak načo to 
chodia páni pátri predávať?

- Veď to, že načo! Rozmýšľaj: kú-
piš si voľajaký papier a hriechy máš 
odpustené. Ani kajať sa nemusíš. Čo 
je to za nezmysel?

- Ale ten papier je posvätený!
- Prečítajte si prvý bod, urodze-

ní páni! - zamiešal sa tretí, ešte mla-
dík. - V tom je všetko. Ak sa úprim-
ne nekajáš, hriechy odpustené nebu-
deš mať. Alebo bod 36. každý kres-
ťan, ktorý pociťuje pravú ľútosť nad 
svojimi hriechmi, má úplné odpus-
tenie trestu aj za viny, ktoré mu patrí 
aj bez odpustkov. Čo hovorí Kristus?

- Nečítal som Bibliu. Neviem 
po grécky. Ani po latinsky. A do nem-
činy ju zatiaľ nepreložil nikto. 

- Rád by som to spravil, keby som 
mal čas! - prehovoril ďalší.

- Ó, doktor Luther! - potešil sa 
prišlému mladý muž. - Naozaj by ste 
sa dali na preklad? To je strašná ro-
bota!

- Najprv by som preložil Nový zá-
kon. Nech má každý Nemec mož-
nosť prečítať Písmo sväté vo svo-
jej rodnej reči. Lebo potom ho kde 
kto tak prekrúca podľa svojej potre-
by, že to je už vzdialené od originálu 
na niekoľko míľ. 

- Hej, doktor, čo vlastne chcete, 
nové náboženstvo? - zasiahli opäť 
starší. - Aby sa volalo po vás? Dajaké 
luteránstvo či čo?
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- Nové náboženstvo? Načo nové? 
Ecclesia semper reformanda! Cir-
kev sa má stále reformovať! Čo nie je 
dobré, treba odstrániť!

- Aj pápeža?
- To nehovorím. Len z  neho ne-

možno robiť boha. Je to tiež len člo-
vek. Omylný človek ako my všetci! 

- Ej, doktor Luther, aby vás ne-
vyhlásili za  kacíra! - pripojil sa ďalší 
mešťan. - Nepamätáte na toho Čecha, 
ktorého pred sto rokmi upálili? 

hodne som neprečnieval. Nie som až 
taký vysoký, - usmial sa mladík.

Luther prikývol. Keď prednášal, 
videl akurát do prvých radov.

- Máš odvahu, chlapče, - povedal.
- Ja? Snáď vy, pane. 

- To bol Ján Hus, - ozval sa mla-
dík. - Ten predpovedal, že po  ňom 
príde ďalší odvážlivec, a toho už ne-
umlčia. Možno ste to vy, doktor! 

- Sotva, - zasmial sa Luther a po-
tom prekvapene zvážnel. - Ty si tie 
body odpisuješ?

- Áno, doktor. Zajtra cestujem 
domov a  chcem, aby to poznali aj 
naši ľudia.

- Odkiaľ si? 
- Z Horného Uhorska. 
- Ako sa voláš?
- Tomáš Preisner. Chodil som 

k  vám na  prednášky, ale tam bolo 
toľko ľudí, že ste si ma určite nevši-
mli. Sotva som sa vmestil dnu a roz-

Spišské mestečko Ľubica 
Inokedy z Ľubice smeruje hroma-

da občanov na  trhy do  slobodných 
kráľovských miest Kežmarku a  Le-
voče. A  dnes je to naopak. Všetky 
cesty nevedú do Ríma, ale do Ľubice.

Levočania šli vozmi, Kežmarča-
nia pešo. Ľubica je na dohodenie ka-
meňom.

- Syn študuje v  Nemecku, - roz-
hovoril sa kežmarský richtár, ktorý 
v  sprievode celej mestskej rady tiež 
smeroval do  Ľubice, - doniesol mi 
nejaké spisy toho Luthera. Poviem 
vám, stoja za to! Sú veľmi smelé.

- Nemci boli vždy radikálni, - sú-
hlasil ďalší senátor. - Nakoniec aj my 
sme Nemci.
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- Ja som Slovák, - prehovoril ďal-
ší senátor.

- Veď hej, ale naše spišské mestá 
sú väčšinou nemecké. A  my musí-
me byť vždy v popredí. Vo všetkom. 
Mne páni pátri lezú na nervy. Aj fa-
rári. Koľko sme sa súdili o ten spad-
nutý mlyn?

- Dedo mi spomínal, že asi pred 
70 rokmi mesto nezaplatilo daň Ka-
pitule. Vraj dajaký kardinál pohro-
zil, že Kežmarčanov exkomunikuje 
z cirkvi, odmontujú sa kostolné zvo-
ny, zhasnú sviece na oltári a nad ce-
lým mestom sa vysloví kliatba. 

- A ako to skončilo?
- S hundraním zaplatili. 
Chlapi sa rozosmiali a  prida-

li do kroku. Krásny čas! Nezaškodí 
trochu pochodu. Po kostole sa potú-
žia. Aj v Ľubici je hromada krčiem, 
a to aj blízko kostola.

- Teraz sa už môžem priznať, že aj 
ja mám niečo od Luthera, - ozval sa 
slovenský senátor. - Keď tu bol mi-
nulý výročný trh, predal mi to je-
den nemecký kupec. Skutočne, ten 
Luther je múdry chlap!

- Veď dnes si vypočujeme jeho 
odkazy.

- Konečne! Bardejovčania ich po-
čuli hneď a my... 

- Nikdy nie je neskoro na  dobrú 
vec. 

- Len či bude naozaj dobrá...
Kostol bol natrieskaný, ale kež-

marské panstvo sa dostalo dopredu.
- Ľaľa, hen! - drgol richtára senátor.

Richtár zdúpnel. Neďaleko sedel 
levočský richtár a hádam celá levoč-
ská rada. Ako sa opovážili... nesta-
čí, že sa Levoča s Kežmarkom háda 
už skoro sto rokov o  práva skladu? 
A nielen háda, ale aj bije!

- Pri všetkom chcú byť prví, - pre-
cedí cez zuby, uvedomujúc si, že sedí 
v kostole a nemôže vyvolať škandál, 
tým menej bitku. 

- Sú zvedaví ako my. Je to hanba, 
že si taký kňaz vyberie malé mesto, 
a nie slobodné kráľovské. 

- Možno sa bojí.
- Možno, - pripustil richtár a po-

sunul sa ďalej, aby uvoľnil miesto 
mladému človeku v  odeve študenta 
teológie. 

- Ďakujem, pane, - usmial sa mla-
dý muž. - Už som myslel, že nestih-
nem.

- Odkiaľ ste prišli?
- Z  Krakova. Ale pochádzam 

z Levoče.
Richtár sa sotva zdržal poznámky.
- A  ešte sa aj tak volám. Leu-

discher. Juraj Leudischer. Levočský, 
- uškrnul sa mladý muž.

Keby bol kežmarský richtár tušil, 
že tento Leudischer príde roku 1530 
za  kežmarského farára a  s  ním de-
finitívne začnú reformačné zmeny 
v meste. A to už vonkoncom netušil, 
že celá nepriateľská Levoča roku Pá-
na 1544 manifestačne pristúpi k Ve-
čeri Pánovej pod obojím... 

Vtedy ešte nikto z  prítomných 
poslucháčov netušil ani to, že Ľubica 
ako jedna z  prvých miest Horného 
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Uhorska si vypočuje Lutherove wit-
tenberské výpovede a ostane z nich 
uveličená. 

Písal sa rok 1520. Výpovede pred-
niesol potulný kňaz Tomáš Preisner. 

Dr.  Martin Luther je presvedče-
ný o  svojej pravde. Tento 38-roč-
ný rodák z Eislebenu, augustiánsky 
mních a kňaz, je na rozdiel od mno-
hých svojich druhov vzdelaný – štu-
doval na univerzite v Erfurte i Wit-
tenbergu, bol aj v Ríme a všade mal 
doširoka otvorené oči. Nepáčila sa 
mu pohodlnosť tamojších kňazov 
a už vonkoncom nie pompézna ak-
cia predaja odpustkov na ukončenie 
stavby kostola sv. Petra v Ríme. Pre-
čo túto stavbu nefinancuje sám pá-
pež a cirkev, ale nútia prostý ľud ku-
povať odpustky s tým, že ich kúpou 
sa oslobodia od  každého hriechu. 
Vari nepoznajú Kristovo učenie?

Luther už r. 1516 poukázal na to, 
že nie odpustky, ale úprimná ľú-
tosť a pokánie dosiahnu odpustenie 
hriechov. Napokon proti odpustkom 
i proti pápežovi napísal 95 výpovedí 
a pribil ich na dvere kostola vo Wit-
tenbergu, kde pôsobil. Svoje názory 
a úvahy vydal samozrejme aj tlačou. 

Správy o tejto trúfalosti sa rozle-
teli po  celej strednej a  severnej Eu-
rópe. 

Odpoveď prišla rýchlo. Zarea-
goval predovšetkým Rím: žiadal, 
aby Luther odvolal svoje bludy: pá-
pež a  cirkev je neomylná a  odpust-
ky užitočné! 

V  r. 1520 vydal pápež bulu, kto-
rou nariadil páliť Lutherove diela 
a dal mu 60-dňovú lehotu na poká-
nie. Luther bulu verejne spálil a pá-
pež ho dal r. 1521 do kliatby. Od ne-
meckého cisára žiadal, aby túto 
kliatbu umocnil ešte aj ríšskou kliat-

Nemecký Worms, 18. apríl 1521 
Dvorana ríšskeho snemu. Von-

ku sa stmieva, ale vo vnútri všetko 
osvecujú plápolajúce fakle. Prišiel aj 
sám cisár, ba i takí, čo sem nepatria. 
Každý je zvedavý na  augustiánske-
ho mnícha, ktorý sa opovážil vzprie-
čiť samotnému pápežovi. Mno-
hí s  ním súhlasia, no boja sa to na-
hlas povedať. Iba maršal Georg von 
Frundsberg zastavil opovážlivca ešte 
pred budovou snemu a povedal mu: 

- Ej, mních, ideš cestou, akou sme 
nešli ani v  tých najťažších bitkách. 
Ale ak si presvedčený o  svojej veci, 
tak choď v mene Božom a buď si is-
tý: Boh ťa neopustí.
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bou, čo sa malo stať práve na sneme 
vo Wormse. 

Aj Luthera zavolali na snem: ešte 
má možnosť odvolať svoje rúhačské 
reči. Nemôže predsa rozvrátiť svätú 
cirkev!

No Luther sa nemieni poddať. 
Oponuje – on predsa nechce nič no-
vé, nič sektárske, chce len reformo-
vať staré. Svoju obrannú reč končí 
slovami: 

- Moje svedomie je zajaté slo-
vom Božím, odvolať nemôžem a ne-
chcem. Tu stojím, inak nemôžem!

Snem nebral na vedomie odušev-
nené slová doktora Luthera a vyrie-
kol nad ním ríšsku kliatbu, čo zna-
menalo, že ho hocikto mohol bez-
trestne aj zabiť. Priatelia však ukryli 
Luthera na hrade Wartburg, kde po-
budol takmer rok a do nemčiny pre-
ložil Novú zmluvu. 

Uhorsko a „nová“ viera
Pápežská bula proti Lutherovi sa 

čítala vo všetkých väčších kostoloch. 
Ale mestá, kde žilo prevažne nemec-

ké obyvateľstvo, sa z  buly skôr vy-
smievali. Bardejov, Banská Bystri-
ca, Banská Štiavnica, Kremnica, Le-
voča, Kežmarok... a  mnohé ďalšie 
mestá mali kazateľov, šíriacich re-
formačné učenie Martina Luthera, 
a  čo viac – ich prívržencov neustá-
le pribúdalo. 

Skostnatelá šľachta pochopila, 
že takto sa ďalej nemôže ísť. Zasa-
dá uhorský snem, ktorý vo väčšine 
predstavujú cirkevní predstavitelia 
a magnáti. Tí roku Pána 1523 odhla-
sovali 54. artikul – zákonný článok, 
podľa ktorého všetci „luteráni“ a ich 
prívrženci sa považujú za  kacírov 
a majú byť potrestaní nielen stratou 
majetku, ale aj samotného života. 

Ani to nepomáhalo. Prívržencov 
reformácie neustále pribúda. Dokon-
ca aj na samotnom kráľovskom dvore! 
Bolo treba zvolať ďalší snem do Ráko-
ša, ktorý dňa 13. mája 1525 nariadil 
„pamätným“ štvrtým artikulom:

„Lutherani omnes de regno extir-
pantur et ubicunque reperti fuerint, 
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non solum per ecclesiasticos, verum 
etiam per seculares personas liberi 
capiantur et comburantur.”

(Všetci luteráni majú byť z  kra-
jiny vyhubení a  kdekoľvek ich náj-
du, môžu ich beztrestne zajať, a  to 
nielen cirkevní predstavitelia, ale aj 
svetské osoby – a dať ich upáliť.) 

Hranice sa rozhoria, v nich skon-
čí niekoľko „tvrdohlavých“ mu-
čeníkov, ale dlho to netrvá, preto-
že na  krajinu prichádza nešťastie: 
pohania Turci. V  bitke pri Mohá-
či r. 1526 rozprášia uhorské vojsko. 
V  boji padol aj kráľ, o  uprázdnený 
trón sa uchádzajú dvaja kandidáti 
– Ferdinand Habsburský a  Ján Zá-
poľský - majiteľ kežmarského hra-
du, obaja sa dávajú korunovať a vý-
sledok je ten, že krajina je postihnu-
tá ďalšími bojmi. 

Na  meno Luthera sa nezabudlo. 
Ľudia sa dozvedeli od kupcov, van-
drujúcich remeselníkov i  študen-
tov, že po  preklade Nového záko-
na sa vracia nebojácne do  Witten-
bergu a  začína kázať v  reči ľudu – 
po  nemecky. Jeho učenie získavalo 
aj v Nemecku stále viac prívržencov 

– na sneme v Augsburgu r. 1530 sa 
číta Augsburské vyznanie – základ 
evanjelického vierovyznania. 

Luther až do  konca svojho živo-
ta (zomrel v  Eislebene 18. februá-
ra 1546) bol pod kliatbou, no ne-
ochvejne kázal i písal ďalej. Plamie-
nok, ktorý zapálil vo Wittenbergu, 
sa zmenil na  obrovskú vatru – „bl-
čala“ stredná i severná Európa. 

Reformácia na Spiši
Hlavným zdrojom poznávania 

autentických udalostí pre písanie 
dejín reformácie Spiša je slovenský 
preklad Sperfoglovej kroniky od Jú-
liusa Sopku. Sperfogel bol kroniká-
rom žijúcim v  Levoči, kde od  roku 
1514 až do svojej smrti v roku 1537 
zaznamenával udalosti a dianie svo-
jej doby. Ďalším dôležitým zdrojom 
pre históriu Spiša je Matricula Mol-
leriana, ktorá sa nachádza v archíve 
Cirkevného zboru ECAV na Sloven-
sku Kežmarok alebo Hainova kro-
nika, ktorá je majetkom Cirkevné-
ho zboru ECAV na Slovensku Levo-
ča. Ostatné použité odborné prame-
ne pochádzajú od súčasných histori-

Ján Zápoľský Ferdinand Habsburský
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kov, zaoberajúcich sa danou proble-
matikou.

Po  odchode Tatárov, ktorí spô-
sobili na  Spiši veľké straty na  živo-
toch i  na  majetku, má nesmierne 
veľký význam nemecká kolonizácia. 
Do  značne vyľudnenej oblasti Spi-

ša vo viacerých vlnách prúdili v 13. 
storočí nemeckí kolonisti na pozva-
nie uhorského kráľa Bela IV. Nastá-
va proces pretvárania dovtedajších 
dedín, ktoré boli roľnícky zamerané, 
na  samostatné slobodné mestá, ne-
závislé od zemepánov. Nemeckí ko-
lonisti ako hostia dostali od panov-
níkov mnohé výsady, čím sa umož-
nil slobodný rozvoj obchodu, reme-
siel, poľnohospodárstva aj kultúry. 
Tento nemecký vplyv udal celkové 
smerovanie Spiša aj počas príchodu 
reformácie. Teda v bývalých sloven-
ských hradiskách a  trhových osa-
dách nastal urýchlený mestotvorný 
proces.

Príchodom saských Nemcov 
do  slovenských obcí a  ich násled-
ným splynutím nastal čulý stavebný 
a architektonický rozvoj, čím sa vy-
tvorili mestečká. Začali vznikať no-Kráľ Belo IV.
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vé remeslá. Vzniklo ich vyše 50 dru-
hov. Remeselníci pre zvýšenie kva-
lity rozsahu výroby sa organizova-
li a zakladali cechy. Mestá sa na ob-
ranu svojich spoločenských záujmov 
spájali do  zväzov. Tak vznikol v  r. 
1412 zväz piatich východosloven-
ských miest: Bardejov, Košice, Le-
voča, Sabinov a Prešov pod názvom 
Pentapolitana. 

Spišskí kolonisti dostali dňa 25. 
augusta 1271 písomne spečatené 
privilégiá kráľom Štefanom V., kde 
mestám udeľuje povinnosti aj prá-
va. Dôležité z  nich pre reformáciu 
bola možnosť slobodne si voliť spo-
medzi seba richtára s  právomocou 
súdiť spory a  slobodne si voliť fa-
rárov, ktorýchkoľvek chcú pre svo-
je kostoly. 

Farári si po  vzore cechov, aby 
mohli lepšie uplatňovať a brániť svo-
je práva voči mestám a hlavne voči 
spišskému prepoštovi, založili Brat-
stvo 24 kráľovských farárov. Zdru-
žovalo farárov bývalej provincie 24 
spišských miest. Volili si seniora ako 
hlavu spoločenstva, mali spoločnú 
knižnicu, ročne sa schádzali a radi-
li sa o veciach hmotných aj duchov-
ných. Zároveň bratstvo slúžilo aj 
ako záruka zbožného a čestného ži-
vota jej členov. Na základe Matricu-
ly Molleriany sú v Bratstve 24 miest 
uvádzané nasledovné obce: Spiš-
ské Podhradie, Spišské Vlachy, Spiš-
ská Nová Ves, Levoča, Harichovce, 
Iliašovce, Spišský Štvrtok, Hrabu-
šice, Švábove, Poprad, Veľká, Spiš-
ská Sobota, Mlynica, Veľká Lomni-

ca, Huncovce, Žakovce, Vrbov, Tva-
rožná, Ruskinovce, Ľubica, Spišská 
Belá, Odorín, Bystrany a Kurimany. 

Do  značnej miery šíreniu refor-
mačných myšlienok v Uhorsku pri-
pravil pôdu humanizmus svojím zá-
ujmom o štúdium Biblie, ale i vplyv 
husitizmu. Prívrženci Jána Husa, 
ktorí zostali na Slovensku, bežne ká-
zali v reči, ktorej rozumel pospolitý 
ľud a  rovnako prisluhovali sviatosť 
Večere Pánovej pod obojím spôso-
bom. Lutherovo učenie prichádza-
lo do  Uhorska a  na  Spiš prostred-
níctvom kráľovského dvora v  Bu-
díne, ktorý bol reformácii naklo-
nený. Tútor neplnoletého kráľa Ľu-
dovíta II. Juraj Brandenburský po-
zval do tamojšej školy významných 
učiteľov Simona Grynaeusa a  Vi-
ta Windshei ma, ktorí boli Luthe-
rovými stúpencami. K  nim sa pri-
pojili kňazi Ján Henckel a  Kon-
rád Cordátus. Okrem toho na  krá-
ľovskom dvore bolo v tom čase veľa 

Spišská Kapitula
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Nemcov, ktorí sa prikláňali k refor-
mácii. K šíreniu reformačných myš-
lienok v Hornom Uhorsku a na Spiši 
prispeli i čulé obchodné styky s Ne-
meckom a v neposlednom rade aj tá 
skutočnosť, že zo Spiša odchádza-
li mladí ľudia študovať na nemecké 
univerzity. Už v roku 1522 sa na uni-
verzitu vo Wittenbergu zapísal Mar-
tin Ciriak z  Levoče. Okrem pria-
mych správ z  Nemecka sa študen-
ti wittenberskej univerzity dostali 
do  najužšieho kontaktu s  reformá-
ciou a  s  reformátormi, a  tak sa sta-
li priamymi svedkami, prijímateľ-
mi a potom aj rozširovateľmi refor-
mačných myšlienok na  území Spi-
ša. Po prvýkrát na Slovensku odzne-
lo 95 Lutherových výpovedí z  úst 
ľubického kňaza Tomáša Preisnera 
v roku 1520, ktorý ich prečítal z ka-
zateľnice kostola sv. Ducha v Ľubici.

Lutherovo učenie sa postupne 
udomácňovalo v  Uhorsku. To sa 
však nepáčilo Ostrihomskému ar-
cibiskupovi Jurajovi Szathmáry-
mu, ktorý nariadil čítať pápežskú 
bulu proti Lutherovi vo všetkých 
významnejších kostoloch krajiny. 
Uhorský snem v  Budíne 24. aprí-

la 1523 odhlasoval 54. zákonný člá-
nok, v  ktorom sa uvádza, aby všet-
ci luteráni a ich ochrancovia boli vy-
hlásení za kacírov, nepriateľov Pan-
ny Márie a potrestaní stratou celého 
majetku a  života. Ďalší snem v Rá-
koši 13. mája 1525 nariadil všetkých 
luteránov pochytať a upáliť. Okrem 
iných z  kráľovského dvora muse-
li utiecť Nemci a  prezradený bol aj 
kráľovnej komorník.

Podľa tradície sa medzi prvé 
evanjelické zbory mali zaradiť obce 
Veľký Slavkov a Vondrišel - (Nálep-
kovo). Cirkevníci z Veľkého Slavko-
va už v roku 1521 žiadali svojho fa-
rára, aby im zvestoval “čisté učenie”, 
keďže to nebol ochotný, musel zbor 
opustiť. Správy o  prvých evanjelic-
kých augsburského vyznania kňa-
zoch vo Veľkom Slavkove sú až z ro-
ku 1550 a vo Vondrišli z roku 1551. 

Reformačné myšlienky však boli 
v  spišských mestách známe už pred 
rokom 1525, no spočiatku sa obme-
dzovali iba na  užšie kruhy a  ostali 
bez podstatných vonkajších zmien vo 
vtedajšom cirkevnom živote. Postup-
né prebudenie prenikalo hlbšie a za-

Univerzita vo Wittenbergu
Kostol sv. Ducha v Ľubici
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ujalo širšie vrstvy. V tejto prvej fáze 
reformačného úsilia išlo predovšet-
kým o získavanie stúpencov a menej 
o vnútorné cirkevné reformy. 

Politická situácia po  bitke pri 
Moháči bola pre reformáciu vcel-
ku priaznivá, lebo dvaja opozič-
ní králi zvolení za sebou si nároko-
vali na kráľovstvo a usilovali sa zís-
kať si každý na  svoju stranu väčšiu 
časť šľachty, ktorú kvôli nábožen-
ským otázkam nechceli od seba od-
deliť. Bol to vhodný čas na vystúpe-
nie mnohých kazateľov, ktorí vedeli 
vplývať na obyvateľstvo, aby sa pri-
členilo k reformácii.

Kežmarok
Podľa rukopisu kežmarského his-

torika a  evanjelického a. v. kňaza 
Kristiána Genersicha mal sa Tomáš 
Preisner stať v  roku 1525 kežmar-
ským farárom. Žiaľ, dokladov o tom 
niet. Zaujímavosťou však je, že r. 
1521 sa v dejinách rímskokatolíckej 
cirkvi spomína Tomáš - altarista (ol-
tárnik). Zrejme však šlo len o  zho-
du mien. Kežmarok sa však považu-
je za prvý evanjelický cirkevný zbor 
na Spiši. 

Kežmarskí senátori sú v  napätí. 
Starý farár Ermolaus má prísť pred-
staviť nového farára, ktorý vraj po-
chádza z  nepriateľského mesta Le-
voča. 

- Páni švagri, – povie richtár Mo-
es, ktorý je takisto nervózny ako os-
tatní, – vypočujeme si toho Levoča-
na a my rozhodneme, či si ho vezme-
me. Vyskúšame ho, čo vie. A keby sa 
nám nepáčil, pôjdeme na  Kapitulu 

svätého Martina pod Spišský hrad 
a požiadame o iného farára. Vysvet-
líme im našu situáciu a tak. 

- Budeme hlasovať?
- Samozrejme.
- Nech nám povie niečo aj o tom 

Lutherovi.
- Prečo?
- No aby sme poznali pravdu. Le-

bo tí, čo prichádzajú z Nemecka, sú 
ním nadšení.

- Ako môžu byť nadšení kacírom?
- Počul som, že on nechce, aby 

cirkev bola taká bohatá. On sa od-
voláva na  tú prvotnú cirkev, čo bo-
la chudobná.

Moes nevie, čo má na  to odpo-
vedať. Ale zato sa rozhovoria sená-
tori. Každý má nejakú svoju skúse-
nosť i  vedomosti od  svojich pred-
kov. A tie veru nie sú najlepšie. Koľ-
ko desaťročí sa mesto súdilo s fará-
rom o  spadnutý mlyn, ktorý pod-
myla povodeň? Je pravda, mlyn pat-
ril farárovi, ale prečo by ho malo 
mesto znova na svoje trovy postaviť? 
A veru mlyn ani nepostavilo. Mesto 
odmietlo dať farárovi aj pozemky, 
o  ktoré neprávom žiadal. Prečo by 
aj? Veď boli v  majetku mesta. Od-
vtedy prešlo už zopár desaťročí, ale 
na to sa nezabúda. 

- Farári sú takí istí ako my, oby-
čajní ľudia, určite aj hrešia, len sa im 
všetko odpustí.

- Nerúhajte sa, pán notár, farári 
sú takmer svätí ľudia! 

- No akurát, – nezdrží sa notár 
smiechu.
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- Dosť, páni, – zasiahne Moes. – 
Musíme byť slušní, ale zároveň opa-
trní. Veď uvidíme, čo je to za človeka.

- Už idú, – vbehne do  radničnej 
siene bez dovolenia mestský sluha. – 
Aj dôstojný pán, aj ten nový.

- Máme sa postaviť?
- Samozrejme. Veď prichádza aj 

dôstojný pán Ermolaus. Nielen ten 
nový farár.

- Lebo kvôli nejakému Levočano-
vi by som sa určite nepostavil, – po-
vie ktorýsi senátor a viacerí mu pri-
takajú.

Prítomní s prekvapením vidia pri 
starom Ermolausovi pomerne mla-
dého človeka s dlhými plavými vlas-
mi. Na prvý pohľad vyzerá sympa-
ticky a skromne, ale aj tak treba dá-
vať pozor. Je to predsa len Levočan.

Ermolaus ho predstaví a porúča sa.
- Nech sa páči, dôstojný pán, sad-

nite si, – povie slušne Moes a mestský 
sluha pribehne s vyrezávanou, kožou 
čalúnenou stoličkou. – Radi by sme 
sa vás na všeličo povypytovali.

- Som k  vašim službám, – povie 
Leudischer.

- Dôstojný pán, ako...
- Prosím, nenazývajte ma dôstoj-

ným pánom, volajte ma len kazate-
ľom a služobníkom Božieho slova, – 
preruší richtára Leudischer. – Som 
len taký obyčajný človek ako ostat-
ní ľudia. A tak isto hriešny.

Polovica senátorov otvorí ústa 
a zaskočený je aj richtár. 

- No... mienite robiť nejaké zme-
ny? – spamätá sa richtár.

- V čom zmeny, prosím?
- Trebárs pri svätej omši.
- V prvom rade chcem pri boho-

službe uprednostniť náš rodný jazyk 
pred latinčinou. 

- Nerozumiem, – povie úprimne 
Moes.

- Takto sa spýtam: rozumiete 
všetkému, čo kňazi hovoria po  la-
tinsky na svätej omši?

- Všetkému samozrejme nie, ale 
odpovede vieme. Na  veľké sviatky 
je to horšie, lebo tam sa veľa hovo-
rí i spieva.

- A akoby to bolo, keby sme káza-
li po nemecky?

- A to sa môže? – vyhŕknu viacerí.
- V  Nemecku je to tak, – odpo-

vie Leudischer. – A už aj v mnohých 
mestách Uhorska, kde žijú Nemci.

Odrazu sa všetci rozhovoria: ná-
vrh sa im páči. Spevy po  latinsky, 
kázeň po  nemecky... Odrazu sa im 
mladý farár so svojimi novotami za-
čína pozdávať. 

- Dôstojný pán...
- Kazateľ! – opravia richtára via-

cerí senátori.
- Áno, prepáčte... prekvapilo nás, 

že ste neostali v Levoči, keď tam ná-
hle zomrel farár.

- Kapitula ma poslala sem eš-
te pred jeho smrťou, – povie pravdu 
Leudischer a viacerým sa uľaví.

- Vy ste študovali v Nemecku?
- Nie. V Krakove. Prečo?
- Či ste náhodou nepochyti-

li kacírske myšlienky, – povie Moes 
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priamo. – Toho... ako sa volá... hej, 
Luther! Poznáte ho?

- Nie, pán richtár. Nikdy sme sa 
v  živote nestretli, – odpovie Leu-
discher taktiež pravdivo.

Skutočne sa osobne nestretli, ale 
Lutherove spisy poznal. Do Sliezska, 
kde Leudischer niekoľko rokov žil, 
sa veľmi rýchlo doniesli. 

Výsluch nového kňaza netrval dl-
ho. Keď odišiel, objavili sa na viace-
rých tvárach úsmevy.

- Konečne moja stará bude kázni 
rozumieť a  nebudem jej musieť pri 
nedeľnom obede hovoriť obsah, – 
usmeje sa notár. – Nikdy sa neviem 
poriadne najesť.

- Len či sa to naozaj smie?
- Kapitula musí o  tom vedieť, – 

povie Moes. – Páni senátori, kto je 
za  to, aby sa Juraj Leudischer stal 
kežmarským kňazom?

Zdvihli sa všetky ruky.
Písal sa rok 1530.
V roku 1530 bol Leudischer zvo-

lený za  farára v Kežmarku a v  sep-
tembri 1531 prevzal inventár fa-
ry. V  Kežmarku zotrval 12 rokov. 
Okrem Kežmarku šíril evanjelium 
v Strážach, Toporci, Ľubici, Mlynici 
a Spišskej Novej Vsi. 

Leudischer sa nepokladal za ne-
omylného kňaza, ale len za kazate-
ľa a  služobníka slova Božieho. Bol 
proti celibátu – sám bol ženatý, ba 
dokonca sobášil aj iných kňazov. 
Zrušil ušnú spoveď, neuznával uc-
tievanie svätých, Večeru Pánovu 
prisluhoval pod obojím. Centrom 

bohoslužieb sa stalo kázanie Božie-
ho slova, a to v nemeckom jazyku – 
v reči, ktorú každý Kežmarčan ro-
zumel. 

Je samozrejmé, že sa prechod kež-
marského obyvateľstva na  protes-
tantskú vieru neuskutočnil zo dňa 
na  deň, ale celý proces trval ove-
ľa dlhšie. Nemecké obyvateľstvo 
do  jedného prijalo učenie Dr. Mar-
tina Luthera a tak isto urobili aj Slo-
váci, ktorí mali neskôr vlastných ka-
zateľov. Evanjelici obsadili pre seba 
farský kostol sv. Kríža, čo prebehlo 
bez akéhokoľvek incidentu, pretože 
v tom čase sa už v Kežmarku nena-
šiel človek inej viery. Bohužiaľ, pres-
ný dátum tohto prechodu nie je zná-
my. V tomto období dostáva protes-

Prevzatie inventára fary Ju-
rajom Leudischerom
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tantský charakter aj škola, z ktorej sa 
v 18. stor. vyvinulo známe kežmar-
ské lýceum.

Levoča
Humanistické myšlienky do kon-

zervatívnej Levoče uviedol Ján Hen-
ckel, miestny farár, ktorý sa te-
šil veľkej popularite. Mal európsky 
rozhľad a  ako prvý formoval mys-
le Levočanov na prichádzajúce zme-
ny. Pozval do  Levoče známeho hu-
manistu Leonarda Coxa. To všetko 
malo značný vplyv na  obyvateľov. 
Po odchode Jána Henckela do Košíc 
mestská rada zvolila za nového fará-
ra jeho brata Šebastiána Henckela, 
počas pôsobnosti ktorého sa tu roz-
šírili myšlienky reformácie v  jej ra-
dikálnejšom prúde novokrstenec-
tva. Zaslúžil sa o  to hlavne Andrej 
Fischer, mladý anabaptistický kaza-
teľ. (Novokrstenci - anabaptisti ne-
uznávali prvý krst, ale svojich prí-
vržencov krstili znova.) Sperfogel – 
miestny kronikár uvádza, že v  ro-
ku 1529 už bolo mesto plné ana-
baptistov a  prívržencov reformá-
cie. Po  smrti Šebastiána Henckela 
a  po  zložitejšom výbere a  voľbe sa 
stal v roku 1530 novým farárom ma-
gister Juraj Moller, syn Jána Molle-
ra, ktorý bol v tom čase farár v Spiš-
skej Belej. 

Juraj Moller najprv pôsobil ako 
odporca protestantizmu. V  ro-
ku 1528, keď bol farárom vo Veľ-
kej Lomnici, bol zvolený za  senio-
ra „Bratstva 24 spišských farárov“. 
Zápisnice, ktoré písal zo zasadnutí 
„Bratstva“, sú známe ako Matricula 

Molleriana. Voľba Mollera za levoč-
ského farára mala zabrániť prenika-
niu reformácie, keďže sa snažil o za-
chovanie a udržanie katolíckeho ná-
boženstva. 

V roku 1533 zomrel Gregor Mild-
-Künast, richtár, vedúca osobnosť 
a  ochranca anabaptistov v  meste. 
Preto je zaujímavé, že v  roku 1532 
bol práve sporný kazateľ Andrej 
Fischer zvolený za  miestneho ka-
zateľa, ale pre spory s  farárom ešte 
toho roku musel opustiť mesto. Po-
ukazuje to na  skutočnosť naklone-
nosti mestskej rady pre reformáciu 
a nezadržateľnosť zmien, ktoré mali 
nastať. Moller ako senior „Bratstva“ 
sa sťažoval na  kacíra Juraja Leu-
dischera prepoštovi, ktorého v  ro-
ku 1530 zvolili za farára v Kežmar-
ku pod ochranou prívržencov Jána 
Zápoľského.

Magister Ján Kletzko, o  ktorom 
sú písomnosti, že prestúpil k  lute-
ránom a  medzi študentmi rozširo-
val ich náuku, pôsobil ako rektor 
levočskej školy v  roku 1535. Kvôli 
škodlivému vplyvu na študentov bol 
mestskou radou prepustený z učiteľ-
skej funkcie. Ďalej je známe, že po-
čas kázne v roku 1536 niekto zavesil 
na dvere fary traktát, v ktorom bo-
li osočované katolícke obrady, kňaz-
stvo, sviatosti aj samotný farár. Tá-
to vec určite nenechala farára Mol-
lera ľahostajného a  musel obsah le-
táku nejakým spôsobom spracovať 
vo svojom vnútri. Toto sa pravda-
že roznieslo a nie je ťažké si domys-
lieť, že celé mesto žilo touto udalos-
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ťou. Napokon to riešila mestská ra-
da. Usudzovalo sa, že autorom na-
písaného pamfletu bol nedávno pre-
pustený učiteľ.

Jedna z  vecí, pre ktoré sa Moller 
vzdal funkcie seniora „Bratstva“ 9. 
mája 1544, bolo sklamanie zo spiš-
ského prepošta, ktorý mal byť zášti-
tou katolicizmu, namiesto toho ná-
silne vymáhal peniaze od  farárov 
spišských miest na  svoj nákladný 
život. Nežil ako duchovný hodnos-
tár a dokonca sa oženil. Vtedy už aj 
v  „Bratstve farárov“ bolo vnútorné 
rozdelenie. 

V roku 1544 došlo v meste k zá-
sadnej zmene. Levočským richtá-
rom sa stal Laslo Polirer. On povo-
lal za kazateľa Bartolomeja Bognera 
z Brašova. Bogner smelo kázal refor-
mačné pravdy a  urobil zmeny v  li-
turgii, odstránil niektoré prvky a za-
čal vysluhovať prijímanie pod obo-
jím. R. 1544 na  Veľkú noc Levoča 
prijíma Večeru Pánovu pod obojím 
spôsobom. Rezignovaný a sklamaný 

farár Moller videl nezadržateľnosť 
prichádzajúcich zmien, preto počí-
naniu nového kazateľa neodporoval. 
Bogner v Levoči pôsobil do r. 1556. 
Potom odišiel za  farára do  Spišskej 
Novej Vsi, kde o rok zomrel. 

Mesto pomáhalo mestskými prí-
spevkami študentom študujúcim 
na  univerzitách v  Lipsku a  Witten-
bergu. Jednotlivé rodiny, ako boli 
Thurzovci, podporovali študentov. 
V roku 1523 dali 500 zlatých a v ro-
ku 1543 až 10 000 zlatých na štipen-
diá pre Levočanov. Takto sa prelomi-
li bariéry katolicizmu v Levoči a nič 
už nebránilo, aby sa celé mesto obrá-
tilo a prešlo na stranu reformácie, čo 
mnohí Levočania už dávnejšie uro-
bili, ale teraz sa slobodne a  verejne 
mohli priznať k svojej viere.

Krížová Ves
Gregor Horváth-Stansith de Gra-

dec sa stal vlastníkom majetkov 
na Spiši po otcovi, ktorý dostal v ro-
ku 1556 pozemky od Ferdinanda I. 
za zásluhy v boji proti Turkom. Stal 

Dobová Levoča
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sa významným spišským podžupa-
nom, ktorý podporoval reformáciu. 
Celkove rodina Horváth-Stansith 
držala ochranu evanjelických záuj-
mov a až po nástup protireformácie 
v  roku 1674 zabezpečovala ochra-
nu evanjelickým farárom v  Krížo-
vej Vsi a aj v Strážkach. V roku 1558 
v  oboch obciach pôsobil Juraj Leu-
discher. Predtým od roku 1555 pôso-
bil v Spišskej Novej Vsi. V roku 1582 
tu bol evanjelickým farárom Krištof 
Vandalus, ktorý dostal toto postave-
nie od Gregora Horvátha-Stansitha. 
Pre svoje novátorstvá bol napome-
nutý prepoštom. Kostol v roku 1674 
naspäť prevzali a  spravovali piaris-
ti z Podolínca. V roku 1700 z vizitá-
cie prepošta Jána Sigraya vyplýva, že 
drevený kostol ako filiálku pripoji-
li ku Kežmarku, kam patrili aj Ra-
kúsy, Stráne pod Tatrami, Strážky 
a Malý Slavkov. Žilo tu vtedy 120 ka-
tolíkov a 103 luteránov a všetci bo-
li Slováci.

Spišská Belá 
Na začiatku prenikania Luthero-

vých myšlienok spišský prepošt Ján 
Horváth vydal proti luteránizmu 
tvrdé nariadenia na zabránenie šíre-
nia tohto vplyvu. Bratstvo 24 kráľov-
ských miest zo začiatku bránilo re-
formácii napredovať. Dovolávali sa 
pomoci od kráľa Ferdinanda na zá-
chranu katolíckej viery. V roku 1543 
vystúpili dokonca proti už nehodné-
mu prepoštovi Jánovi Horváthovi, 
ktorý sa medzitým oženil a prestú-
pil k reformácii. Pápež nezrušil celi-
bát ani na Ferdinandovu žiadosť, čo 

bolo príčinou, že viacerí kňazi na-
sledovali Horvátha, prešli k  refor-
mácii a oženili sa. 

Z  vysoko postavenej bohatej ro-
diny pochádzal Vavrinec Qendel, 
rodák zo Spišskej Belej. Vyštudo-
val teo lógiu v Krakove a v roku 1528 
pokračoval v  štúdiu vo Wittenber-
gu, kde sa stotožnil s  reformačným 
učením, osobne sa spriatelil s  Me-
lanchtonom, ktorý mu dal latinské 
prímenie Serpilius. V  roku 1545 sa 
navrátil do Spišskej Belej, kde práve 
zomrel Valentinus de Bilitr, katolíc-
ky farár. Mestská rada si za nového 
farára vybrala práve Serpilia Qende-
la, a  týmto rokom sa datuje v Spiš-
skej Belej prechod na  reformáciu. 
Do  roku 1674, keď sa začala reka-
tolizácia, v  Spišskej Belej nebol ka-
tolícky duchovný. Qendel prevzal 
do správy kostol, faru a školu. Tým 
sa celé mesto už verejne odvrátilo 
od  rímskokatolíckej cirkvi a  prija-
lo reformné myšlienky Dr. Martina 
Luthera. Tak bolo mesto na 129 ro-
kov čisto evanjelické až do obdobia 
protireformácie a násilného odobra-
nia kostola v roku 1674.

Vrbov 
Reformácia mala silný odraz aj 

vo Vrbove. Vrbovská fara ešte aj 
začiatkom 16. storočia bola po  fa-
re v Spišskej Novej Vsi najbohatšou 
farou medzi farami XIII. spišských 
miest. Tu sa často konali zhromaž-
denia Bratstva farárov XXIV. spiš-
ských miest a viacerí vrbovskí farári 
zastávali aj funkciu seniora v tomto 
bratstve. Avšak pri požiari 13. marca 
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1556 tu zhorel celý archív Bratstva aj 
s privilégiami. Reformáciu do Vrbo-
va uviedol roku 1545 farár Vavrinec 
Buchwald pôvodom z  Nisy v  Sliez-
sku. Prechod na reformáciu bol po-
zvoľný. Ešte dlho sa konali boho-
služby v pôvodných rúchach a po la-
tinsky. Roku 1674 bol farský kostol 
odňatý evanjelikom. 29. marca 1678 
sa uskutočnilo vyhlásenie spišských 
miest, ktorým sa mali mestá navrá-
tiť ku katolicizmu. Vrbov s Ľubicou 
a Spišskými Vlachmi ako prví prešli 
ku katolíkom. Z  kanonickej vizitá-
cie v roku 1700 sa dozvedáme, že vo 
Vrbove bolo len 10 katolíkov a  468 
evanjelikov. 

Spočiatku to boli všetko rímsko-
katolícki kňazi, ktorí boli nadšení 
reformnými myšlienkami, ovplyv-
není prinesenými traktátmi a spismi 
z centra reformácie, túžiaci po zme-
ne strnulého duchovného života. 

Neskôr to boli už aj vyštudovaní 
a ordinovaní študenti teológie pria-
mo z Wittenbergu, ktorí boli schop-
ní nielen prevziať farnosť, ale aj za-
ložiť školu a vychovávať novú gene-
ráciu šíriteľov reformácie. 

V  15. storočí bol celý Spiš čisto 
katolícky. Iné náboženstvo tu v tom 
čase ani nebolo. 

V  16. storočí postupne nastáva 
presne pravý opak. 

Predkladanie Augsburského vierovyznania v roku 1530
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Reformácia zásadným spôsobom 
odštartovala zmenu myslenia ľu-
dí, pohľad na  svet a  hlavne pouká-
zala z jednej strany na rozdiel medzi 
formálne prijímanými náboženský-
mi hodnotami, tradíciami, povera-
mi a zvykmi, a na druhej strane bib-
lickými pravdami evanjelia. Mys-
le ľudí boli konfrontované pravda-
mi evanjelia, aby každý preskúmal, 
čo je základom jeho viery. Bol to zlo-
žitý a dlhotrvajúci proces, ktorý bol 
spojený na jednej strane s nepocho-
pením a  na  druhej strane s  nadše-
ným nasledovaním.

Zo začiatku prenikania nových 
myšlienok sa ani nepredpoklada-
lo, že ide o novú cirkev, ale o očis-
tenie viery v rámci katolíckej cirkvi 
od nánosov stredoveku. V Uhorsku 
však silnela proticirkevná opozí-
cia vyvolaná hlavne veľkým majet-

kom cirkvi, jej morálnym úpadkom, 
zanedbávaním duchovnej činnos-
ti a  nekompetenciou cirkevnej hie-
rarchie. Katolícka cirkev však defi-
nitívne potvrdila na ríšskom sneme 
v Augsburgu v roku 1530, že Luthe-
rovou reformáciou k očisteniu cirkvi 
nedôjde, ale že ide o  novú cirkev. 
Na tomto sneme, ktorého sa zúčast-
nil aj levočský farár Ján Henckel, bo-
lo predložené Augsburské vierovy-
znanie zostavené Filipom Melanch-
tonom. Predstavitelia katolíckej teo-
lógie s cisárom Karolom V. odmiet-
li predložené vierovyznanie ako jed-
noznačne heretické. Tým sa len po-
tvrdilo, že pokiaľ chce zostať refor-
mácia verná Božiemu slovu a Kris-
tovmu evanjeliu, musí sa oddeliť 
od  rímsko-katolíckej cirkvi. To sa 
definitívne uskutočnilo na  ríšskom 
sneme v Augsburgu v roku 1530. 

Radnica v Augsburgu
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Reformačné zmeny na  Spiši pre-
biehali vo veľmi zložitej politickej aj 
hospodárskej dobe. Hlad, mor a voj-
ny sužovali túto oblasť. Stredoveké 
skostnatené náboženstvo nevede-
lo priniesť ľuďom nádej a  povzbu-
denie. Prevažná väčšina nemeckého 
Spiša postupne prijímala reformač-
né zmeny, ku ktorým sa pridávala aj 
slovenská časť obyvateľstva. Takmer 
na 100 rokov sa celý Spiš stal na 95% 
luteránskym. Jedine Podolínec zo-
stal verný katolicizmu. Rozvojom 
školstva prichádza medzi obyčaj-
ný ľud vzdelanosť. Mnoho mladých 
a  šikovných ľudí má odrazu mož-
nosť študovať v zahraničí. Reformá-
cia okrem iného podporovala aj kre-
ativitu ľudí, ktorá sa odzrkadľovala 
v  remeslách, tvorivosti, podnikaní 
a  následnom rozvoji miest i  celého 
spišského regiónu, ktorý dodnes ne-
sie nezmazateľné reformačné stopy 
a veríme, že ich bude ešte dlho niesť 
v kultúre, myslení jedinca i národa, 
ale predovšetkým v  praktickom ži-
vote viery, ktorý vyznáva hodnoty 
Kristovho evanjelia.

Stály nepokoj
Hoci v Uhorsku bolo koncom 16. 

storočia z celkového počtu obyvate-
ľov až neuveriteľných 9/10 evanjeli-
kov, ani tak náboženská sloboda ne-
existovala. Ba dokonca sa hovori-
lo, že desaťtisíc vojakov, ktoré poslal 
Rím Uhorsku na  pomoc proti stá-
le dotierajúcim Turkom, bolo v sku-
točnosti poslaných proti evanjeli-
kom, čo samozrejme neostalo bez 
odozvy. 

Výsledkom stáleho nepokoja bolo 
napokon to, že celé 17. storočie a za-
čiatok 18. storočia v  Uhorsku bo-
li poznačené neustálymi povstania-
mi uhorskej šľachty. Príčin na vznik 
povstania bolo niekoľko:

1. Najhlavnejšou príčinou bo-
la nespokojnosť samotnej uhor-
skej šľachty, ktorá sa chcela podieľať 
na  vláde krajiny a  kontrolovať pa-
novníka. Cisársky rod Habsburgov-
cov však vôbec staré výsady uhor-
skej šľachty nerešpektoval, ba na-
opak, vystupoval proti nej, obviňo-
val ju z  neexistujúcich sprisahaní 
a konfiškoval jej majetok, aby získal 
ďalšie bohatstvo.

2. Celé spomínané obdobie po-
značila tvrdá protireformácia – vy-
stupovanie Habsburgovcov pro-
ti protestantským cirkvám. Keďže 
väčšina Slovenska bola v  tomto ob-
dobí protestantská, ľud sa proti tým-
to rozhodnutiam búril. Jeho nespo-
kojnosť samozrejme využívali uhor-
skí šľachtici a rôznymi sľubmi vábi-
li ľud do svojej povstaleckej armády. 

3. Stále viac sa znižovala životná 
úroveň ľudu – mestá i  dediny pla-
tili cisárskemu dvoru obrovské da-
ne, museli vydržiavať cisárske voj-
ská, ale dane museli platiť aj vzbú-
rencom.

4. Na  juhu Slovenska stále bašo-
vali Turci a Habsburgovci si s nimi 
nevedeli dať rady. Povstalci využíva-
li túto skutočnosť a spájali sa s Tur-
kami. Podľa toho vidieť, že boj šľach-
ticov za náboženskú slobodu bol pre 
nich v skutočnosti – druhoradý. 
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Hlavným podnetom na  vypuk-
nutie prvého stavovského povsta-
nia v  roku 1603 bolo odobratie ko-
šického kostola evanjelikom, obno-
venie zákonov proti nekatolíkom 
a  obvinenie sedmohradského knie-
žaťa Štefana Bocskaya z  prípravy 
povstania proti cisárovi. Keď cisár-
ske vojsko chcelo Bocskayovi ma-
jetok skonfiškovať, knieža sa roz-
hodlo brániť svoje majetky so zbra-
ňou v ruke a skutočne proti cisárovi 
povstalo. Podarilo sa mu obsadiť ce-
lé Slovensko, ba spojiť aj s Turkami. 
Panovníkovi Rudolfovi neostalo nič 
iné, ako r. 1606 podpísať s Bocskay-
om mier, v  ktorom sa zaviazal reš-
pektovať uhorskú stavovskú ústavu 
– ako hlavný bod a popritom aj ná-
boženskú slobodu. 

Dohody sa však dlho nedodržia-
vali a tak r. 1619 vypuklo ďalšie pro-

ticisárske povstanie pod vedením 
sedmohradského kniežaťa Gabrie-
la Bethlena. Hoci jeho vojská sa do-
stali až na  Moravu, ba dokonca sa 
spojil aj s  pohanskými Turkami, 
predsa napokon v  roku 1626 uzav-
rel s  panovníkom Ferdinandom II. 
po dvoch mieroch aj tretí mier. 

Cisárske sľuby však nemali dl-
hé trvanie a  prenasledovanie uhor-
ských veľmožov a  protestantov po-
kračovalo. Darilo sa to tým viac, že 
po nešťastnej bitke na Bielej Hore r. 
1620 boli likvidované aj protestant-
ské české šľachtické stavy. Pod me-
čom kata padla aj hlava slovenského 
lekára a šľachtica Jána Jesenia. 

Mnohí českí, moravskí i  sliezski 
evanjelici – farári, učitelia ale aj iní 
našli svoje nové miesto na  Sloven-
sku, lebo  sa im zdalo, že tu vládne 
ešte aký – taký relatívny nábožen-

Bocskay s povstalcami
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ský pokoj. K najznámejším exulan-
tom patril Juraj Tranovský. Jemu 
my, evanjelici, vďačíme za kancionál 
Cithara sanctorum – prvý tlačený 
evanjelické spevník na Slovensku.

Exulanti svoj vytúžený pokoj dl-
ho neužívali. V r. 1643 povstalo ďal-
šie sedmohradské knieža Juraj Rá-
kóczi I. Povstanie skončilo ako ináč 
– mierom r. 1645. Aj tento mier 
mal zaručiť úplnú slobodu uhorskej 
šľachte a nekatolíckym cirkvám.

Aká však bola realita? 
Nechajme prehovoriť dobových 

svedkov. Daniel Speer zo Sliezska 
známy aj ako Uhorský Simplicissi-
mus bol cestovateľom, hudobníkom 
i  literátom. Z jeho pera sa zachova-

li autentické zážitky z  cestovania 
po Spiši r. 1655. Zacitujeme z knihy 
Uhorský Simplicissimus: 

„Vo veľkonočnom týždni vybral 
som sa spolu s akýmisi úbohými štu-
dentíkmi do Horného Uhorska, naj-
prv na Spiš... Keďže sme tak asi spo-
lovice boli katolíci a spolovice evan-
jelici, sprievodca nám prikázal, že 
len čo sa dostaneme do katolíckeho 
kraja, musia katolícki chlapci pre-
spevovať, a  zase naopak, evanjelici 
spievali svojim súvercom. Vyzbiera-
né peniaze sme rozdelili rovnakým 
dielom. Tak isto nikto z nás nesmel 
vyzradiť vieru iného. Ak by prišli 
zbojníci, mali sme sa držať stále po-
hromade a sprievodcu nechali hovo-
riť za nás. Mali sme tiež dávať pozor, 
čo hovorí, aby sme vedeli, najmä ke-
by sa nás títo zlodeji na niečo znova 
vypytovali, povedať to isté... 

A tak keď na nás v Poľsku spoza 
potoka pri jednej lávke neďaleko de-
diny piati zbojníci zavolali: „Skade-
že, vy zlodeji?“, povedal sprievodca, 
že zo Sliezska.

- Akého náboženstva? - pokračo-
vali.

- Katolíckeho! - odvetil on.
Nato povedal iný zbojník:
- Ej, vy lotri, viem dobre, že ste lu-

teránski psi, veď si čoskoro vypoču-
jem, či ste katolíci, prídem dnes tiež 
do krčmy a potom mi zaspievate pie-
seň o Matke Božej a o svätom Fran-
tiškovi. Ak nebudete vedieť, tak mi 
zaplatíte poriadny cech. Keď sa však 
ukáže, že ste katolíci, a pekne mi za-
spievate, zaplatím váš cech ja! Uhorský Simplicissimus
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Toto sa nám už zdalo povážli-
vé. Takto sme teda my z jednej stra-
ny lávky odpovedali a oni sa z tam-
tej strany vypytovali, až konečne je-
den vyhlásil:

- Nuž choďte v mene diabla!
Sprievodca im chcel vzdať úc-

tu a dať im prednosť, aby prešli naj-
prv oni na  našu stranu. Keď sme 
však neposlúchli pri jednom diablo-
vi, prikázali po  poľsky, lebo všetko 
sa po poľsky hovorilo:

- Ej, pri tristotisíc čiernych diab-
loch, prejdite už raz, lebo vás preže-
nieme! 

Sprievodca vykročil s  hodným 
nákladom, no keď prišiel doprostred 
lávky, jeden z nich sa rozbehol proti 
nemu, sotil ho do vody a zostal stáť. 
My ostatní sme ustúpili a  katolícki 
študenti zvolali po poľsky:

- Svätá Matka Božia, ochraňuj nás! 
Nato rozkázali vzadu stojaci lot-

ri aj svojmu zlodejskému kamaráto-
vi, aby ustúpil a povedali:

- Tí poondiati študenti sú predsa 
katolíci! - A s tým nás opustili.

Vytiahli sme sprievodcu z  vody 
a šli sme cez lávku do hostinca. No 
len čo sme si odložili batohy, priš-
la krčmárka a  vzdychajúc nám po-
vedala, aby sme prenocovali niekde 
inde, lebo dnes vraj k nej pritiahne 
tridsať valašských zbojníkov, aby tu 
po celú noc žrali a slopali... 

Pozbierali sme opäť svoje batohy 
a  chceli sme odísť, ale práve vtedy 
vrazila do  izby celá tá svorka a  na-
skutku vydala rozkaz:

- Stojte, vy prekliati lotri, musíte 
nám zaspievať!

Určili potom všelijaké piesne 
na počesť Panny Márie i  iných svä-
tých, ktoré naši katolícki spoluces-
tujúci dokonale ovládali. Oni stáli 
vpredu a my vzadu, no z času na čas 
sme aj my evanjelici ústa otvárali, 
hoci zväčša sme predstierali, akoby 
sme boli chorí.

Potom museli spievať aj žartovné 
piesne, čo trvalo tak dlho, kým im 
krčmárka neprichystala večeru...

Nakoniec sme museli zbojníkom 
prisahať, že cez noc zostaneme v de-
dine, že ich neprezradíme a že pôj-
deme ráno celkom inou cestou, než 
sme si zaumienili...

Na  druhý deň vystúpili sme 
na  vysoký vrch. Odkiaľ nám sprie-
vodca ukázal Kežmarské pohorie, 
ktoré bolo celé pokryté snehom... 
O päť dní prišli sme celkom vyčer-
paní pod karpatské Snežné pohorie 
do peknej a spolovice nemeckej de-
diny. Zdalo sa mi, že som na  neja-
kej svadbe, pretože som znovu stre-
tol zdvorilých a nemeckých ľudí lu-
teránskeho vierovyznania.“ 

Protireformácia 
R. 1655 v  Bratislave korunovali 

za uhorského kráľa Leopolda I., kto-
rý bol od malička vychovávaný špa-
nielskymi jezuitmi. Nielen oni, ale aj 
jeho otec mu vštepovali ducha nená-
visti k protestantom, preto prehláse-
nie pri nástupe do svojho úradu, že 
Uhorsko urobí opäť katolíckym, bo-
lo akoby samozrejmosťou. Za  svo-
je poslanie považoval zveľaďovanie 
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katolíckej cirkvi v  Uhorsku, ktoré 
chcel očistiť od  protestantov. Hoci 
svojím korunovačným diplomom sa 
zaviazal zabezpečovať náboženskú 
slobodu aj protestantom, napriek to-
mu uznával iba oprávnenosť rím-
skokatolíckej cirkvi. 

Je to smutné, ale Leopoldovi veľ-
mi pomohli – sami evanjelici. Via-
cerí magnáti konvertovali pre svoje 
osobné výhody, ktoré im sľúbil krá-
ľovský dvor. V snahe zapáčiť sa pa-
novníkovi násilne katolizovali svo-
jich poddaných, pričom vyháňali 
evanjelických kňazov a zaberali kos-
toly a školy.

Náboženský i  turecký útlak sa 
stále zvyšoval. Časť uhorskej šľach-
ty pod vedením Františka Wesselé-
nyiho pripravovala v r. 1666 – 1670 
sprisahanie proti cisárovi. Sprisaha-
nie bolo prezradené, jeho vedúci či-
nitelia popravení. A to bola posledná 
iskra, ktorá zapálila pušný prach ne-
návisti voči nekatolíckym cirkvám. 

Nastalo obdobie teroru. Zo spri-
sahania bola obvinená uhorská 
šľachta a  protestanti, hoci povstalci 
boli väčšinou katolíci. V liste do Rí-
ma 16. augusta 1670 pápežský nun-
cius hlásil, že potrestanie uhorských 
rebelov je užitočné, lebo takto sa 
mnoho evanjelických kostolov do-
stane katolíkom a mnohých kazate-
ľov vyženú. 

Krátko na  to nastalo obdobie 
odoberania evanjelických chrámov 
a  vyháňanie evanjelických kňazov 
a  učiteľov z  ich úradov. Protestan-
tom bol zakázaný prístup do  škôl, 

úradov, remeselných cechov, rekato-
lizovali sa mestské rady. Bohosluž-
by sa konali potajme v  domácnos-
tiach – aj bez farárov. Podobne tajne 
sa žiaci aj vyučovali. Všetok nehnu-
teľný i  hnuteľný majetok evanje-
lických zborov bol konfiškovaný. 
V  snahe úplne vykoreniť evanjelic-
kú vieru dostali obyvatelia miest 
príkaz, aby chodili na  omše, sväti-
li katolícke sviatky a chodili v pro-
cesiách. V  sprievodoch so zástava-
mi svätcov – svojich patrónov muse-
li chodiť aj príslušníci cechov. Krstiť 
a  sobášiť mohli len katolícki kňazi. 
K tým najsurovejším príkazom pat-
ril ten, ktorý zakazoval evanjelikov 
pochovávať do  cintorína, ale mohli 
byť uložení na večný odpočinok iba 
do záhrad za domy. 

Mnohí nevydržali takéto prena-
sledovanie a  „vzdali“ sa. Väčšina 
však vydržala vo svojej viere. Naprí-
klad len na  území Spiša bolo pred 
rokom 1671 celkove 98 evanjelic-
kých cirkevných zborov so 101 kos-
tolmi. V  roku 1674 neexistoval už 
ani jeden.

Odoberanie kostolov prebieha-
lo obyčajne za  veľmi napätej atmo-
sféry a  neobišlo sa bez bitky. Prí-
tomné ženy neraz hádzali do cisár-
skych vojakov kamene. Tí sekerami 
neraz rozbíjali dvere i  okná kosto-
lov. V  týchto akciách bol veľmi ak-
tívny spišský prepošt a  varadínsky 
biskup Juraj Báršoň (Bársony), kto-
rý bol neskôr za svoje „zásluhy“ po-
výšený za jágerského biskupa. 

A neraz tiekla i krv... 
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Cesta na galeje
Na jeseň roku 1673 po vyhlásení 

„regnum Marianum“ (Mariánske-
ho kráľovstva – panna Mária bola 
patrónkou Uhorska i  Rakúska) na-
dobudla protireformácia ešte tvrd-
ší kurz. Začal sa radikálny útok pro-
ti protestantským kňazom, ktorý 
viedol na  prešporských (bratislav-
ských) súdoch arcibiskup Juraj Se-
lepčéni (Szelepcsényi). Ten obvinil 
kňazov, ktorí už aj tak nevykonáva-
li svoj úrad, z viacerých ťažkých zlo-
činov, ako bola účasť na proticisár-
skom odboji, poburovanie ľudu pro-
ti panovníkovi, napádanie kráľov-
ských vojakov a katolíckych kňazov, 
spojenectvo s Turkami, znesväcova-
nie katolíckych sviatostí a  iné. Ob-
žalovaných 33 kňazov nemalo mož-
nosť obhajoby. Popri treste smrti si 
mohli vybrať z troch možností: 

1. podpísať reverz a odísť do vy-
hnanstva, 

2. podpísať reverz a vzdať sa úra-
du a  ako súkromná osoba ostať 
v Uhorsku, 

3. konvertovať na katolícku vieru 
s vyznaním tzv. formuly novokato-
líkov. 

Všetci na  čele so superintenden-
tom Joachimom Kalinkom a  Mar-
tinom Tarnóczim podpísali reverz, 
že odídu do  vyhnanstva, než aby 
konvertovali. Jeden počas procesu 
zomrel. 

To však vrchnosti nestačilo. 
V  marci 1674 zasadal v  Prešporku 
ďalší súd. Čo sa všetko sa tam dia-
lo a  čo potom nasledovalo, dozvie-

me sa z  dobového „cestopisu“ Jána 
Simonidesa a  a  jeho druha Tobiáša 
Masníka. (Väznenie, vyslobodenie 
a putovanie Jána Simonidesa a jeho 
druha Tobiáša Masníka. Bratislava, 
Tatran 1981. Úryvok s komentárom 
autorov bloku.)

 „Dňa 8. februára a  v  nasledujú-
cich dňoch roku 1674 predvolal krá-
ľovský fiškus Mikuláš Majláth (krá-
ľovský verejný žalobca) duchovných 
cirkví augsburského a  helvétskeho 
vyznania, ba aj rektorov škôl, štu-
dentov, kantorov, zvonárov a niekoľ-
kých organistov z rozličných končín 
Uhorska,... aby sa 5. marca osobne 
dostavili do Prešporka a vydali po-
čet zo spoluviny na vzbure (Wesse-
lényiho sprisahaní). 

Z  vyše tisíc predvolaných prišlo 
a  dostavilo sa v  určený čas na  uve-
dené miesto okolo štyristo. Týchto 
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predikantov, ako pohŕdavo nazýva-
li duchovných, rektorov škôl a kom-
panov (campanus – zvonár) obvi-
nil kráľovský fiškus najprv každého 
osobitne, potom všetkých spoloč-
ne... Kráľovský žalobca hneď vznie-
sol proti obvineným a  nespravod-
livo obžalovaným obžalobu: že to-
tiž celkom pohŕdli Božou bázňou 
a vážnosťou vrchnosti a neuctievali 
svätých, opovrhovali blahoslavenou 
Pannou Máriou, stavali ju na  ro-
veň svojim nehanebným ženám, tu-
pili obrazy svätých, nohami pošlia-
pali sviatosť a  prevelebné Kristo-
vo telo, zapríčinili verejné povstanie 
a podnecovali ľud čiže poslucháčov 
k vzbure – a tak sa stali neverní Krá-
ľovskému Veličenstvu a z toho dôvo-
du sa dopustili zločinu urážky Veli-
čenstva...“

Odsúdení ako na  predchádzajú-
com súde mohli podpísať podobný 
reverz o svojej vine a vybrať si:

1. zrieknuť sa svojho úradu – čím 
môžu ostať naďalej vo svojej domo-
vine,

2. mohli dobrovoľne odísť za hra-
nice Uhorska.

Galejníci
Asi tristo predvolaných odmiet-

lo akýkoľvek reverz podpísať. Im 
v  apríli vyhlásili tento rozsudok: 
„Strata života a  majetku s  večnou 
potupou, ktorú musí znášať i  po-
tomstvo.“ „Tvrdohlaví“ sa dostali 
do väzenia v Leopoldove, Komárne, 
na hrad v Branči atď. 

„Od prvej chvíle uväznenia ich vo 
všetky sviatočné i nedeľné dni horli-

vo a usilovne nútili do kostola... A keď 
nechceli ísť dobrovoľne, veru ich štu-
chali a  bili mušketami po  bokoch, 
bakuľami po hlavách a po ostatných 
údoch. Ako ich nahnali do  predsie-
ne kostola, väzni neraz strašne kri-
čali a protestovali proti násiliu. Keď-
že si nechceli na omši kľaknúť, zva-
lili ich na zem. Iných stiahli za vlasy 
a  za  brady a  zrazili na  zem. Bili ich 
v kostole, a to v prítomnosti ľudí. Je-
zuitská ukrutnosť a vojenská bezbož-
nosť nebrala nijaký ohľad na dôstoj-
nosť miesta. Rečnenie na  kazateľni-
ci nebolo ničím iným, iba tupením 
Luthera a Kalvína...“

Väzenie nepomohlo, aby sa evan-
jelickí kňazi „umúdrili“. Na jar roku 
1675 ich bolo 41 predaných na galeje 
a cez Rakúsko putovali pešo do Ta-
lianska. Všade zažívali výsmech. 

„Podchvíľou k  nám prichádza-
li duchovní rozličných rádov. Pri-
šiel aj plukovník. Dal sa do reči a za-
končil: Myslite na svoje duše! Trpíte 
a ešte horšie budete trpieť! Ale mohli 
by ste to pretrpieť ešte s udatnejším 
srdcom, keby ste vedeli, že vaše duše 
spasí katolícka viera! Hľa, máme tu 
niekoľko sto otcov jezuitov a iných! 
Hneď sa postarám, aby ich tu bolo 
hoci aj sto, ak by niekto chcel použiť 
ich službu. Medzitým dostal od nás 
odpoveď a odišiel.“ 

Avšak nie všetci vyhladovaní 
a  zbiedení väzni prežili túto cestu, 
o čom sa píše ďalej. 

„Gregor Illyés nevládal ďalej krá-
čať. Zástavník sa ledva udržal, aby 
ho hneď nezastrelil... Pán Samu-
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el Nikletius prosil oficierov, aby ho 
nechali, lebo už nemá nádej, že bu-
de ďalej žiť. Nijako to nechceli uro-
biť. Keď sme ho vyložili na osla, po-
lomŕtveho, z dvoch strán ho podo-
pierali. Pomedzi ruky podopierajú-
cich ho bije akýsi frajter a nešetrí ani 
posledný dych... A keď sme od mes-
ta prešli takmer itálsku míľu a hnali 
nás vpredu a osol sa potkýňal o ka-
mene, Gregor Illyés sa zrazu z  ne-
ho biedne zrúti. Už nie je vôbec pri 
vedomí. Leží na zemi zbavený všet-
kých zmyslov i reči. Traja väzni mu 
pomáhajú, a kým príde kapitán a zá-
stavník, utešujú ho a  povzbudzujú, 
volajúc mu do ucha, aby odporúčal 
svoju dušu Bohu. Ale úbohý umie-
rajúci je zbavený aj tejto útechy. Keď 
totiž pristúpi kapitán a  zástavník, 
zakážu ho utešovať. A  pretože vi-
dia, že už niet nádeje, že bude ďa-
lej žiť, rozkážu vojakom, aby ho vy-
zliekli a vezmú mu, čo sa im zdá eš-
te cenné, ako topánky, opasok, klo-
búk a šaty. Väzňov odvedú, jeho po-
nechajú na ceste za obeť psom a vtá-
kom.“

Ako prvý ušiel z  pochodu smr-
ti Juraj Láni, rektor krupinskej ško-
ly. Za ním sa podarilo ujsť aj Simo-
nidesovi a Masníkovi. Ich zásluhou 
jeden holandský admirál ostatných 
galejníkov vykúpil. Pochopiteľne, 
domov sa vrátiť nemohli, usadili sa 
väčšinou v Nemecku.

Thököly a Šopronský snem 
O  nastolenie náboženskej slobo-

dy sa pokúšalo aj ďalšie proticisár-
ske povstanie, na čelo ktorého sa po-

stavil r. 1678 kežmarský gróf Imrich 
Thököly. V  tom istom roku so svo-
jím kuruckým vojskom  za  pomoci 
Turkov vtiahol do Uhorska. Povsta-
leckí vojaci sa nazývali kurucmi. 
Pomenovanie “kuruc” sa vysvetľu-
je dvojako. Môže to byť skomoleni-
na od latinského slova “crux” – kríž 
– predstavuje možno pokračovanie 
starých žoldnierov – križiakov, dru-
há možnosť hovorí o  výsmešnom 
skomolenom slove “Kruzitürken” – 
“kresťanskí Turci“. 

V  roku 1680 obsadili kuruci ce-
lé územie Slovenska a  prenikli až 
na  územie Moravy. Ku Viedni po-
chodovala aj veľká turecká armáda. 
V tejto kritickej situácii sa rozhodol 
panovník Leopold I. zmeniť kurz 
svojej absolutistickej politiky vo-
či Uhorsku. Po  dvadsaťročnej pre-
stávke v apríli 1681 zvolal krajinský 
snem do Šoprone. V prvom rade sa 
mal snem zaoberať neuznávanými 
výsadami uhorskej šľachty a v dru-

Imrich Thököly
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hom rade náboženskými probléma-
mi. Evanjelici sa na snem veľmi spo-
liehali: predložili dlhý zoznam kos-
tolov a škôl na území 26 stolíc, ktoré 
im od roku 1647 odňali. Naivne dú-
fali, že všetko dostanú späť.

Katolícke stavy na to odpovedali, 
že väčšia časť magnátov sa opäť vrá-
tila do  lona katolíckej cirkvi, a pre-
to aj kostoly a školy boli rekatolizo-
vané. Ako poistku aj oni spísali svo-
je žiadosti, v  ktorých si nárokovali 
to, čo im bolo počas Thökölyho bo-
jov odňaté. 

Evanjelické stavy zo svojich po-
žiadaviek neustúpili a  dokonca sa 
odmietli zúčastniť ďalších snemo-
vých prác, pokiaľ náboženská otáz-
ka a  krivdy im spôsobené nebudú 
uspokojivo vyriešené. Týmto roz-
hodnutím evanjelických stavov sa 
snem dostal do nepríjemnej situácie. 
Nasledovali sľuby, vyhrážky, ale ani 
to nedokázalo evanjelické stavy pri-
nútiť k určitým ústupkom.

Napokon Šopronský snem uzá-
konil 82 artikulov – zákonných 
článkov, avšak z toho sa len dva tý-
kali ťažko vybojovaných nábožen-
ských slobôd. Bol to 25. a 26. zákon-
ný článok. V  ich úvode je až skoro 

ironicky podotknuté, koľkej milos-
ti sa protestantom dostalo tým, že 
panovník vôbec ráčil tieto zákonné 
články prijať! 

25. článok povoľoval kňazom 
a  učiteľom, ktorí boli v  čase desať-
ročného prenasledovania z  krajiny 
vyhnaní alebo pod tlakom bratislav-
ských súdov podpísali reverz, vrá-
tiť sa späť do  krajiny, zastávať zno-
va svoje úrady a slobodne vyznávať 
svoju vieru; zaručoval protestantom 
aj to, že nikto z obyvateľov Uhorska 
nemôže ich znepokojovať v  slobod-
nom vyznávaní viery a  vykonávaní 
ich náboženských obradov a  napo-
kon oslobodzoval evanjelikov augs-
burského a helvétskeho vierovyzna-
nia (kalvínov) od  účasti na  obra-
doch, ktoré by boli v  rozpore s  ich 
vierovyznaním – teda na  katolíc-
kych obradoch. 

26. článok sa venoval stavbe pro-
testantských kostolov a  vyznačeniu 
miest na  ich výstavbu. Do  značnej 
miery však obmedzoval nábožen-
skú slobodu, ktorá bola zakotvená 
v predchádzajúcom zákonnom člán-
ku. V jeho úvode sa hovorí o kosto-
loch, ktoré boli postavené evanjelik-
mi augsburského a helvétskeho vie-
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rovyznania a  neboli ešte vysvätené 
podľa katolíckeho obradu, aby ko-
misári na to určení vrátili tieto kos-
toly evanjelikom. Takých kostolov 
však v  podstate nebolo. Ďalej zá-
kon poveroval kráľovských komi-
sárov, aby evanjelikom augsburské-
ho a helvétskeho vierovyznania vy-
značili priestory, kde môžu vybudo-
vať 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 Slo-
venska.

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

2. Nitrianska župa – Nitrianska 
Streda a Stráž pri Váhu – tu sa však 
stavba kostola nerealizovala, ale 
kostol bol postavený v  Prietrži zá-
sluhou rodiny Jesenákovcov.

3. Tekovská župa – Šimovany (Si-
monyi) – Partizánske (stavba sa tu 
však nerealizovala. Kostol bol posta-
vený v  Zemianskych Kostoľanoch) 
a Sľažany.

4. Zvolenská župa – Ostrá Lúka 
a Hronsek. 

5. Turčianska župa – Necpaly 
a Ivančiná. 

6. Liptovská župa – Hybe a Palu-
dza.

7. Oravská župa – Vyšný Kubín 
(stavba sa tu nerealizovala, preto-
že artikulárny kostol by stál v tesnej 
blízkosti katolíckeho kostola. Krá-
ľovská komisia vybrala miesto vo 
vzdialenejšom Srňacom, ale za  po-

moci vplyvných zemanov Zmeš-
kalovcov sa kostol postavil v  Lešti-
nách) a Istebné.

8. Trenčianska župa – Súľov 
a Zay–Uhrovec.

9. Spišská župa – Hrhov a Topo-
rec alebo Batizovce.

Vo vojenských pevnostiach 
na  našom území dostali evanjelici 
kostoly v  Komárne, Leviciach a  Fi-
ľakove. Všetkým magnátom a šľach-
ticom bolo dovolené postaviť si vo 
svojich rezidenciách modlitebne ale-
bo kaplnky na  ich náklady. Pokiaľ 
boli skúpi, nepostavili nič... Napo-
kon slobodné kráľovské a  banské 
mestá Horného Uhorska si mohli 
postaviť tiež kostol – avšak za urči-
tých podmienok. V  prvom rade – 
kostol nesmel stáť vo vnútri mest-
ského opevnenia. Mohol však stáť - 
aj priamo v krčme...

Kežmarok v roku 1655

- Konečne! - povedal richtár hŕst-
ke senátorov. - Konečne príde ko-
misia Jeho cisárskeho veličenstva 
aj do  nášho slobodného kráľovské-
ho mesta Kežmarku, aby nám určila 
miesto na postavenie kostolíka. 

- Snáď kostola, pán richtár. U nás 
a na okolí žije niekoľko tisíc evanje-
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likov. Do  malej stavby by sa nepo-
mestili, - povedal káravo jeho zá-
stupca. 

- Na  veľkosti ani tak nezáleží. 
A načo sú chóry? Môžeme spraviť aj 
niekoľkoposchodové, - ozval sa ďal-
ší senátor, ktorý mal na starosti všet-
ky stavby, veď nenadarmo študoval 
na nemeckých univerzitách. 

Písal sa rok Pána 1682 a Šopron-
ský snem sa odohral pred rokom. 
Panstvo si dalo na  čas. Keď luterá-
ni vydržali toľké roky, počkajú ešte 
pár mesiacov. 

Panstvo prišlo na koňoch pod ve-
dením cisárskeho komisára Fran-
tiška Görgyho. Vidno, oficíri. Tvrdí 
muži. Nie obyčajní šľachtici. Nedajú 
sa obalamútiť. Na radnici ich čaka-
la hostina, ale najprv sa šlo po práci. 
Tak si želali. 

Hlavný problém: artikulárny kos-
tol musí stáť mimo mesta, za mest-
skými hradbami. 

- Ako nečisté popravisko, - za-
hundral ktorýsi senátor. – Aj to je 
za mestom.

Našťastie ho páni nepočuli.
Ťažký výber. Mesto z  troch strán 

obkolesujú rieky, niet miesta ani 
na maličký domček, nieto ešte kostol.

Tá štvrtá strana je nerovná. Samá 
prašná cesta, pred hradbami vodné 
priekopy, mestské majere, ba aj ka-
tov dom, ktorý tiež nesmie bývať 
priamo v meste.

Richtár a senátori pozerajú po sebe.
Aj komisári špekulujú.
- A toto tam je čo?

- Krčma pri Vyšnej bráne a to veľ-
ké hentam je vozáreň pre cestovné 
vozy. Cez nás ide obchodná cesta, 
ktorá spája Orient so severom Euró-
py, vidíte sami, urodzení páni, koľko 
ľudí a vozov sa tu premelie. 

- Krčma, - usmeje sa cisársky člo-
vek. - Najfrekventovanejšie miesto. 
To je ono! Meraj! - kývne skromnej-
šie odetým mužom, ktorí sa hneď 
rozbehnú. 

- Tu... tu?
- Áno. Tu budete mať ten váš kos-

tol. Moji chlapi presne vymerajú 
miesto, kde bude stáť, nesmiete ho 
prekročiť ani o jeden lakeť.

- Pane, ale v krčme kostol..? Či pri 
nej? To nie je dôstojné miesto! - od-
váži sa namietať richtár. 

- Buďte radi, že vôbec nejaký bu-
dete mať. 

- Aspoň budú mať chlapi hneď 
krčmu pod nosom, - zarehoce sa 
druhý pán. 

- Krčmu zlikvidujeme, - povie 
mestský staviteľ ticho svojim sená-
torským kolegom, ktorí horlivo pri-
kyvujú, - tam bude sakristia alebo 
škola.

- No a ďalšie podmienky, - pokra-
čuje dôležito komisár, - samozrej-
me stavba sa urobí na  náklady lu-
teránskej cirkvi. Mesto nesmie dať 
ani groš, to vám je dúfam jasné, pán 
richtár.

- No ale cirkev nemá žiadny maje-
tok, všetko jej vzali.

- Kto? - spýta sa výhražne komi-
sár.
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- Teda... všetko museli odovzdať 
pánom jezuitom a paulínom, - rých-
lo sa opraví richtár. 

- To nič, - povie milostivo ďal-
ší komisár. - Cirkevníci majú urči-
te klenoty, zlata i  striebra. Nech sa 
poskladajú. Poďakujte nám, že vám 
neurčíme ešte aj čas stavby ako je to 
na dedinách. 

- Ako... čas?
- Povedzme, že do roka a dňa mu-

sí byť kostol kompletne postavený. 
Ak sa to nedodrží, kostol sa zbúra 
a môžete chodiť počúvať tých vašich 
predikantov, kde chcete. 

- Kam by sme šli, - povie trpko 
richtár. 

Nakoniec sa premôže a ide pánov 
patrične pohostiť. Cestou mu príde 
na um hriešna myšlienka: keby mal 
po ruke jed na potkany a mohol ho 
nasypať do pripraveného jedla...

Ale isto sa všetok jed cez zimu 
minul.

Na vyznačenom mieste ostáva len 
senátor staviteľ. V jeho očiach sa už 
krčma stráca v mohutnej stavbe dre-
veného kostola. 

Drevo je totiž najlacnejší staveb-
ný materiál.

A kostol s pomocou Božou posta-
via tak, aby prežil stáročia! Kostol 
prežije! Ale tí komisárski psi...

Šopronský snem sa nepochyb-
ne minul účinku. Nesplnil očaká-
vania panovníka, ale ani protestan-
tov. Thököly sa s  jeho uzneseniami 
neuspokojil a boje pokračovali ďalej. 
Turci ho dokonca r. 1682 korunova-

li za kráľa Horného Uhorska, sultán 
poslal Imrichovi symboly kráľov-
skej moci – vazalskú korunu, krá-
ľovský plášť, meč, budzogáň a zásta-
vu – každý symbol mu odovzdal iný 
turecký paša. Imrich sa však krá-
ľom nikdy netituloval – podpisoval 
sa „len“ ako sedmohradské knieža. 

Kuruci s tureckou pomocou ovlád-
li Uhorsko až po banské mestá a dol-
ný tok Hrona, ktorý sa stal demar-
kačnou čiarou. Nasledoval „re-
vanš“ – neslýchané rabovanie kosto-
lov, mučenie a vraždenie katolícke-
ho duchovenstva a  utláčanie veria-
cich, aké do  toho času nemalo ob-
doby. Napr. len v ostrihomskej arci-
diecéze bolo zabitých 22 katolíckych 
kňazov a 70 povstalci zajali a mučili. 
Karta sa však po čase znova obráti-
la a po potlačení Thökölyho povsta-
nia a  jeho úteku do  Turecka sa za-
se katolíkom vracali odobraté kosto-
ly kurucmi. 

Umelo udržiavaná jednota kres-
ťanov a mohamedánov prostredníc-
tvom Thökölyho nemohla mať ani 
dlhé trvanie, v roku 1683 spojené ci-
sárske a  poľské vojská porazili pod 
Viedňou kurucko - tureckú armádu, 
Imrich Thököly musel onedlho kra-
jinu opustiť a tým sa zhoršilo aj po-
stavenie protestantov.

Na sympatie voči Thökölymu do-
platilo mnoho slovenských miest. 
Najstrašnejšie slobodné kráľov-
ské mesto Prešov, kde cisársky ge-
nerál talianskeho pôvodu Antonio 
Caraffa r. 1687 dal mučiť a  odsúdiť 
na  smrť 24 mešťanov a  šľachticov 
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z  Prešova a  okolia, falošne obvine-
ných z chystanej vzbury. 

Juraj Ottlík, očitý svedok popra-
vy, ktorá dostala názov Caraffo-
ve jatky, takto napísal: „...Táto údaj-
ná vzbura či nové vystúpenie bo-
lo len Caraffovým bezbožným vý-
myslom, aby ním mohol šíriť hrôzu 
v  Uhorsku... V  tom čase tých, kto-
rí boli mučení, tak ako aj páni Juraj 
Bezeg, Gabriel Kecer, Gabriel Palášti 
a jeden človek z mesta ako aj mŕtvo-
lu chudáka umučeného Radvanské-
ho vyniesli na  popravisko a  štvrti-
li. Ostatným najprv odťali ruky, po-
tom sťali hlavy, rozštvrtili a na voze 
viezli cez mesto k postaveným šibe-
niciam. Chudák Juraj Bezeg sa naj-
prv na  lešení so všetkými rozlúčil 
a so zbožnou modlitbou povedal to-
to: Potom ako som už raz dostal mi-
losť Jeho Najvyššieho Veličenstva, 
mám byť odovzdaný smrti. Právom 

živého Boha vyhlasujem, som člo-
vek nevinný , nie som si vedomý ni-
jakého nového odboja a  mám teda 
nevinne umrieť. Predvolávam pre-
to sudcov pred súd Všemocného Bo-

Bitka pri Viedni v roku 1683

Pamätník Prešovským jatkám
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ha, nech povedia dôvod, prečo bolo 
a bude preliatej toľko nevinnej krvi! 
Toto však nechceli počúvať tie Hero-
desove šteňatá. Dali povel bubnom 
a popravili nevinných úbožiakov.“

šiel do kežmarského hradu, kde síd-
lila cisárska vojenská posádka, kapi-
tán Horného Uhorska Štefan Csáky, 
vzal evanjelikom kostol a  odovzdal 
ho paulínom. Podobne zaberania 
kostolov a fár sa uskutočnili aj v os-
tatných spišských mestách a mesteč-
kách. 

Kežmarskí evanjelici ostali bez-
radní - hoci Šopronský snem im po-
volil postaviť kostol, do  stavby sa 
zatiaľ nepustili, keďže dúfali vo ví-
ťazstvo Thökölyho, kým inde (na-
pr. v Hybe) sa už artikulárne kosto-
ly za  ten čas postavili. Preto sa po-
korne obrátili na  Csákyho s  pros-
bou, v ktorej žiadali „láskavo povo-
liť bohoslužby a  slobodné vyznáva-
nie náboženstva tu v  našom mes-
te, čiže vo vnútri mestských mú-
rov a  dať na  vedomie pánovi rich-
tárovi, aby nám ukázal a  určil do-
my pre bohoslužby a  vykonávanie 
náboženských úkonov, ako aj vyu-
čovanie mládeže... pretože ťažko by 
bolo možné naraz začať stavať kos-
tol, školu a  faru už na vyznačenom 
mieste... a  okrem toho nech je lás-
kavo povolené po užívať zvony a po-
chovávať evanjelikov vo vnútri mes-
ta: farári a  učitelia nech sú platení 
mestom a nech nie sme pútaní k bo-
hoslužobným úkonom a  obradom, 
odporujúcim nášmu náboženstvu.“

Na žiadosť mesta gróf Csáky od-
povedal pomerne slušne hneď 21. ja-
nuára 1687: „Kežmarským luterán-
skym občanom sa povoľuje slobod-
né vykonávanie bohoslužobných 
úkonov vo vnútri mesta na  mieste, 

Kostol sv. Kríža v Kežmarku

Po  porážke kurucov užívali kež-
marskí evanjelici ešte nejaký čas 
farský kostol sv. Kríža, faru i  ško-
lu. R. 1686 šli pred panovníka kež-
marskí paulíni s ponosou, že evanje-
lickí mešťania im nechcú vrátiť ne-
právom odobrané majetky a  cisár 
im dal za pravdu, o čom svedčia je-
ho listy Kežmarčanom zo dňa 3. jú-
la i  24. septembra 1686. Šopronský 
snem spomína cisár ako „zle preslá-
vený“ a  káže mestu urobiť „poria-
dok“ - teda vydať paulínom kosto-
ly, faru a ďalšie náležitosti: ak nepo-
slúchnu, vyhráža sa im násilím.

Napriek vyhrážkam Kežmarča-
nia kostol a faru paulínom nevyda-
li. Preto dňa 19. januára 1687 pri-
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ktoré vyznačí richtár, a to až do Tu-
ríc bežného roku... avšak otvorenie 
školy sa povoľuje len na mieste, vy-
medzenom artikulmi. Používanie 
zvonov i pochovávanie bude na zá-
klade artikulov slobodné. Avšak vy-
plácanie luteránskych kňazov bu-
de závisieť od rozhodnutia predsta-
venstva mesta... Spomenutí občania 
nebudú už nútení k  náboženským 
úkonom a  obradom, odporujúcim 
ich náboženstvu.“

Dňa 24. mája 1687 Csáky napísal 
so súhlasom kráľovskej komisie a ci-
sárskeho generála Caraffu opätov-
né povolenie na  slobodné vykoná-
vanie luteránskych bohoslužobných 
úkonov vo vnútri mesta Bardejova, 
Prešova a Kežmarku, no s tou pod-
mienkou, aby okamžite začali bu-
dovať modlitebňu na  mieste mimo 
mestských hradieb, ktoré im vyzna-
čila kráľovská komisia.

V roku 1687 sa konal v Prešporku 
krajinský snem, ktorý chválil aj 21. 
artikul, týkajúci sa veci vierovyzna-
nia a obnovenia 25. a 26. zákonného 
článku s  pridaním výkladu. Na  za-
čiatku artikulu sa uvádza:

„Hoci vo veci náboženstva zne-
užilo sa to, že vyznávači evanjelic-
kého a  helvétskeho vierovyznania 
sa ozvali proti 25. a 26. článku z po-
sledného Šopronského snemu a  ich 
účasť na dobrodení z nich vyplýva-
júcom v skutočnosti prestala (naráž-
ka na účasť protestantov v Thököly-
ho povstaní): predsa kvôli vnútornej 
jednote a  mieru a  kvôli vnútorné-
mu pokoju Jeho najsvätejšia výsosť 

zo svojej milosti a dobrotivosti naj-
milostivejšie rozhodla, aby horeuve-
dené články zákona aj naďalej osta-
li v platnosti...“

Navonok sa zdalo všetko v  po-
riadku, ale text artikulu dal jasne 
najavo, že panovník protestantom 
v ničom ustupovať nebude.

Prvý artikulárny kostol 
v Kežmarku
V  roku 1687 sa začala stavba 

prvého artikulárneho kostola v Kež-
marku. Miesto, ktoré sa určilo na je-
ho stavbu, bolo potupné - hneď 
za  mestskou vstupnou Vyšnou brá-
nou a za vodnou priekopou pri ka-
mennom hostinci, postavenom eš-
te v  roku 1593. Hostinec sa zrušil, 
do  jeho miestností sa presťahovala 
evanjelická škola. Bohoslužby počas 
stavby pokračovali v súkromí.

Zatiaľ nie je známy žiaden doku-
ment, ktorý by hovoril o  vysväte-
ní artikulárneho kostola a  určil je-
ho presný dátum - ide však s  naj-
väčšou pravdepodobnosťou o  ro-
ky 1687 - 1688. Nie je známe ani to, 
ako kostol vyzeral - je však pravde-
podobné, že už mal dnešný pôdo-
rys a bol prízemný. Kostol sa zasvä-
til Svätej Trojici. Jeho kňazom bol 
Michal Fischer, druhým kazateľom 
sa stal Juraj Buchholtz starší, kto-
rý bol v tom období farárom v Bati-
zovciach. Vo svojej rodinnej kronike 
na to spomína takto:

„Dňa 16. septembra 1688 ma vy-
zvali Kežmarčania ku skušobnej 
kázni, ktorú som mal 19. septem-
bra - 14. nedeľu po sv. Trojici v pred-
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mestskom kostole sv. Trojice, najprv 
ráno o 6. hodine v slovenskej cirkvi, 
poobede o  14. hodine v  nemeckej 
cirkvi, za čo som dostal 3 rýnske flo-
rény, z čoho som usúdil, že ma viac 
nepozvú. Ale oni ma napriek tomu 
21. septembra zvolili za slovenského 
a nemeckého kazateľa... Dňa 29. sep-
tembra na deň sv. Michala som šiel 
do  Kežmarku, kde ma čakala celá 
evanjelická obec, postavila k oltáru, 
kde bol hlavný farár Michal Fischer 
(kázal na text Listu k Židom 13,17) 
a  pán Melchior Birnstein (kňaz 
z Huncoviec, ktorý sa v čase prena-
sledovania uchýlil do Kežmarku).“

Na  základe krátkeho 
opisu sa dozvedáme, že 
kostol mal oltár a  r. 1690 
pribudla krstiteľnica, kto-
rá sa zachovala dodnes. 
V prvom kostole bol aj lus-
ter, ktorý daroval taktiež 
kežmarský mešťan Kriš-
tof  Peltz r. 1690 (existoval 
spolu s  ďalšími troma lus-
trami z  18. stor. ešte pred 
II. svetovou vojnou, potom 
sa stratili bez stopy, posled-
ný počas generálnej opravy 
kostola). Ani organ, ani ka-
zateľnica sa nespomínajú. 
Do  kostola sa aj pochová-
valo - najstaršie kamen-
né epitafy, nachádzajúce sa 
na podlahe kostola, sú z roku 1688.

Hneď po  príchode Buchholtza 
za kežmarského kazateľa prišiel dňa 
6. októbra 1688 do  Kežmarku gróf 
Štefan Csáky - za  jeho prítomnos-

ti ako aj prítomnosti evanjelických 
duchovných a  paulínskeho opáta - 
mestského katolíckeho kňaza La-
dislava Majtényho - sa uzavrela de-
saťbodová dohoda a jej najdôležitej-
šie body hovorili:

- je povolené vydržiavať dvoch 
evanjelických duchovných, ktorí 
ako mešťania môžu bývať v meste,

- katolíci i  evanjelici môžu slo-
bodne používať zvony, za čo však za-
platia poplatok,

- určila sa výška poplatkov 
za  pohreby, poplatky ako aj ofery 
za pohreb sa na polovicu delili me-

dzi katolíckych a evanjelic-
kých kňazov a kantorov,

- rakvu s  mŕtvym má 
v  meste po  mestskú brá-
nu sprevádzať výlučne ka-
tolícky kňaz, za bránou ju 
preberie evanjelický kňaz 
a  odprevadí do  predmest-
ského evanjelického cinto-
rína (vznikol po r. 1674),

- zákonom stanovené 
sviatky musí svätiť každý 
obyvateľ mesta,

- vo vnútri mesta nesmú 
mať evanjelici žiadnu školu 
(vyššie triedy boli síce mi-
mo mesta, ale nižšie boli 
ešte priamo v Kežmarku),

- prípadnú opravu ka-
tolíckeho kostola a fary bude hradiť 
mesto.

Dohoda vlastne nepriniesla nič 
nové - evanjelici museli podľa nej 
- hoci bola uzákonená sloboda vy-
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znania, svätiť zákonné, teda kato-
lícke sviatky. V  minulosti však bo-
lo u  evanjelikov oveľa viac sviat-
kov ako v súčasnosti. Podľa Prešov-
skej synody z roku 1546 ich bolo vy-
še 30, podľa ružomberskej z r. 1708 
vyše 20, ale prakticky v každej župe 
bol počet sviatkov rozdielny. K svia-
točným dňom evanjelikov spočiat-
ku patrilo napr. aj Očisťovanie Pan-
ny Márie, Zvestovanie Panny Márie, 
Navštívenie Panny Márie a  na  Spi-
ši sa dlho svätilo aj medzi luteránmi 
Božie telo. Až r. 1605 upresnilo Brat-
stvo ev. a. v. farárov XXIV spišských 
miest zoznam „vedľajších“ sviatkov 
na: meno Ježiš (Nový rok), Tri krále, 
Obrátenie Pavla, Hromnice, apoštol 
Matej, Zvestovanie Panny Márie, Fi-
lip a  Jakub, Nanebevstúpenie Kris-
ta, Sv. Ján Krstiteľ, Peter a Pavol, Na-
vštívenie Panny Márie, Mária Mag-
daléna, Jakub, Bartolomej, evanje-
lista Matúš, Michal archanjel, Ši-
mon a  Júda, Všechsvätých, apoštol 
Ondrej a apoštol Tomáš.

Napriek všetkému situácia v mes-
te bola pre evanjelikov pomer-
ne priaznivá. Vyše 90 percent kež-
marského obyvateľstva totiž tvorili 
evanjelici. 

Lenže drevená stavba kostola 
rozhodne nemohla všetkých pojať 
- a to prichádzali ešte aj protestan-
ti z okolia. 

Evanjelickí radní vnútornej i von-
kajšej rady slobodného kráľovského 
mesta Kežmarku sa zišli v drevenom 
kostole. Prišiel aj richtár Ján Krau-
sovský, pôvodne evanjelik, ale už 

sa vyjadril, že sa pred smrťou vrá-
ti k svojej viere (čo sa aj stalo). Ne-
odsudzovali ho, pomáhal miestnym 
luteránom, ako vedel, napr. počas 
jeho richtárskeho úradu sa vyplá-
cali z mestskej pokladnice rovnako 
evanjelickí i katolícki kňazi. 

- To nie je normálne, aby ľudia 
počúvali bohoslužby za dverami.

- Lenže keď sa do  kostola nepo-
mestia, čo majú robiť.

- Bolo treba postaviť viac chórov.
- A  z  čoho? Ľudia sú už úplne 

ožobráčení.
- Mám návrh, - ozval sa richtár. - 

Čo tak urobiť zbierku?
- Celá krajina je biedna.
- Nemyslím na Uhorsko. Sú tu aj 

severské krajiny. Dánsko, Švédsko, 
nemecké kniežatstvá.

Radní nechali otvorené ústa. Že 
toto nikomu nenapadlo skôr...

- Máme dosť skúsených obchod-
níkov, ktorí precestovali hádam ce-
lú Európu. Veď kto žije v Kežmarku? 
Remeselníci a  obchodníci, - pokra-
čoval richtár. - Pošpekulujte, kto by 
sa na to dal. Kým sa vrátia, prejde aj 
pár rokov a časy sa určite polepšia, 
postavíme nový kostol, faru, školu... 
veď už teraz k nám chodia študenti 
z celej strednej Európy. A keď sa roz-
hodnete, príďte za mnou. Ako rich-
tár vám dám odporúčajúci list.

Krausovský splnil svoj sľub 
a  za  prítomnosti viacerých meš-
ťanov jeho pisár pravdepodobne 
na  diktovanie notára Jakuba Kraya 
stvoril tento list:
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„My, richtár a  rada slobodného 
kráľovského mesta Kežmarku v Hor-
nom Uhorsku v Spišskej župe dáva-
me na  vedomie, že urodzení, vzne-
šení, opatrní a  rozvážni obyvatelia 
a  naši občania alebo skôr spoločen-
stvo vyznávajúce evanjelické augs-
burské vierovyznanie, poverujú 
dvoch vyslancov pána Pavla Vitalisa 
a Jána Michaelidesa, ináč oboch na-
šich senátorov, pre zbierku miloda-
rov, určených na  stavbu dvoch kos-
tolov (jedného pre nemeckú a druhé-
ho pre slovenskú ev. a. v. cirkev), fa-
ry a  školy na  mieste vymedzenom 
komisármi Najsvätejšej Cisárskej 
a Kráľovskej Výsosti. Všetkých, kto-
rí budú čítať túto listinu alebo počuť 
prečítané slová, nech sú ktoréhokoľ-
vek stavu, postavenia, hodnosti, pro-
síme, aby povolili zberateľom milo-

darov kdekoľvek slobodný prístup, 
odchod i návrat a podporili ich svo-
jou štedrosťou. Budú mať za to šted-
rú odplatu u Boha. Dané v Kežmarku 
20. mája 1688.“

Listina bola vystavená v  reči la-
tinskej, akou hovorila celá európska 
inteligencia a nemeckej.

List za evanjelickú cirkev podpísali 
senátori Martin Cornides, Ján Ginth, 
Jakub Olmützer i notár a senátor Ja-
kub Kray, kňaz Michal Fischer, slo-
venský kazateľ Michal Bussaeus, cir-
kevný kurátor Samuel Solkovius, 
rektor školy Andrej Eccardus a kon-
rektor Michal Schmidt. Do  zbernej 
knižočky a do poverovacieho listu sa 
uviedlo, že spomínaní mešťania vy-
berajú peniaze na  postavenie dvoch 
evanjelických kostolov v  Kežmar-
ku - jedného pre Nemcov a druhého 

Poverovacia listina z 20. mája 1688
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pre Slovákov, na postavenie dvoch fár 
a  dvoch škôl. Bola to síce prehnaná 
požiadavka, ale bola vysoko taktická 
- takto sa mohlo vyzbierať viac...

Cesta vyslancov trvala tri ro-
ky (1688 – 1690). Kežmarok opus-
tili po  21. máji 1688, v  júni pri-
šli do  pruskej Torune, na  konci jú-
la boli v  východopruskom Kráľov-
ci, kde ostali do augusta. V septem-
bri zbierali milodary v  Goldinge-
ne, v  októbri v  meste Mietau (obe 
mestá sú na území dnešného Lotyš-
ska) a koncom októbra odišli do Ri-
gy (dnes Lotyšsko), kde strávili zimu 
i jar, robiac zbierku na blízkom oko-
lí. V  júli 1689 prešli do  estónskeho 
Revalu (dnes Tallin), kde od miesto-
držiteľa dostali osobné odporúčanie 
pre zbierku a odišli do Švédska. Ta-
mojší panovník Karol XI. tiež povo-

lil v krajine zbierku. Kežmarskí vy-
berači prežili zimu v Štokholme, vo 
februári a  marci 1690 sa zdržiavali 
v Upsale, v apríli vo Vesterviku a od-
tiaľ sa pobrali do Dánska, do Koda-
ne. V ústrety im vyšiel aj dánsky pa-
novník Kristián V., ktorý tiež po-
volil urobiť v krajine zbierku. V  jú-
li 1690 navštívili Kežmarčania slo-
bodné nemecké mesto Lübeck, po-
tom Flensburg, odtiaľ šli do Šlezvic-
ka a  Holštýnska. Na  konci augus-
ta sa dostali do  slobodného mesta 
Hamburgu, koncom septembra bo-
li v Lipsku, v strede októbra v mes-
te Görlitz a  do  Kežmarku sa vráti-
li koncom októbra. Ich cesty doku-
mentuje doteraz zachovaná zberná 
knižočka, zdobená kežmarským er-
bom a vyplnená podpismi štedrých 
darcov a listiny panovníkov. 

Povolenie švédskeho kráľaPovolenie dánskeho kráľa
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Zbierka - čo bolo prekvapujúce - 
nepriniesla veľa peňazí: nazbieralo sa 
iba 792 uhorských zlatých a  po  od-
počítaní výdavkov na  cestu bol čis-
tý zisk len 274 uhorských zlatých, čo 
bolo veľmi málo a  naskytá sa otáz-
ka, či bola namáhavá cesta vôbec po-
trebná. Suma 274 zlatých totiž nesta-
čila ani na postavenie jednej budovy, 
nieto ešte na toľké plánované stavby. 
Okrem toho postavením dvoch kos-
tolov, fár i škôl by boli porušené arti-
kuly Šopronského snemu!

Ale k  stavbe, resp. prestavbe kež-
marského kostola nemohlo ani tak 
dôjsť pre zosilnenú protireformá-
ciu a ďalšie povstanie uhorskej šľach-
ty. To vypuklo r. 1703 pod vedením 
Františka Rákócziho II., nevlastné-
ho syna Imricha Thökölyho. Rákóczi 
podobne ako ostatné vzbúrenecké 
kniežatá mal vo svojom programe aj 
vydobytie náboženskej slobody. 

Artikulárne kostoly
Vydanie 25. a  26. zákonného 

článku ešte neznamenalo, že bolo 
možné okamžite začať s  výstavbou 
tzv. artikulárnych kostolov. Kráľov-
skí komisári museli najprv ozna-
čiť pre kostoly presné miesta a  ur-
čiť podmienky ich výstavby. Mies-
ta na  stavbu sa vyberali väčšinou 
nevhodné, neprístupné, ba i  poni-
žujúce. Bolo potrebné získať pros-
triedky na ich výstavbu a vybavenie. 
Ale omnoho naliehavejšou potrebou 
sa javila potreba priestoru – mies-
ta, kde by sa mohol slobodne a bez 
akýchkoľvek obáv stretávať veriaci 
ľud evanjelickej cirkvi. Preto mno-
hé z artikulárnych kostolov sa stava-
li iba provizórne – dočasu a neskôr 
boli prestavané, spravidla zväčšené. 

V  Hybiach bol ešte v  roku 1681 
postavený prvý artikulárny kos-
tol, ktorý r. 1822 nahradila muro-
vaná stavba. V Bratislave si postavi-
li kostol v  roku 1682, ktorý nahra-
dili v  roku 1774 murovaným. Kež-
marčania sa pustili do stavby kosto-
la v roku 1687, aj keď kráľovská ko-
misia určila miesto na jeho výstavbu 
už v roku 1682. Levočania si svoj ar-
tikulárny kostol postavili v  rokoch 
1684 – 1687 ako provizórny, ktorý 
zhorel v roku 1709 a nový si posta-
vili v roku 1713. Údajne podľa levoč-
ského vzoru Kežmarčania zbúrali 
starý a postavili nový kostol v roku 
1717. O leštinskom kostole sa z kro-
niky cirkevného zboru dozvedáme, 
že v roku 1689 nebol ešte celkom do-
končený. Ďalší kostol na Orave v Is-František Rákóczi II.
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tebnom bol postavený v  roku 1687 
a dnešný pochádza z roku 1730. Prvý 
kostol v Paludzi Liptáci začali stavať 
v roku 1693 a do dnešnej podoby ho 
prestavali v roku 1773 – je priestoro-
vo zo všetkých najväčší (v súčasnos-
ti je prenesený do Sv. Kríža). Topo-
reckí evanjelici na  čele so šľachtic-
kou rodinou Görgey si postavili kos-
tol v  roku 1705, ale čoskoro sa stal 
obeťou požiaru. Z  neskoršej doby 
pochádza kostol z Hronseku (1725 – 
1726). Pokiaľ tento kostol vo zvolen-
skej župe nebol vybudovaný, stretá-
vali sa evanjelici v kaštieli Roth-Te-
lekyovcov. Ďalšie artikulárne kosto-
ly sa spomínajú v Banskej Štiavnici 
a v Kremnici (1688), Banskej Bystri-
ci (1690), v Spišskej Novej Vsi (1694), 
Prešove (1711) a  v  Bardejove (1712-
1716). O niektorých sa zachovali len 
veľmi malé a častokrát sporné úda-
je. O kostole v Pustých Uľanoch vie-
me iba toľko, že v roku 1820 vyhorel. 
Batizovčania si už v 16. storočí po-
stavili drevený kostol, ktorý opravili 
v roku 1771. Po tolerančnom paten-
te cisára Jozefa II. drevený kostol na-
hradili súčasným murovaným. 

Artikulárne chrámy boli nielen 
drevené, ale aj murované. Pochá-
dzali prevažne z  druhej tretiny 18. 
storočia. Takéto kostoly boli vybu-
dované v Dolných Sľažanoch (1740), 
Ostrej Lúke (1742), ktorý bol zni-
čený počas II. svetovej vojny, v  Ra-
či (1760), Nitrianskej Strede (1748) 
Zemianskych Kostoľanoch (1736). 
S  osobitným povolením bol mimo 
artikulárnych miest postavený kos-
tol v Horných Ozorovciach.

Charakteristikou artikulárnych 
chrámov je predovšetkým ich pô-
dorys väčšinou v  tvare gréckeho 
rovnoramenného kríža. Tento typ 
kostola s  pôdorysom gréckeho krí-
ža sa rozšíril z Amsterdamu do ce-
lého Holandska, Nemecka, Dánska, 
Švédska a Fínska a cez Sliezsko pri-
šiel na  územie Slovenska. Takýmto 
riešením stavby sa vo vnútri vytvo-
ril obrovský priestor s chórami, aby 
sa do  kostola pomestilo čo najviac 
ľudí. V centre stavby stáli oltár, ka-
zateľnica a krstiteľnica. Potreba cen-
trálneho priestoru vťahovala účast-
níkov služieb Božích do  priameho 
diania, pretože každému rovnako 

Hronsek Leštiny



45

poskytovala dobrú viditeľnosť aj po-
čuteľnosť. A  tak návštevník služieb 
Božích mohol byť plne účastný Ve-
čere Pánovej, Krstu Svätého a káza-
ného slova Božieho. 

Dodnes sa zachovalo len päť ar-
tikulárnych kostolov – tri sú dis-
pozične riešené do  gréckeho krí-
ža (Kežmarok, Hronsek a Paludza). 
Stavby kostolov v Leštinách a Isteb-
nom vytvárajú ešte starý obdĺžni-
kový priestor s  pozdĺžnou orientá-
ciou v smere na kazateľnicu. Bolo to 
zrejme preto, lebo prostredie a terén, 
do ktorého určila kráľovská komisia 
stavbu kostola, nedovoľovala rozvi-
núť kostol do tvaru kríža. 

Vonkajší vzhľad drevených arti-
kulárnych kostolov je jednoduchý, 
vytvorený doskami, ktorými sú obi-
té ich zrubové steny. No predsa dva 
z  týchto kostolov sú atypické. Kos-
tol v Hronseku sa vyznačuje hrazde-
nou konštrukciou obvodových stien 
a obvodové múry kežmarského kos-
tola sú omietnuté hlinou zmieša-
nou s  plevelom, ktorá sa nahadzo-
vala na kolíky upevnené v zrubovej 
stavbe. Popri nenápadnom exterié-
ri až prekvapujúco honosne pôsobia 
interiéry týchto kostolov. Evanjelici 
nemali v otázkach umeleckej tvorby 
až tak odmietavý postoj ako kalvíni. 
Vo vnútri sa stretávame predovšet-
kým s výjavmi zo života Ježiš Krista, 
ale aj so starozákonnými príbehmi. 
Vtedajšie dobové barokové umenie 
sa najviac odzrkadlilo na  oltároch, 
kazateľniciach,  organoch a  patro-
nátnych laviciach.

Výzdobu nachádzame aj na  ste-
nách a  stropoch kostolov – najviac 
v  Kežmarku, kde strop predstavuje 
belasomodré nebo s obláčikmi a ste-
ny za  oltárom sú obohatené množ-
stvom výjavov zo Starého a Nového 
zákona. V  Leštinách nachádzame 
na  stenách kostola iluzívnu archi-
tektúru a kazetový strop vytvárajú-
ci dojem mramoru. V  Istebnom sa 
zachovala časť interiéru s  prekrás-
nou polychrómiou. Žiaľ, v nedávnej 
minulosti boli do tohto kostola uro-
bené také zásahy, ktoré veľmi ochu-
dobnili jeho interiér. Steny palúdz-
keho a  hronseckého kostola nie sú 
zdobené. Ich interiéry na  výtvarné 
umenie sú najchudobnejšie. 

Vnútorný priestor kostolov ďalej 
vytvárajú empory (chóry), do  kto-
rých sú vsadené maľované kaze-
ty znázorňujúce nám biblické výja-
vy (Kežmarok, Paludza, Leštiny, Is-
tebné). Na emporách nachádzame aj 
svetské výjavy s  motívmi kvetov či 
košíkov s ovocím (Leštiny, Paludza). 
Jedine empory v  Hronseku majú 
hladké poprsnice na spodnom okra-
ji zdobené jemnou rezbou čipky.

Istebné
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Dominantami artikulárnych kos-
tolov sú oltáre s  jedným centrál-
nym obrazom alebo plastikou (Kež-
marok). V štíte troch oltárov sa na-
chádza motív Svätej Trojice (Kež-
marok, Leštiny, Paludza). V  Isteb-
nom je tento motív ústredným mo-
tívom celého oltára. Najmajestátnej-
šie s  bohatou barokovo figurálnou 
a  ornamentálnou výzdobou pôsobí 
kežmarský oltár. Pochádza od maj-
stra Jána Lercha. Typickou súčasťou 
skoro všetkých zachovaných oltárov 
artikulárnych chrámov, okrem oltá-
ra v Hronseku, sú sochy starozmluv-
ných postáv Mojžiša ako zákonodár-
cu s  desiatimi Božími prikázania-
mi a jeho brata Árona, ktorý v izra-
elskom národe vykonával kňazskú 
funkciu. 

Interiér kostolov dotvárajú kaza-
teľnice, nad ktorými sú bohato zdo-
bené baldachýny, ukončené buď po-
stavou osláveného Ježiša Krista ale-
bo anjelom. Pod baldachýnom ka-

zateľníc sa nachádza holubica ako 
symbol Ducha Svätého. Samotné 
kazateľnice sú zdobené postavami 
štyroch evanjelistov. Skvostom rez-
bárskej práce barokového umenia je 
kežmarská kazateľnica. Oproti iným 
je bohatšia o schodište zdobené so-
chami starozákonných prorokov. 

Priestory artikulárnych kostolov 
dopĺňajú ďalej krstiteľnice, ktoré sú 
väčšinou kamenné s okrúhlym pod-
stavcom (Kežmarok, Istebné, Pa-
ludza). Iba v  Hronseku sa pôvod-
ná drevená krstiteľnica nezachovala 
a je v súčasnosti nahradená novou – 
tiež drevenou. 

Pri návšteve artikulárnych chrá-
mov je potrebné si uvedomiť, že tie-
to stavby tvorili jednoduchí tesá-
ri. Majster Jozef Lang, ktorý posta-
vil kostol v Paludzi, nevedel ani len 
písať. Pri podpísaní kontraktu s cir-
kevným zborom urobil jeden krí-
žik. I keď artikulárne kostoly nedo-
sahujú stavebné výkony profesioná-

Svätý Kríž
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lov, napriek tomu nás udivujú schop-
nosťou vytvoriť z dreva skromné, ale 
i mohutné stánky, kde sa vďaka Pá-
nu Bohu dodnes Božie slovo zvestu-
je a sviatosti prisluhujú. 

Kežmarskí mučeníci
Rákócziho kuruci prišli na  úze-

mie Spiša v  jeseni roku Pána 1703. 
Levoča kapitulovala prvá. V októbri 
1703 povstalecké vojská obkľúčili 
Kežmarok a ten sa im vzdal bez bo-
ja. Jedným z  mestských vyjednáva-
čov bol notár Jakub Kray.

Jeho rod pochádzal z Moravy, kde 
bol Jakubov starý otec evanjelickým 
kňazom. Kvôli náboženskému pre-
nasledovaniu odišiel do Uhorska. Je-
ho syn Pavol sa stal kňazom v Barde-
jove, kde sa mu r. 1661 narodil syn Ja-
kub. Po  skončení práva začal Jakub 
Kray pracovať v  kancelárii hlavné-
ho notára Šarišskej župy. Chýr o  je-
ho šikovnosti sa rýchlo rozšíril, a tak 
sa oňho začalo zaujímať aj slobod-
né kráľovské mesto Kežmarok, kde 
sa v  tom čase uvoľnilo miesto hlav-
ného notára. Hoci o miesto mali zá-
ujem viacerí Kežmarčania, na úrad r. 
1685 bol povolaný Jakub Kray. Bolo 
to v časoch vrcholiacej protireformá-
cie, pri ktorej Kežmarok ako protes-
tantské mesto veľa vytrpelo.

Nebolo teda čo Krayovi závidieť, 
ale závistlivcov pribúdalo. Tým viac, 
že sa r. 1686 zosobášil s mladou vdo-
vou Máriou Roxerovou. Po stáročia 
prežíva v  Kežmarku legenda, kto-
rá hovorí, že o túto krásnu ženu mal 
záujem aj kežmarský mešťan Mar-
tin Dévay. Na  svojho soka nezabu-

dol, a  to sa Krayovi stalo nakoniec 
osudným. 

Kray sa neohrozene hlásil 
za evanjelika aj v časoch protirefor-
mácie. Keď začiatkom 90. rokov bo-
la v  slobodnom kráľovskom meste 
rekatolizovaná mestská rada na če-
le s richtárom, odhodlali sa kežmar-
skí kňazi Fischer a  Buchholtz, ale 
aj niektorí evanjelickí senátori, me-
dzi nimi Jakub Kray a Martin Lány, 
na odvážny čin a vydali dňa 26. júna 
1694 tzv. Svedectvo o  slobodnom 
vykonávaní náboženských úkonov, 
kde sa uvádza: „... podľa platnos-
ti 25. artikulu, uzákoneného na sta-
vovskom sneme r. 1681, evanjelikom 
augsburského vyznania je v  tom-
to meste dovolené slobodne vyzná-
vať ich vieru... V ich vlastníctve bu-
de aj kostol, škola... slobodne budú 
môcť vykonávať náboženské a kňaz-
ské úkony – tak isto aj pohreby a po-
užívať zvony...“

Jakub Kray
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Na  začiatku roku 1697 prišiel 
do Kežmarku mimoriadny cisársky 
komisár František von Freyenfels 
„robiť poriadky“ a  odstrániť „ne-
spoľahlivé osoby“. Mesto za ním po-
slalo notára Kraya, ktorý priniesol 
od komisára zvláštnu prípis. Z neho 
sa dozvedáme o  obvinení kežmar-
ských evanjelikov, ktorí boli obža-
lovaní z toho, že nechceli svätiť tzv. 
„pápežské“ sviatky a  chodiť v  pro-
cesiách. Kray však komisárovi po-
vedal, že v dni sviatkov síce evanje-
lickí remeselníci nepracujú, na om-
še povinne chodia, ale do  proce-
sie nepôjdu. Kray vehementne brá-
nil miestny evanjelický zbor aj pro-
ti stále narastajúcim obvineniam zo 
strany miestnych paulínov. Zúčast-
nil sa za  mesto aj na  ružomberskej 
synode r. 1707. Kežmarčania Jaku-
ba Kraya v rokoch 1704 – 1707 zvo-
lili za svojho najvyššieho predstavi-
teľa – richtára. 

Radosť zo všetkých zmien, ktoré 
prinieslo Rákócziho povstanie, na-
chádzame v rodinnej kronike Juraja 
Buchholtza staršieho:

„Dňa 22. januára 1705 o  8. ho-
dine prišiel novozvolený starší (tri-
bún) pán Jozef Hulik so sprievodom 
z  radnice do  predmestského evan-
jelického kostola, pri jeho vstupe 
sa spievalo Komm Heil. Geist, Her 
Gott etc. a  Es wolt uns Gott gnä-
dig seyn, potom sa modlila kolekta 
za mier a na to som držal richtársku 
kázeň z  2. Knihy kronickej z  kapi-
toly 19, verš 5.-7. (V krajine ustano-
vil sudcov vo všetkých opevnených 

mestách Judska, v  každom mes-
te. Sudcom povedal: Všímajte si to-
ho, čo robíte, lebo nesúdite za člove-
ka, ale za Hospodina, ktorý je s vami 
pri súdnom výroku. Nech teda prí-
de na vás bázeň pred Hospodinom. 
Dajte si pozor, čo robíte, lebo u Hos-
podina, nášho Boha, nieto neprá-
vosti, ani uprednostňovania osôb, 
ani úplatkárstva.) Kázeň som ukon-
čil modlitbou a Otčenášom. Po káz-
ni zaspieval zbor Jesu, wollst uns 
weisen. Potom odišli páni na radni-
cu k voľbe richtára. Jakub Kray bol 
znovu zvolený za richtára a toho te-
raz sprevádzalo meštianstvo za zvu-
ku trúb do  nášho kostola. Pri jeho 
vstupe sa začalo spievať Christe, du 
Beystand. Keďže už bolo poludnie 
11. hodín, držal reverendus domi-
nus Perlicius len krátku vysviackovú 
reč s modlitbou a Otčenášom a všet-
ko sa ukončilo s  piesňou Te Deum 
laudamus. Takáto blaženosť sa evan-
jelikom počas 24 rokov neprihodi-
la, lebo takéto ceremónie sa muse-
li vždy v  pápežskom kostole konať. 
Za toto nech je česť a sláva Najvyš-
šiemu na veky vekov!“

Kežmarok sa Rákóczimu vzdal 
bez boja. Krayovi ako vyjednávačovi 
sa podarilo presadiť, aby povstalec-
ké kurucké vojsko nesiahlo na  ma-
jetky mesta. Ba dokonca Kray šiel 
od Rákócziho a jeho najvyššieho ve-
liteľa Mikuláša Bercsényiho vybaviť 
pre mesto ochranný list, čo bola veľ-
ká trúfalosť. 

Najvyšší predstavitelia povstal-
cov si ho dobre všimli a  už r. 1705 
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ho požiadali o  spoluprácu – Kray 
súhlasil. Stal sa obchodným vyslan-
com Rákócziho v  Gdansku, jednal 
s  Francúzskom, Ruskom, Holand-
skom i Pruskom o vojenskej pomo-
ci a napokon ju sám aj zabezpečoval. 

Avšak po  niekoľkých rokoch 
hviezda šťastia kurucov zapadla 
a cisárske vojská začali pomaly ob-
sadzovať Slovensko. Kray sa vrátil 
z Gdanska domov, aby pomáhal ria-
diť obranu mesta proti cisárskej ar-
máde.

Dňa 12. decembra 1709 začína 
rozhodujúci útok cisárskych vojsk 
proti Kežmarku. Nepriateľovi sa po-
darilo prelomiť mestské múry a pod-
páliť mesto. Porážka bola neodvrat-
ná. Do mesta vstúpili cisárske vojská 
a poľný maršal Heister. Čo bolo prvé 
- z Kežmarku vyhnali evanjelických 
kňazov a učiteľov a viacerých pred-
staviteľov mesta dali do väzenia.

Žiaľ, aj v  Kežmarku boli prívr-
ženci cisára. Medzi nich patril Mar-
tin Dévay, ktorého maršal vymeno-
val za  nového richtára. Traduje sa, 
že aj jeho pričinením cisársky súd 
odsúdil na  trest smrti sťatím troch 
popredných mešťanov: Kraya, ve-
liteľa domobrany Martina Lányho 
a  cechmajstra sedlárov Šebastiána 
Topertzera. Za  odsúdených sa pri-
hovárali viacerí šľachtici, dokonca 
aj veľký katolík knieža Teodor Lu-
bomirski, ktorý mal na starosti Poľ-
sku zálohované spišské mestá a tra-
duje sa i  to, že Krayovi synovia Ja-
kub a Pavol šli za panovníkom žia-
dať milosť pre otca, ktorú aj dosta-

li - tá však bola úmyselne zdržaná 
a prekrútená, aby sa poprava mohla 
vykonať. Iba jedna vec mohla odsú-
dených zachrániť: prestup na  kato-
lícku vieru. To však všetci traja od-
súdení odmietli.

Poprava sa konala 16. decem-
bra 1709. Bezhlavé telá museli ostať 
na popravisku, ktoré sa dodnes vo-
lá Krvavé pole. Mŕtvoly boli po pár 
dňoch zahrabané v  záhrade rodiny 
Krayovej a potom len tak pochované 
za  múrmi cintorína, bez obradov - 
v tom čase mesto evanjelických kňa-
zov nemohlo mať.

Hrobka popravených

Kežmarok stratil po dobytí cisár-
skym vojskom nakrátko aj práva slo-
bodného kráľovského mesta a získal 
ich opäť dňa 26. apríla 1710. O svoje 
práva sa prihlásili aj kežmarskí pau-
líni, tvrdiac, že za vlády Rákócziho 
utrpeli veľké škody a žiadali vysokú 
finančnú i naturálnu náhradu. Poža-
dovali i to, aby evanjelického farára 
neplatilo mesto a nedalo mu ani byt, 
aby evanjelický farár nepochovával 
nikoho bez ich vedomia, nevykoná-
val obrady v  žiadnej fílii, aby pria-
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mo v meste nebola evanjelická škola 
atď. Mesto tejto požiadavke muselo 
vyhovieť. Našťastie evanjelické po-
božnosti v predmestskom kostole sv. 
Trojice neboli zakázané - už v marci 
1710 pochovali do kostola manželku 
Juraja Buchholtza. V tom istom ro-
ku v  júli prišiel na mesto mor, kto-
rý vyhubil trištvrtiny obyvateľstva 
a načas urobil koniec náboženským 
rozporom. Od 10. júla 1710 do 31. ja-
nuára 1711 umrelo v Kežmarku 2178 
osôb, z toho dvaja katolícki duchov-
ní a 8 senátorov. 

Počas moru sa evanjelické bo-
hoslužby konali v  troch budovách 
v  strede mesta (von z  mesta sa to-
tiž mohlo ísť, ale vrátiť už nie, aby 
nedošlo k prenášaniu moru - pohyb 
mali len na to určení ľudia) - na rad-
nici a v dvoch súkromných domoch. 
Bohoslužby v predmestskom kosto-
le sa obnovili na  jar 1711 a  vyučo-
vanie začalo trochu neskôr (nevie-
me o  tom, či pokračovalo v  súkro-
mí, ale zrejme nie, lebo meštianske 
rodiny utekali z mesta do okolitých 
obcí). Nová matrika školy sa zavied-
la rektorom Jurajom Bohušom až 31. 
augusta 1711.

V  roku 1715 zasadal prešporský 
snem, ktorý prijal 30. artikul. O je-
ho obsahu hovorí názov článku - Vo 
veci vierovyznania sú obnovené 25. 
a 26. článok zákona z roku 1681 a 21. 
zákonný článok z roku 1687. I keď sa 
spomínané články panovník Karol 
VI. potvrdil, predsa bolo jasné, že 
ani on nemieni protestantom v  ni-
čom ustupovať.

Druhý kežmarský artikulárny 
kostol
V  roku 1716 bol prekvapujúco 

za zástupcu richtára zvolený evan-
jelik Martin Cornides a  možno aj 
jeho zásluhou sa začalo pomýšľať 
na  prestavbu kostola. Podnetom 
na  stavbu bolo hádam aj postave-
nie druhého artikulárneho kosto-
la v  Levoči r. 1713 (prvý vyhorel) 
a  v  tomto smere Kežmarok - stá-
ly súper Levoče - nemohol zaostať. 
Ale snáď najväčším dôvodom bolo 
to, že kežmarskí evanjelici koneč-
ne pochopili svoju situáciu i  situá-
ciu v samotnej krajine: že už nemô-
žu čakať na zázrak, aby si opäť pri-
vlastnili kostol sv. Kríža, resp. ma-
lý kostol v blízkosti hradu, ale mu-
sia si vybudovať priestranný chrám 
pre seba samých.

Malý kostol v Kežmarku, 
dnes nazývaný ako Paulínsky
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Kežmarčania s  úprimnou rados-
ťou privítali Daniela Lányho, syna 
popraveného Martina. Najviac sa te-
šil farár Eliáš Perlicius. Daniel bude 
odteraz druhým kazateľom a súčas-
ne aj farárom Slovákov.

- Páni bratia, - prehovoril Perli-
cius, - veľa sme hovorili o prestavbe 
kostola, nuž pristúpme aj k  činom. 
Prišiel nový, mladý kňaz, prišla no-
vá sila. Aby si rozumel, Daniel. Kos-
tol potrebujeme rozšíriť. Nie do šír-
ky, ale do výšky. Podobne ako Levo-
čania.

- Vari ich budeme kopírovať? - 
zahundral Rochlitz.

- Nuž budeme, - odpovedal Per-
licius. - Zabudnime na stáročné ne-
priateľstvá, pán brat. 

- Mali by sme sa tam pozrieť, - 
prehovoril Lány.

- Veľmi správne, - odobril jeho reč 
Perlicius. - Vyberieme sa tam viacerí.

- Ak nám Levočania prepus-
tia plány, koho poveríme stavbou? - 
spýtal sa Cornides.

- No... o to porozmýšľame.
- Počul som o  staviteľovi Jurajo-

vi Müttermannovi z Popradu, - po-
kračoval Cornides. - Má už viac ve-
cí za sebou.

- Môžeme ho zavolať, - súhla-
sil Perlicius. - Počul som, že Levo-
čania si postavili kostol za pol roka, 
ale na stavbe pracovalo denne aspoň 
päťdesiat ľudí.

- O čo sme horší od Levočanov? - 
zapálil sa Rochlitz. - Každý cech by 
mal niekoho uvoľniť na  jeden deň 

v týždni. V prvom rade by mali ro-
biť tesári, stolári, zámočníci...

- Nezabúdajme ešte na vnútorné za-
riadenie kostola. Oltár svätej Trojice je 
krásny, ale malý. Mohol by ísť na vrch 
oltára, - prehovoril Cornides. - Veď 
máme v Kežmarku rezbára Lercha. 

- Aj organ by sa zišiel. V  Popra-
de žije majster Čajkovský, už spravil 
nejeden organ!

- Všetko je pekné, páni bratia, - 
zvážnel odrazu Perlicius. - Už nám 
chýba len jedno.

- A čo? - ozvali sa hlasy.
- Peniaze. To sú tisíce. 
Po nadšení nastalo trápne ticho.
- Ak môžem, - prevzal slovo Da-

niel Lány, - niekde býva zvykom, 
že bohatšie rodiny zaplatia zhoto-
venie oltára alebo kazateľnice alebo 
prispejú na organ či na maľby... 

- Máš pravdu, - ožil Perlicius. - Ne-
staviame len pre seba, ale pre naše de-
ti, vnukov, pravnukov, pre mnohé ge-
nerácie. Staviame preto, že to chce-
me. Naša cirkev má mnoho údov, ale 
väčšinou chudobnejších. Napriek to-
mu si myslím, že každý by mal pri-
spieť nejakou hrivnou, dobrou vôľou, 
ochotou. Nepýtať za  každú vykona-
nú prácu peniaze. Dohodnuté. V pia-
tok pôjdeme do  Levoče a  na  nedeľ-
ňajších bohoslužbách povieme všet-
kým o našich plánoch.

- A keď budeme prestavovať, kde 
budeme mať bohoslužby?

- V našom majeri, - ozval sa dote-
raz tichý inžinier geodet Pavol Kray. 
- Už sme s  matkou o  tom hovorili. 
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Je veľký a v blízkosti kostola. Len ho 
vybielime, na hlinu položíme dosky, 
prenesieme lavice, oltár... S  pomo-
cou Božou všetko zvládneme. 

Všetci trochu udivene pozreli 
na mladého Kraya, syna popraveného 
Jakuba. Doteraz viacerí pochybova-
li, on si je v tejto veci istý. Aké krásne! 

ho obleku, pričom majster musí spl-
niť tieto podmienky:

1. Tzv. šrot (klada) bude dostatoč-
ne vysoký do výšky muža, po obvode 
stavby bude vsadených dostatok okien.

2. Kostol má mať hore klenbu na-
maľovanú na modro na spôsob neba.

3. Podľa možnosti sa má kostol 
čím skôr zastrešiť a do troch ramien 
stavby pôdorysu kríža urobiť jedno-
duché chóry okrem potrebných pek-
ne točených stĺpov, štvrtý chór opro-
ti majeru Roxera má byť dvojitý.

4. Majster nemá nič iné robiť 
okrem chórov, spodnej dlážky a vy-
výšeniny na  kostolné lavice, čelnú 
stenu (kde mal byť pravdepodob-
ne oltár) nie je povinný robiť okrem 
bežných stavebných konštrukcií.

Ďalšia zmluva sa uzavrela s  kež-
marským drevorezbárom Jánom 
Lerchom, a to na 825 zlatých (podľa 
historika Linbergera len 325 zlatých, 
čo by však bolo málo). Ján Lerch 
a jeho dielňa (pracoval v nej zrejme 
aj jeho brat Jakub, ktorý ešte r. 1710 
do prvého kostola umiestnil drevený 
epitaf svojej dcéry) museli vyhotoviť 
oltár, kazateľnicu a  poprsnice jed-
notlivých chórov. A  ďalšie zmluvy 
sa uzavrei s organárskym majstrom 
Vavrincom Čajkovským z  Levoče 
a maliarom Gottliebom Kramerom 
z Levoče. Za zodpovedných stavby-
vedúcich boli určení vážení mešťa-
nia - senátori Kristián Rochlitz, Da-
niel Cornides a Ján Toppertzer.

Náklady na výstavbu celého kos-
tola sa odhadovali na 5000 zlatých. 
Kežmarská evanjelická cirkev nebo-

Daniel Jacoby Lány

Dňa 1. júna 1717 podpísala kež-
marská evanjelická cirkev zmluvu so 
staviteľským a  tesárskym majstrom 
Jurajom Müttermannom z Popradu, 
ktorému sa levočské plány páčili, ale 
trochu ich chcel obmeniť. Koncept 
zmluvy (originál sa zrejme neza-
choval) prikazuje vyplatiť majstro-
vi v hotovosti 660 uhorských zlatých 
a tri sudy piva, k tomu sedem lakťov 
(okolo 5,5 metra) jemného súkna zo 
strihanej vlny na  vyhotovenie celé-
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la bohatá, ale v meste a na okolí ži-
li bohatšie rodiny a jednotlivci, ktorí 
financovali nielen stavbu, ale aj zho-
tovenie interiéru. Tak napr. väčši-
nu dreva na  stavbu poskytol barón 
Imrich Lužinský z  Lendaku, kaza-
teľnicu dal na  svoje trovy vyhoto-
viť senátor Goldberger s manželkou, 
prispeli aj ďalší... 

Stavebné práce mali neuveriteľ-
ne rýchle tempo, a  preto sme pre-
svedčení a  potvrdzujú to aj dobové 
pramene, že šlo výlučne o  prestav-
bu prvého kostola, a nie o  jeho pre-
stavbu „od  základov“, pretože kos-
tol musel mať presne vyznačené mie-
ry. O rekonštrukcii píše aj rektor kež-
marskej evanjelickej školy Juraj Bo-
huš, ktorý pôsobil pôsobil v Kežmar-
ku v r. 1711 – 1722. No nie je vylúče-
né ani to, že stavbu časovo - ako aj in-
de v Uhorsku - obmedzila vrchnosť. 

Kostol bol vysvätený už dňa 15. 
augusta 1717 - teda v 12. nedeľu po sv. 
Trojici – a sv. Trojici bol opäť aj zasvä-
tený. Doobeda bola vysviacka v  reči 
nemeckej - vykonal ju kňaz Eliáš Per-
licius a večer vysvätil kostol v reči slo-
venskej druhý kazateľ Daniel Lány.

Okolie dreveného kostola sa čer-
nelo nie od stoviek, ale od tisícov ľu-
dí. Prišli z celého okolia. Ale nevchá-
dzali. Čakali na kňazov. 

Keď sa priblížili Perlicius a Lány, 
z davu sa oddelili ďalší kňazi: ľubic-
ký, levočský, lomnický, huncovský... 
okrem levočského nesmeli vykoná-
vať svoj úrad. 

Zvony nezvonili, hoci evanjeli-
ci mali právo na starú zvonicu. Ale 
nechceli. Zvonček bol len na  malej 
vežičke na drevenom kostole, ale ten 
v  tom hluku nebolo počuť. Ani or-
gan ešte nie je hotový, za pol roka ho 
nestihli urobiť. Ale na chóroch sú už 
pripravení trubači.

Kňazi sa ticho zvítali.
- Vaša radosť je i našou radosťou, 

- stisol ruku Lánymu levočský farár.
- My ďakujeme vám. Dali ste nám 

zadarmo plány...
K  Perliciovi pribehol rozrušený 

trubač.
- Pán farár, kedy začneme?
- Ideme už k dverám. Nech vám 

dá niekto signál, keď budeme vchá-
dzať a vtedy začnite.

Trubač prikývol a odbehol.
Kňazi sa zoradili pri dverách 

a začali sa formovať aj davy ľudí. Tí 
to majú jednoduchšie. Kostol má až 
troje dvier.

- Ideme, - rozhodol Perlicius.
Vchádzajúcich privítal hlahol trúb.
Ako Daniel Lány vošiel, prekva-

pili ho slnečné lúče, ktoré osvecova-
li priestor pod klenbou. Zazdalo sa 
mu, že v hlahole trúb a v tom silnom Pohľad na kostol od Ľubice
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svetle vidí samotnú Svätú Trojicu. 
Mladého kňaza obliala v  tej chví-
li taká slabosť, že takmer nedoká-
zal kráčať k oltáru. Ale zo všetkých 
síl sa premohol a šiel ďalej. Pred ol-
tárom pokľakol on, aj ostatní kňa-
zi. Musia počkať, kým sa kostol ne-
naplní. Ale zdá sa, zase nebude dosť 
miest a  pritom sa počítalo s  1500 
miestami na  sedenie a  niekoľkými 
stovkami na státie.

Z chóru, kde bol rozrobený organ, 
sa ešte stále ozývalo slávnostné trú-
benie. Akoby to boli anjeli z neba, po-
myslel si Lány. A aká výborná akus-
tika. Vynikajúce dielo staviteľa Müt-
termanna. Aj on je tu s rodinou. A či 
je vôbec evanjelik? Možno nie. Ale 
je kresťan. A kresťania by mali držať 
spolu, nerobiť rozdiely medzi sebou, 
veď Svätá Trojica je len jedna a tá istá 
pre všetkých. Tak prečo sa deliť?

Perlicius sa obrátil tvárou k  ľu-
du. Videl nabitý prízemný priestor 

i preplnené chóry, ale nebál sa, že by 
nevydržali. Vedel: je to dobrá, po-
žehnaná stavba.

- Daj mi, Pane, silu a požehnaj to-
to dielo, aby slúžilo pre mnohé ďalšie 
generácie. Ochraňuj ho pred ohňom, 
pred zlými ľuďmi a  pred všetkými 
nešťastiami, - poprosil v duchu.

Je čas začať prvé bohoslužby.
Píše sa rok Pána 1717, 15. august. 

Výzor dreveného kostola 
Kežmarský artikulárny kos-

tol v  štýle ľudového baroka o  dĺž-
ke 34,6 m, šírke 30,31m a  výške 
20,60m má pôdorys rovnoramenné-
ho gréckeho kríža. Jeho klenba spo-
číva na štyroch točených podperných 
stĺpoch (v 1. tretine 20. stor. pribudli 
kvôli statike k pôvodným stĺpom no-
vé podperné stĺpy) a na obvodových 
múroch kostola. Ďalšou oporou kos-
tola sú chóry - na ne a na prízemie sa 
pomestí celkove 1 541 sediacich osôb. 

Rytina dreveného kostola z 19. storočia
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Zrubová stavba bola pôvodne 
bez murovaných základov, základy 
predstavovali drevené trámy, kto-
ré sa pri poslednej oprave nahradi-
li betónovými tehlami. Pri stavaní 
sa nepoužil žiadny kovový materi-
ál, ale výlučne drevený (klince, kli-
ny, skoby) - a  to buď z praktických 
dôvodov (hrdzavenie) alebo snáď aj 
duchovných príčin (predstava ukri-
žovania?). 

Kostol má 22 vitrážových okien, 
z toho 7 veľkých obdĺžnikového tva-
ru (na  poschodiach) a  15 menších 
okien okrúhleho tvaru (celé príze-
mie, 1. a 2. poschodie západnej stra-
ny). Traduje sa, že pri stavbe kosto-
la pomáhali aj švédski námorníci - 
pohľad do  stropu pripomína provu 
obrátenej lode a  okrúhle okná zase 
lodné okná...

Kým zvonka vyzerá kostol ako 
obrovská hospodárska budova, je-

ho barokový interiér zaujme každé-
ho svojím priestorom a krásou a ne-
možno sa diviť, že je považovaný 
za  najkrajší spomedzi posledných 
piatich zachovaných kostolov svojho 
druhu na území Slovenska. 

Najstarší opis kostola pochádza 
z pera rektora kežmarskej školy Ju-
raja Bohuša asi z r. 1717 – 1720. Pí-
še: „Pozornosť vstupujúceho upúta 
oltár, umelecké dielo kežmarského 
sochára Jána Lercha, ktorý zobrazu-
je svätú Trojicu.“ Z  napísaného vy-
plýva, že pôvodný oltár musel byť 
oveľa menší, zrejme súsošie sv. Troji-
ce spolu s anjelmi pochádza dokon-
ca z  prvého artikulárneho kostola. 
Dnes sa nachádza Trojičné súsošie 
v nadstavbe oltára. Ústredným mo-
tívom oltára je Kalvária. Pod plas-
tikou ukrižovaného Krista sa na-
chádzajú postavy Panny Márie, sv. 
Jána a  Márie Magdalény, po  stra-
nách starozákonné postavy Mojži-

Interiér dreveného kostola
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ša a  jeho brata Árona. Oltár zhoto-
vil Ján Lerch v rokoch 1718 – 1727. 
Oltár dala postaviť kežmarská evan-
jelická obec a r. 1727 ho dali pozlá-
tiť a premaľovať kežmarský lekárnik 
Joachim Augustín Weiss s  manžel-
kou Martou, rodenou Várady - Sza-
kmáry. 

remiáš je nad dverami, vedúcimi 
k  schodom kazateľnice a  pri vstu-
pe na  schodište sa musel pred ním 
skloniť každý kňaz. Zhotovenie ka-
zateľnice zaplatil kežmarský senátor 
Michal Goldberger s manželkou Ju-
ditou, rodenou Mauksch. V  r. 1743 
dali kazateľnicu pozlátiť a dekorovať 
vdova a adoptívny syn Dávid Gold-
berger. Práce vykonal Ján Gottlieb 
Kramer z Levoče. 

V  blízkosti oltára je kazateľni-
ca, ktorá spočíva na  postave anjela 
a  na  prístupových schodoch. Zho-
tovil ju taktiež Ján Lerch v  r. 1717. 
Je tak umiestnená, že na  ňu vi-
dieť z  ktoréhokoľvek miesta v  kos-
tole a  vynikajúca akustika v  chrá-
me umožnila všade dobre počuť slo-
vá kazateľa. Kazateľnica je zdobená 
plastikami (soškami) Krista, evanje-
listov Matúša, Marka, Lukáša a Jána 
a na prístupových schodoch sú plas-
tiky starozákonných prorokov Izai-
áša, Ezechiela a Daniela. Prorok Je-

Pred oltárom stojí na  podstav-
ci kamenná krstiteľnica s  mede-
nom misou a dreveným poklopom, 
uzavretá medeným bohato poma-
ľovaným vrchnákom, datovaná ro-
kom 1690 – pochádza z prvého kos-
tola. Pieskovcovú časť zhotovil a da-
roval kamenár Michal Sonnewitz. 
Zábradlie okolo krstiteľnice urobil 
a daroval miestny kováčsky majster 
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Ján Köhler, medené veko zhotovil 
Ján Jakub Brucker (pod ním je zrej-
me meno obnovovateľa Martina Jo-
hannidesa a rok 1768), vnútornú mi-
su na  vodu pre krstenie vyhotovi-
li a darovali Andrej Landinus a Da-
niel Czernil - všetci boli medikováč-
skymi majstrami v Kežmarku. 

li a zvyšné 2 v pedáli. R. 1727 ho dal 
ozdobiť a  pozlátiť Michael Fischer 
starší s manželkou Evou, rod. Unter-
baum. R. 1729 bol do chóru vstava-
ný druhý organ, takzvaný pozitív so 
6 registrami, ktorý bol starší než or-
gan postavený r. 1720. Aj tento malý 
pozitív zhotovil majster Čajkovský. 
Dva samostatné organy boli spojené 
do jedného celku a tak vznikol dvoj-
manuálový organ s  18 registrami. 
Túto prestavbu vykonal r. 1729 Mar-
tin Korabinský, pôsobiaci v Spišskej 
Novej Vsi. Pozitív dal postaviť a vy-
zdobiť Sigismund Szakmáry s man-
želkou Zuzanou, rod. Szontagh. 
Skriňa organu je zdobená bohatým 
vyrezávaním a  píšťaly sú zdobené 
maľbou obludných hláv - cez ich ús-
ta vychádza zvuk. Kežmarský or-
gan je najstarším a  tým aj najcen-
nejším funkčným dvojmanuá lovým 
barokovým nástrojom svojho druhu 
na území Slovenska. 

Už v roku 1717 sa kežmarská ev. 
a. v. cirkev snažila aj o  postavenie 
organu - napokon podpísala zmlu-
vu s  levočským organárom Vavrin-
com (Lorentzom) Čajkovským. Cir-
kevný zbor mu za  prácu vyplatil 
v  hotovosti 510 zlatých, okrem to-
ho 135,60 zlatých za cín a ešte 3 zla-
té za 10 holb vína (cca 8 litrov). V r. 
1720 Čajkovský postavil organ, kto-
rý mal len 12 registrov, 10 v manuá-
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Kostol má celkove šesť chórov, 
hoci pôvodne mal mať päť - nad or-
ganom sú dva chóry, ďalší chór bol 
vyhradený výlučne pre dievčatá, 
chór oproti pre mládencov - ten sa 
napájal na  prechodový malý chór 
pre učňov (zrejme tento sa za samo-
statný chór nepovažoval), ktorý vy-
ústil v chór za oltárom. Každý chór 
mal svoje presné určenie a nikto iný 
tam nemohol sedieť. Na  chóroch - 
okrem dvojitého organového - boli 
rady lavíc. 

Nad organom sú dva chóry - prvý, 
spodný, zdobia maľované postavy 
anjelov, hrajúcich na  rôznych hu-
dobných nástrojoch, časť obrazov je 
poškodená necitlivým umiestnením 
pozitívu organu. Na  prvom chó-
re, kde sa hralo na organe, mal svo-
je miesto organista a kantor. Druhý 
chór - horný, ktorý slúžil údajne pre 

chlapčenský spevokol, je po  deko-
račnej stránke najjednoduchší: zdo-
bí ho len drevorezba Jána Lercha. 

Dievčenský chór na  južnej stra-
ne kostola zdobí tiež len drevorezba 
v podobe hlavičiek anjelov - aj toto 
je práca Jána Lercha a jeho dielne. Je 
to jediný chór bez výmaľby a biblic-
kých citátov. 

Mládenecký chór sa nachádza 
na  severnej strane kostola opro-
ti dievčenskému. Zdobia ho maľby, 
predstavujúce výjavy zo Starého zá-
kona a  ich naplnenie v  Novom zá-
kone: prvý hriech a narodenie Kris-
ta, obriezku v Starom zákone a krst 
Krista, veľkonočnú paschu u  Ži-
dov a  poslednú večeru Krista, obe-
tovanie Izáka a ukrižovanie Krista, 
záchranu Jonáša z  veľryby a  zmŕt-
vychvstanie Krista, Eliášov výstup 
na  ohnivom voze do  neba a  Nane-

Mládenecký chór
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bevstúpenie. Maľby dal zhotoviť ob-
chodník s vínom Vitalis (Lukáš? Pa-
vol?), účinkujúci v Krakove. 

Tzv. učňovský chór na  juho-
východnej strane má na  poprsni-
ci bohatú výmaľbu, ktorá pozostá-
va z biblických citátov. V strede me-
dzi citátmi je starozákonný výjav - 
predaj Jozefa jeho bratmi do Egypta. 
Vznikol - za trest. V r. 1756 navštívil 
Kežmarok katolícky jágerský biskup 
a kráľovský komisár František Bar-
kóczy. Pri odchode ho sprevádzala 
meštianska jazda, v nej bol aj Jozef 
Vajda, ktorý kedysi v  slúžil u  Bar-
kóczyho a  pri rozlúčke ho požia-
dal, aby dal pozdravovať panovníč-

ku Máriu Teréziu, čo biskup s plnou 
vážnosťou aj prisľúbil. Jeden z  prí-
tomných to považoval za  opovážli-
vosť a  nazval Vajdu namyslencom 
a bláznom. Obaja priatelia sa pohá-
dali, údajne aj pobili, výsledkom čo-
ho bol súd a finančná pokuta, ktorá 
sa nevedno prečo darovala kežmar-
skej ev. a. v. cirkvi. Z tých peňazí sa 
dal namaľovať spomínaný obraz. 

Oltárny chór na  východnej stra-
ne kostola slúžil spevákom, spieva-
júcim bez organu. Je otázne, či oltár 
nebol pôvodne posunutý viac doza-
du ako teraz a či tento chór nebol po-
stavený neskôr ako ostatné, pretože 
maľby siahajú až po jeho podlahu, čo 

Chór za oltárom predstavujúci príbeh o vzkriesení Lazara
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z  prízemia vôbec nevidieť a  dokon-
ca na  niektorých rytinách ani chór 
zobrazený nie je. Na tomto chóre je 
najbohatšia výmaľba spolu s  citát-
mi z Biblie a siaha až na steny oko-
lo oltára. Za autora malieb sa pova-
žuje Ján Gottlieb Kramer z  Levoče. 
Na východnej stene od oltára je ob-
raz Mojžiša so zákonnými tabuľami 
na hore Sinai, pri ňom vidieť Jeruza-
lem a  ďalej je anjel s  apoštolom Já-
nom. Na východnej stene oltárneho 
chóru je obraz Krista, vznášajúceho 
sa do nebies, pod ním starozákonný 
otec Abrahám a novozákonný apoš-
tol Pavel. Výjav pokračuje kľačia-
cim starozákonným prorokom Iza-
iášom a  anjelom, ktorý sa žeravým 
uhlíkom dotýka jeho úst. Maľby po-
kračujú v  zadnej časti chóru staro-
zákonným výjavom zápasu Jakuba 
s Bohom. Podľa nápisu s  rodinným 
erbom sa dozvedáme, že maľby dala 
zhotoviť r. 1748 vdova po Joachimo-
vi Augustínovi Weissovi Marta, ro-
dená Várady - Szakmáry. Na zadnej 
časti chóru je ďalej maľba modliace-
ho sa Krista v Getsemanskej záhra-
de, za  tým je namaľovaný hrob La-
zara, pri ktorom sú jeho sestry Mária 
a Marta a Ježiš. Na južnej stene od ol-
tára je výjav Ježišovho premenenia - 
postava Krista, Mojžiša a Eliáša, pod 
nimi apoštoli Peter, Jakub a Ján. Ďal-
šia postava, predstavujúca Boha, drží 
knihu so siedmimi pečaťami, na nej 
leží baránok - je to výjav zo Zjave-
nia Jána. Kým všetky biblické tex-
ty sú písané v  nemčine, na  klenbe 
nad chórom je maľovaná svätá Troji-

ca a znak cisárskeho habsburgovské-
ho rodu - orlica s latinským nápisom 
SVB VMBRA ALARVM TVARVM 
(V tieni tvojich krídel). 

Pod oltárnym chórom je nepouží-
vaná sakristia - možno kedysi patri-
la tiež k hostincu. Zvonku podchór-
nej sakristie sú ďalšie maľby s citát-
mi z  Biblie. Naľavo od  oltára sú tri 
maľby - Kristus ako dobrý pastier 
s ovečkou, na ďalšom obraze kostol 
na vrchu a napokon postava Melchi-
sedeka zo Starého zákona; napravo 
od oltára sú taktiež tri maľby - Kris-
tus, samaritánka a jeleň s textom zo 
Žalmov.

Žena Samaritánka
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Medzi oltárom a  vchodom 
do sakristie sa nachádza viacmiest-
na patronátna lavica s baldachýnom 
s bohatým vyrezávaním a maľbou - 
pravdepodobne je to tiež práca Jána 
Lercha. V  lavici sedeli patróni kos-
tola i evanjelickej školy, vyšší cirkev-
ní predstavitelia i  rôzne významné 
osobnosti a návštevy. 

nody z roku 1707. Dokonca spolu ne-
smeli vychádzať ani z kostola po bo-
hoslužbách - prvé šli ženy a dievča-
tá. (Tento zvyk napr. pri nemeckej 
spovedi sa udržal do konca 20. stor.) 
Podľa rozhodnutia tejto synody sa 
malo v kostole modliť na kolenách, 
nie postojačky, preto má každá lavi-
ca aj kľačadlo, čo je v evanjelických 
kostoloch pomerne raritou. Dodnes 
sa zachovali na niektorých miestach 
napísané mená. Zachovali sa naj-
menej 4 typy lavíc. Lavice i  miesta 
v nich sú číslované (ukončenie čísli-
ce 1 pripomína kotvu - jeden z kres-
ťanských symbolov), ale po  posled-
nej oprave boli necitlivo zostavené 
a  správne poradie lavíc sa už neza-
chovalo. 

Stropná maľba predstavuje mod-
ré nebo, oblaky, dvanástich apošto-
lov, štyroch evanjelistov (pri posta-
vách sú aj menovky), smerom k or-
ganu je posledným reštaurovaním 
skomolený nápis GLORIA IN EX-
CELSIS DEO a  nad oltárom je na-
maľovaná sv. Trojica. Maľba za-
čala vznikať r. 1717 a  tvorila sa ce-
lé desaťročia. Pripisuje sa levočské-
mu maliarovi Gottliebovi Kramero-
vi z Levoče a v jeho práci pokračoval 
syn Ján Gottlieb Kramer. 

Pod chórmi sú umiestnené po-
merne jednoducho prevedené stallá 
(spolu 5 ks) pre predstaviteľov mes-
ta a  zástupcov cechov - sú to prí-
stenné lavice s priezormi v podobe 
šikmých odsúvacích mreží (tradí-
cia prezrádza, že cez mreže nebolo 
vidieť, keď si panstvo občas počas 
kázne pospalo...) 

Členenie na  osobitné miesta pre 
mužov a zvlášť pre ženy bolo aj v la-
viciach na prízemí - tak to prikazo-
valo nariadenie Ružomberskej sy- Stropná maľba
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Pôvodná dlažba kostola bola 
z  udupanej hliny, na  ktorú sa po-
kládli dosky - pri poslednej oprave 
kostola sa v hline našlo do 500 rôz-
nych mincí najnižšej hodnoty z úze-
mia Uhorska, Rakúska, Čiech, Litvy, 
Lotyšska, Sliezska, Ruska atď., dato-
vaných od  16. po  20. stor. Neskôr 
hlinenú podlahu prekryli drevené 
dosky a postupom času ju „vydláž-
dili“ kamenné obdĺžniky a náhrob-
né kamenné epitafy zo 17.-19. stor. 
- najstaršie sú z roku 1688 - teda eš-
te z  prvého artikulárneho kosto-
la. Celkove v  období generálnej re-
konštrukcie kostola v r. 1991 – 1996 
sa zaevidovalo 29 náhrobných do-
siek, z toho 5 sa našlo pod rozobra-
tou doštenou dlážkou a súčasťou ka-

mennej dlažby pred oltárom a ved-
ľa neho bolo 17 epitafov, ostatok sa 
nachádzal v sakristiách. Z vonkajšej 
strany sakristie vedie vchod do čas-
ti krýpt s  etážovým pohrebiskom 
pod kostolom, datovaný rokom 
1791. Pod kostolom sú zatiaľ neod-
kryté dve hrobky, jedna orientovaná 
na východ, druhá na západ. 

Maľby na strope – celkový pohľad
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Drevený kostol bol v  minulosti 
viackrát opravovaný (dokonca dva-
krát už v  18. stor.). Od  r. 1892 bol 
zaradený medzi pamiatky, chráne-
né štátom. Menšie opravy za  Ra-
kúska-Uhorska, I. a  II. Českoslo-
venskej republiky mu však neveľmi 
pomohli. Preto cirkev dala kostol r. 
1967 do  správy Múzea v  Kežmar-
ku s  podmienkou, že ho štát opra-
ví. Nestalo sa tak napriek tomu, že 
kostol bol uznesením vlády Sloven-
skej socialistickej republiky č. 54 zo 
dňa 15. marca 1985 podľa § 3 zákona 
SNR č. 7/1958 Zb. SNR o kultúrnych 
pamiatkach vyhlásený za  Národnú 
kultúrnu pamiatku. R. 1991 bol kos-
tol vrátený cirkvi a vďaka zmenené-
mu režimu začala cirkev sama kos-
tol opravovať. Na základnú opravu, 
ktorá stála do  15 miliónov, prispel 
najväčšou mierou Fond Pro Slova-
kia, Ministerstvo kultúry SR, vyso-
kou sumou prispeli aj bývalí obyva-
telia Spiša, dnes žijúci v  Nemecku, 
Rakúsku i USA; financie dali aj Mi-
nisterstvo zahraničných vecí SRN, 

Epitaf ako súčasť dlažby

Epitaf Samuela Mudrányho

Jedinou kamennou časťou kostola 
je sakristia - má dve miestnosti, pre-
robené z  pôvodného renesančného 
hostinca z r. 1593 a časť ich pôvod-
nej čiernej nástennej výzdoby ako aj 
portál sa zachovala dodnes. V tých-
to miestnostiach bola aj evanjelická 
škola, ktorá tiež musela byť za mest-
ským hradbami - neskôr sa pre ňu 
postavila osobitná budova. Do  ste-
ny sakristie sú zapustené kamenné 
epitafy, patriace notárovi Antono-
vi Sponerovi z  r. 1754 a  obchodní-
kovi Samuelovi Mudránymu s man-
želkou Máriou, rodenou Sponer z r. 
1765, ktorí dali renovovať celý kostol 
na svoje náklady. 
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mesto Kežmarok, evanjelickí veria-
ci, ba aj kežmarská rímskokatolícka 
cirkev. Suma sa zvýšila po reštauro-
vaní mobilných častí chrámu. Dňa 7. 
júla 2008 bol zapísaný do zoznamu 
pamiatok UNESCO pre zachovanie 
svetového dedičstva. 

Tolerančný patent
Rákócziho nevydareným povsta-

ním skončila éra vzbúr a skončili aj 
vojny s Turkami. No habsburské ko-
runné zeme na rozdiel od iných eu-
rópskych štátov stále upadali. Príči-
ny - skostnatené hospodárstvo, ne-
sloboda ľudí a s tým súvisiaca aj ná-
boženská nesloboda. 

Na trón zasadol Jozef II., syn Má-
rie Terézie, ktorý panoval v  rokoch 
1780 – 1790. Aby sa aj jeho kráľov-
stvo trochu pozdvihlo a  vyrovnalo 
iným európskym štátom, začal „ro-
biť poriadky“, ktoré sa neveľmi páči-
li šľachte i cirkvi. 

Cisársky tajomník s  hrôzou po-
zeral na svojho pána. Oblieka sa ako 
najobyčajnejší šľachtic, nie ako cisár. 
To by mu hádam ešte prepáčil. Ale 

Drevený artikulárny kostol v súčasnosti

Jozef II.
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tie jeho myšlienky, jeho nápady, jeho 
plány! To hádam nemyslí vážne, čo 
mu tu tak nadšene vykladá.

- Niečomu nerozumiete? - zara-
zí sa cisár.

- Vaša jasnosť...
Chvíľka rozpačitého ticha.
- No tak? - súri cisár odpoveď.
- Škoda, že už nežije vaša urodze-

ná pani matka Mária Terézia. S ňou 
by sa dalo poradiť.

- A o čom? - prekvapí sa cisár Jo-
zef II.

- Vaša jasnosť, dovoľujem si po-
znamenať, že celá ríša bude po  va-
šich reformách hore nohami.

- Veď to my práve chceme, - za-
smeje sa cisár a podľa dávneho zvy-
ku nehovorí v prvej osobe jednotné-
ho, ale množného čísla. - Naša kra-
jina takto nemôže ísť ďalej. Stojíme 
stále na jednom mieste a Európa nás 
už dávno predbehla. Ešte aj to za-
ostalé Rusko. O Nemcoch ani neho-
vorím. Ktorá krajina má toľko kláš-
torov ako my? A koľko to stojí štát? 
Kde pracujú ľudia ako otroci? Kde 
sa prenasleduje iná viera? Máme tu 
také dielne a  továrne ako Angliča-
nia alebo Francúzi? Nič nemáme. 
S tým musí byť koniec! Aj rakúske, 
aj uhorské zeme sa musia rozvíjať 
ako ostatné štáty. 

Tajomník si len vzdychne. 
- Vaša jasnosť, potom všetci ľudia 

budú rovnakí, seberovní?
- Áno.
- Aj luteráni a židia? 
- Samozrejme. V  čom sa líšia 

od nás, katolíkov?

- Vaša jasnosť, a  čo na  to povie 
svätý otec, rímsky pápež? - tajomník 
sa skoro rozplače pri tých slovách.

- Obnovíme „placetum regium“. 
Viete, čo je to? Nie? To je nariadenie, 
ktoré zakazuje čítať pápežské bu-
ly v kostoloch bez nášho povolenia. 
- Cisár sa vypne akoby do  pozoru 
a  pokračuje slávnostným hlasom. - 
Nos Iosephus Dei gratia electus im-
perator semper augustus, ac Germa-
niae, Hungariae, Bohemiae, Dalma-
tiae, Croatiae, Sclavoniae rex et cete-
ra, et cetera... Rozumiete mi, dúfam?

Tajomník odovzdane prikývne. 
Práve si vypočul po latinsky titul ci-
sára, kráľa Nemecka, Uhorska, Čes-
ka, Dalmácie, Chorvátska, Slovin-
ska a to ešte nebol spomenutý arci-
vojvoda, vojvoda...

- Áno, my z  Božej milosti cisár 
a  kráľ, len my budeme určovať ná-
boženské pravidlá katolíckej cirkvi.

Cisár dobre vedel, že pápež Pius 
VI. ho otvorene bude kritizovať. Nie-
len za  placetum regium, ale hlavne 
za to, že cisárske nariadenie zruší aj 
hromadu mníšskych rádov a klášto-
rov, ktoré nič zvláštne nerobia. Budú 
to kartuziáni, kamalduli, karmelitá-
ni, klarisky, františkánky... Zlikvi-
duje sa najmenej sedemsto kláštorov. 
Ostanú len také mníšske rády, ktoré 
sa venujú ošetrovaniu chorých a vý-
chove mládeže. Vyškrtnú sa aj nie-
ktoré cirkevné sviatky, veď pomaly 
na každý deň pripadá nejaký sviatok 
a  nikde sa nepracuje. A  aby sa ešte 
viac šetrilo a všade, nemusí na om-
šiach svietiť veľa sviečok, stačí menej. 
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Pochopiteľne, naraz to nepôjde. 
Mnísi sa budú búriť. Ale prostý ľud 
nie. Ten určite nie. Aj tomu chce ci-
sár pomôcť. V prvom rade zruší ne-
voľníctvo. Veď to je ako novodobé 
otroctvo. Už bude koniec tomu, aby 
si chudáci pýtali povolenie na uzav-
retie svadby alebo na  sťahovanie, 
ich deti budú môcť študovať, vy učiť 
sa remeslu. A  zakáže aj prácu de-
tí do osem rokov. Šľachte bude tre-
ba tiež pristrihnúť krídelká. No a eš-
te čosi. Musí sa zmeniť výcvik armá-
dy. Vojaci sú leniví a ich predstavení 
ešte lenivší. 

- Čím začneme, Vaša jasnosť? - 
dovolil si tajomník vyrušiť cisára 
v jeho zamyslení.

- Dvoma vecami, - spamätal sa ci-
sár. - Teraz máme október roku Pá-
na 1781. Druhý rok našej samostat-
nej vlády. Najprv spíšeme a vydáme 
tolerančný patent a hneď za tým pôj-
de patent o zrušení nevoľníctva. To 
budú prvé a najdôležitejšie naše na-
riadenia. No čo stojíte? Zavolajte pi-
sára. Alebo to chcete písať vy?

na  druhom dievčence. A  takto od-
delene vychádzali aj z kostola.

Konečne nastalo ticho a vošiel fa-
rár. Všetkých prekvapila jeho červe-
ná vzrušená tvár: čo sa stalo? Zase sa 
pohli ženské lavice.

Kantor predohral predspev, ale 
farár nechytil nôtu. Naopak. Zdvi-
hol ruku, aby organ prestal hrať.

- Veľká je milosť nášho Pána! - 
zvolal mohutným hlasom. - Nena-
darmo sme sa modlili, nenadarmo 
trpeli naši otcovia a  dedovia. Dra-
hí bratia, drahé sestry, sme slobod-
ní, opäť môžeme voľne vyznávať na-
šu vieru!

Kostol zašumel, no mnohí nechá-
pali tieto slová.

- Jeho cisárska jasnosť Jozef II. 
vydal nariadenie, ktorým povo-
lil slobodne vyznávať našu vieru, 
stavať kostoly. Je pravda, že nesmú 
mať veže a zvony, ale či je toto naj-
dôležitejšie? Smieme všade vyko-
návať naše bohoslužby, smieme sa 
znova dostať na univerzity, na vyš-
šie posty, nemusíme chodiť na ob-
rady inej cirkvi a na procesie. Sme 
slobodní! Slobodní! Už nás nikto 
nebude prenasledovať za to, že sme 
evanjelici!

Vzrušený farár pozrel na prekva-
pených veriacich. Odrazu videl, ako 
rad za radom všetci veriaci pokľakli 
vo svojich laviciach i v uličkách me-
dzi lavicami a  počul prvé vzlyky 
žien. Pochopil: dá sa plakať aj od ra-
dosti, od šťastia... 

Otočil sa k oltáru, aby si ľudia ne-
všimli, že nevie slzy udržať ani on. 

Artikulárny kostol bol ako vždy 
zaplnený do  posledného miesta, ba 
ľudia aj stáli v uličkách medzi lavi-
cami. Kňaz Samuel Hellner stále ne-
prichádzal, ale kantor sa v hraní ne-
unavil. Hmýrili sa hlavne lavice, 
kde sedeli ženy. Na to sa prísne dba-
lo, aby zvlášť sedeli muži, zvlášť že-
ny, na  jednom chóre boli mládenci, 
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Zaznel mohutný hlas organu. 
Nebol to predspev. Bol to Lutherov 
Hrad prepevný. Najprv ho sprevá-
dzalo málo hlasov, ale postupne sa 
pridávali ďalší a  ďalší a  o  chvíľku 
burácal celý kostol súčasne po  ne-
mecky i po slovensky: 

- Ein feste Burg ist unser Gott...
Hrad přepevný jest Pán Bůh náš...

Tolerančné kostoly 
V  blízkosti Kežmarku začali bu-

dovať kostoly v Ľubici, Veľkej Lom-
nici, v Rakúsoch, Stráňach, vo Vrbo-
ve, Spišskej Belej...

Tolerančný patent napokon na za-
čiatku okrem iného uvádza:

„Katolíckemu náboženstvu samo-
jedinému má ostať prednosť vo verej-
nom náboženskom vykonávaní; po-
voľujeme však súkromné vyznávanie 
oboch protestantských náboženstiev 
tam, kde sa to podľa nižšie uvedené-
ho počtu ľudí a podľa možnosti oby-
vateľov dá realizovať…“ 

Podľa patentu nekatolíci, kde ži-
lo aspoň 100 rodín, si mohli posta-
viť modlitebňu i školu, avšak „žiadnu 
zvonicu, žiadne zvony, žiadnu vežu 
a vchod do kostola nemôže byť z hlav-
nej cesty“, pričom však kostol mohol 
byť postavený z hocijakého stavebné-
ho materiálu. Nekatolíkom sa mohli 
beztrestne prisluhovať ich sviatosti, 
povolili sa im verejné pohreby s účas-
ťou ich duchovného. Mohli si vyvo-
liť vlastných kňazov i učiteľov a sami 
ich platiť, avšak na všetko mali doze-
rať katolícki vyučujúci. Ďalej si mohli 
voľne kupovať domy a  majetky, zís-
kať meštianske právo, stať sa cecho-

vými majstrami, mohli získať akade-
mické hodnosti (napr. evanjelici do-
vtedy nemohli študovať medicínu či 
právo, pokiaľ nekonvertovali, podob-
ne nemohli vykonávať vysoké vojen-
ské funkcie).

Dnešný človek nad tými „vymo-
ženosťami“ krúti hlavou, vtedajší 
ľudia boli nadšení zo svojej slobody. 
Pravda, ak si chceli postaviť kostoly, 
museli žiadať cisársky dvor o povo-
lenie – ale zväčša ho aj dostali. „To-
lerančných“ chrámov neustále pri-
búdalo...

Kežmarskí evanjelici prežili 
do súčasnosti.

Stala sa Tvoja vôľa, Pane. 
Nora Baráthová – Roman Porubän

Tolerančný patent Jozefa II.
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Mesto Kežmarok zohralo dôle-
žitú úlohu v politických, hos-

podárskych, ale aj školských a  kul-
túrnych dejinách Slovenska. Kežma-
rok je ako mesto známy od r. 1269. 
Na  svoj rýchly hospodársky a  poli-
tický vývoj mal dobré podmienky 
- ležal pri dôležitej obchodnej ceste, 
ktorý spájala Orient so severom Eu-
rópy. Hospodársky rozvoj podmie-
nil zase rýchlejšie vzdelávanie sa do-
máceho obyvateľstva.

Keďže vzdelanosť bola v 13. storo-
čí i v 1. polovici 14. storočia výsadou 
kléru, vznikali prvé školy pri kláš-
toroch i farnostiach. Už v 13. storo-
čí mal Kežmarok tri farnosti, takže 
je problém určiť, pri ktorom kostole 
škola vznikla. Pri najstaršom kosto-
le sv. Michala, ktorý patril osade Slo-
vanov, pri kostole sv. Alžbety, ktorý 
si neskôr postavili nemeckí kolonisti 
alebo s najväčšou pravdepodobnos-
ťou pri kostole sv. Kríža, ktorý tiež 
patril osade pôvodného slovanského 
obyvateľstva?

Otázky, na ktoré zrejme už neod-
povieme. Vieme s istotou iba to, že 
tu farská škola bola, a to možno už 
aj v 13. storočí. Základným vyučo-
vacím predmetom farskej školy bo-
lo náboženstvo, učila sa aj latinčina 
- reč kostolov, spev - potrebný pri 
cirkevných obradoch, čítanie, písa-
nie a počítanie - úkony tak dôleži-
té pre každého mestského obyva-
teľa, ktorý sa raz mal zaoberať re-
meslom alebo obchodom. Vyuču-

230 rokov kežmarského lýcea
júcimi školy boli výlučne duchov-
né osoby a vyučovalo sa v materin-
skom jazyku.

V rokoch 1383 - 1392 listiny zare-
gistrovali spor na Kapitule sv. Mar-
tina (Spišská Kapitula). Šlo o  spor 
medzi kežmarským farárom Jánom 
a rektorom kežmarskej školy. Pred-
metom sporu bolo delenie peňazí, 
vybratých na  bohoslužbách a  poh-
reboch. Rektora zastupoval v  spore 
kežmarský richtár - najvyšší pred-
staviteľ mesta a jeden senátor. Je teda 
viac než pravdepodobné, že o školu 
sa už nestarala cirkev, ale bola v sta-
rostlivosti mesta a šlo už o vyšší typ 
školy - o mestskú školu.

Mestská škola sa delila na  dva 
stupne - na  nižší, základný, kde sa 
žiaci učili v materskom jazyku zák-
ladné predmety a vyšší stupeň s vy-
učovacím jazykom latinským, kde sa 
prednášalo tzv. sedem slobodných 
umení - gramatika, rétorika, dia-
lektika, aritmetika, hudba, geomet-
ria a astronómia. Na čele školy boli 
svetskí vyučujúci – rektor a mal nie-
koľko pomocných učiteľov.

Hoci charakter školy sa výrazne 
zmenil, nezmenili sa povinnosti štu-
dentov. V škole sa zdržiavali od pia-
tej hodiny rána do desiatej a popo-
ludní od  štrnástej do  sedemnástej. 
Ich povinnosťou bolo zvoniť na ran-
nej omši, účinkovať pri nej spevom 
i  drobnými službami. Viacerí ma-
li za úlohu v triede zakúriť a poup-
ratovať ju.
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Hoci sa o školu staralo mesto, fi-
nančne a  naturálne prispievali aj 
žiaci. Každé dieťa z  Kežmarku raz 
za štvrťrok - v prvom pôstnom týžd-
ni, na Víta, na deň sv. Kríža a na Lu-
ciu a  štyrikrát do  roka pri príleži-
tosti výročných trhov donieslo rek-
torovi 2 denáre, podobne aj na veľké 
sviatky - Vianoce, Veľkú noc a Turí-
ce. Na veľké sviatky však deti mohli 
namiesto 2 denárov doniesť jeden 
koláč. 3 denáre platili žiaci na svia-
tok Gála - l6. októbra. Ďalšie 3 dená-
re sa platili pri príležitosti závereč-
ných skúšok, ktoré boli na Gregora 
a  Gála. Peniaze, vybraté na  Grego-
ra, sa použili na  zakúpenie vajíčok 
pre najmenších žiakov. Príjem mal 
rektor i učitelia z rekordácií - čo bo-
lo chodenie z domu do domu a spie-
vanie cirkevných piesní - to sa dialo 
na Hromnice, sv. Blažeja a sv. Mar-
tina. Rektor mohol za poplatok štu-
dentov aj súkromne vzdelávať. Príj-
my mali vyučujúci aj z  pohrebov, 
ktoré sa delili na generálne, polovič-
né a malé. Na generálnych sa zúčast-
ňovala celá škola i  s  vyučujúcimi, 
na  polovičných len pol školy a  po-
mocný učiteľ, na malé pohreby žia-
ci nechodili.

Na  živobytie si museli zará-
bať aj najchudobnejší študenti, kto-
rých volali mendíci. Žobrali po do-
moch, spievali v kostole i na pohre-
boch, upratovali školu. V 15. storo-
čí podľa záznamov mestských daňo-
vých kníh mali študenti aj iné po-
vinnosti - ťahali zvony (nie však naj-
väčší, na to mal právo zvonár) na za-

čiatku mestských výročných trhov, 
na  Zelený štvrtok, pri vypuknu-
tí búrky - za  to sa im samozrejme 
platilo. Na Tri Krále chodili tradič-
ne koledovať. V januári každého ro-
ku sa konali v Kežmarku voľby no-
vého richtára, pričom nechýbali ani 
študenti, ktorí na  pripravenom pó-
diu pred radnicou vystupovali, spie-
vali, hrali na hudobných nástrojoch. 
V  období pôstu predvádzali pašio-
vé hry. Prvá správa o divadle v Kež-
marku z r. 1523 - 1524 je tiež spojená 
s miestnymi študentmi a  je možné, 
že svoj dramatický talent uplatňo-
vali už o to nejaké storočie prv. Hry 
písali pre svojich študentov učitelia 
kežmarskej školy ešte aj v  17. a  18.
storočí. Všetky vystúpenia študen-
tov mesto platilo. Štúdium nebolo 
obmedzené ani vekom, ani dobou - 
študovali i takmer 30-roční mláden-
ci a stalo sa, že v Kežmarku pobud-
li len niekoľko týždňov, resp. mesia-
cov. Mnohí po školách doslova van-
drovali.

K  zábavným chvíľkam možno 
zaradiť spoločné výlety študentov 
do prírody - dvakrát do roka vytiah-
li študenti so zástavami a  bubnami 
(predzvesť majálesov?) do  lesa, aby 
nazbierali rôzne lesné plody a  aby 
narezali lieskovice pre tých menej 
poslušných. Na  Gála - 16. októbra 
sa robili tradičné kohútie zápa-
sy. Väčší študenti si vycvičili kohú-
tov a potom ich predvádzali za veľ-
kej radosti kežmarských obyvateľov. 
Tento dlhoročný zvyk sa zrušil až r. 
1596 s odôvodnením, že kohútie zá-
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pasy prinášajú nebezpečenstvo pre 
menšie deti a  odvádzajú študentov 
od učenia, pretože sa niekoľko týž-
dňov viac zapodievajú cvičením ko-
hútov než učením.

V prvej tretine 16. storočia sa roz-
šírilo z Nemecka do celej Európy re-
formačné hnutie Dr. Martina Luthe-
ra. To našlo svoje zázemie v krajoch 
a mestách, kde žilo aj nemecké oby-
vateľstvo - teda i  na  území Spiša. 
V  Kežmarku sa začali reformačné 
zmeny po r. 1530, keď sa stal mest-
ským kňazom Juraj Leudischer. Pro-
testantský charakter dostáva i škola, 
kedy však presne, to nevieme.

Škola sa však nevracia na  pozí-
cie niekdajšej farskej školy. Ba nao-
pak - mesto sa o ňu stará stále viac. 
Pozýva vynikajúcich učiteľov, platí 
ich z mestskej pokladnice a výdavky 
na školu hradí z čiastočného príjmu 
za odpredaj vína a zrna. R. 1536 sa 
stavia nová škola z kameňa, dáva sa 
robiť nová tabuľa, lavice, ba aj došte-
ná dlážka. Pre študentov sa zriaďuje 
tzv. alumneum, kde sa zdarma stra-
vujú tí najchudobnejší.

R. 1543 sa stáva rektorom školy 
kežmarský rodák Ján Sommer, kto-
rý študoval na  univerzite vo Wit-
tenbergu u  Melanchtona, blízkeho 
spolupracovníka Martina Luthera. 
Podľa systému svojho učiteľa začí-
na vyučovať aj v Kežmarku. Základy 
Melanchtonovej školy predstavoval 
kresťanský humanizmus a návrat ku 
klasikom. Cieľom jeho vzdelávania 
bola „múdra a  výrečná zbožnosť.“ 
Študenti boli rozdelení do troch od-

delení. V prvom sa po latinsky vyu-
čovalo čítanie, písanie a základy la-
tinskej gramatiky, v  druhom a  tre-
ťom sa vyučovala latinčina, gréčtina, 
hebrejčina, rétorika, poetika a veľký 
dôraz sa dával na čítanie klasickej li-
teratúry. Prednášala sa aj dialektika 
a  matematika a  nechýbal ani spev. 
Hlavným vyučovacím predmetom 
bolo náboženstvo. Takto Melanch-
ton prepracoval metódu, ktorou sa 
vyučovalo na  mestských latinských 
školách a zmenil tieto školy na akési 
klasické gymnáziá.

Melanchtonov vyučovací systém 
bol posilnený aj príchodom takej 
osobnosti do Kežmarku, ako bol bý-
valý rektor bardejovskej školy a nie-
kdajší žiak Luthera a  Melanchtona 
Leonard Stöckel. Leonard Stöckel sa 
zdržal v Kežmarku v školskom roku 
1555/1556. 

Filip Melanchton
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Prvý známy školský poriadok 
v  Kežmarku sa vytvoril na  spomí-
naných základoch melanchtono-
vých metód r. 1596 zásluhou rektora 
Jána Mylia, rodáka z Jihlavy, absol-
venta wittenberskej univerzity. Štu-
denti sa museli zhovárať po latinsky 
- koho prichytili hovoriť v materči-
ne, dostal potupné znamenie - sig-
num v podobe somárika z kože ale-
bo dreva a  nosil ho dovtedy, kým 
sám nevyhľadal podobného previ-
nilca. Ak mal žiak signum do rána, 
čakal ho trest palicou, z ktorého sa 
mohol vykúpiť iba vtedy, ak sa na-
spamäť naučil niečo navyše - latin-
ské slovká, citáty alebo gramatické 
pravidlá. Žiaci mohli byť potresta-
ní aj ďalším výstražným znamením, 
zvaným signum morum, ak prišli 
do školy s neumytou tvárou, rukami 
alebo nohami, ak nadávali, zlorečili, 
ublížili matke, vtákom - a v tom prí-
pade sa už trstenici nevyhli.

Po  vzplanutí nových myšlienko-
vých prúdov dochádza opäť k reak-
cii - v  70. rokoch 17. storočia začí-
najú silnieť protireformačné snahy 
a  nastupuje obdobie protireformá-
cie. Dňa 10. septembra 1673 bol kež-
marským evanjelikom zabratý kos-
tol, fara i škola. Kňazi i učitelia ma-
li na „výber“ - vzdať sa svojej viery 
alebo odísť do inej krajiny. Ako uvá-
dza kežmarský učiteľ Pavol Grosz 
vo svojom dobovom denníku, kež-
marskí kňazi odišli do  vyhnanstva 
16. marca 1674. Neodišiel však kon-
rektor Pavol Grosz, ktorý sa odváž-
ne pustil do  súkromného vyučova-

nia žiakov, hoci i to bolo neskôr na-
krátko prerušené. 

Proticisárske povstanie kežmar-
ského rodáka Imricha Thökölyho si 
vynútilo v  roku 1681 zvolanie kra-
jinského snemu do Šoproňa, kde sa 
povolila aká - taká sloboda vierovy-
znania. Na základe 25. a 26. artikulu 
Šopronského snemu z r. 1681 mohli 
mať evanjelici svoje kostoly i  ško-
ly, pravda v určitých mestách a mi-
mo mestských múrov. Tak sa ško-
la umiestnila dočasne do priestorov 
niekdajšieho hostinca pri mestskej 
Vyšnej bráne, ktorý bol postavený r. 
1593 a ku ktorému sa r. 1687 prista-
val prvý artikulárny ev.a.v.kostol.

Ťažké časy poslednej tretiny 17. 
storočia ako aj začiatku 18. stor. ne-
ubrali evanjelickému gymnáziu 
na  význame. V  r. 1703 boli schvá-
lené nové školské zákony. Zákla-
dom vyučovania bolo i naďalej uče-
nie Dr. Martina Luthera, klasické ja-
zyky a  literatúra, matematické ve-
dy a hudba. Vzdelávanie sa predĺži-
lo na 14 rokov, škola opäť pozostáva-
la z dvoch stupňov: nižší, tzv. ľudo-
vá škola - trval 6 rokov, vyšší - gym-
názium - 8 rokov. V ľudovej škole sa 
mohlo hovoriť materčinou, na  vyš-
šom stupni výlučne po latinsky. Kaž-
dý polrok sa robili verejné skúšky.

V školských zákonoch boli vyme-
dzené aj povinnosti žiakov. Pre zaují-
mavosť uvedieme aspoň zopár bodov:

Č. 2: Keď prídu chlapci do  ško-
ly, musia zložiť klobúk, sadnúť si 
na svoje miesta, doniesť knihy so se-
bou, byť naučení a kým nepríde vy-
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učujúci, nesmú skákať po  laviciach 
a stoloch, škriekať a robiť hlúposti.

Č. 3: V nedele a sviatky majú žia-
ci na zvonenie z kostola prísť do ško-
ly, doniesť si spevníky, potom sa zo-
radia do párov podľa toho, ako sedia 
v  laviciach, majú ísť ticho do  kos-
tola, nesmú behať, skákať, tlačiť sa 
cez dvere, pretože je to nezdvorilosť, 
ktorá študentom nepristane.

Č. 9: Všetci žiaci, pochádzajúci 
z rôznych miest alebo krajín, majú sa 
bratsky znášať a nepohŕdať inou ná-
rodnosťou alebo sa z nej vysmievať.

Č. 13: Žiakom sa zakazuje re-
zať nožom do stolov a tabúľ, čmárať 
po stenách, kaziť okná a pece...

Č. 15: Študenti sa nesmú spolčovať 
s chlapcami, ktorí do školy nechodia, 
v zime hádzať snehové gule, šmýkať 
sa po ľade, ísť so saňami do hôr, v lete 
sa nesmú kúpať v rieke Poprad...

Kežmarskí študenti so svojimi 
vyučujúcimi sa zaradili k  priekop-
níkom bádania Vysokých Tatier - 
časť chotára Tatier patrila Kežmar-
ku od  r. 1269. Kežmarskí študen-
ti tam chodili oddávna - botani-
zovali, zbierali minerály - ale niet 
o tom žiadnej písomnej správy. V r. 
1596 sa spomína spoločný výlet kež-
marských a  prešovských študen-
tov do  Tatier pod vedením neskor-
šieho kežmarského rektora Adama 
Kunischa. R. 1615 prvý známy ho-
rolezecký výlet v  histórii Tatier vy-
konal kežmarský študent Dávid 
Frölich. Nevie sa, či zdolal Kežmar-
ský alebo Lomnický štít. V  r.  1654 
na Kežmarský štít vystúpil ďalší kež-
marský študent Daniel Speer, známy 
aj ako Uhorský Simplicissimus. 

Kežmarok sa pripojil aj na  stra-
nu ďalšieho proticisárskeho povsta-
nia Františka Rákócziho II. Vráti-
la sa mu budova starej školy i kosto-
la. No dňa 12. decembra 1709 mesto 
dobyli cisárske vojská a  evanjelic-
kí kňazi a učitelia museli Kežmarok 
opustiť. V rokoch 1710 – 1711 prišiel 
na mesto mor, ktorý skosil 3/4 oby-
vateľstva. Vyučovanie sa obnovilo 
v septembri 1711, keď sa stal rekto-
rom školy Juraj Bohuš.

18. storočie poznačilo charak-
ter školy. Nariadením cisára mesto 
nesmelo viac vydržiavať evanjelic-
kú školu. Dosť dlho sa držala z mi-
lodarov a  predaja vína, ale postup-
ne sa situácia stala neudržateľnou. 
A  tak r. 1760 vznikla Koalícia spiš-
skej a hornouhorskej šľachty a pred-Dávid Frölich
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staviteľov evanjelickej cirkvi, ktorá 
sa mala starať nielen o finančné udr-
žanie kežmarskej školy, ale aj o  jej 
ďalšie povznesenie. Patróni súčasne 
dbali o vyučovacie metódy a o dob-
ré obsadenie učiteľských miest. R. 
1839 nahradila Koalíciu Amica, 
v ktorej sa zodpovednosť za kežmar-
skú školu rozložila na všetky evan-
jelické cirkvi augsburského vyzna-
nia v  Spišskej župe, na  podtatran-
ské dištrikty a dištrikt VII banských 
miest. Škola bola zverená pod zášti-
tu Tiského ev. a. v. dištriktu. Tým 
škola prijala prívlastok dištriktuál-
na a s vedením mesta už nemala nič 
spoločného.

Na  základe prvého súborného 
školského poriadku v  Uhorsku z  r. 
1777 bolo aj kežmarské gymnázium 
zreorganizované a  dostalo charak-

ter lýcea. V r. 1787 - 1852 existova-
li pri osemtriednom gymnáziu vyš-
šie akademické triedy, bez absol-
vovania ktorých nebolo možné po-
kračovať v  univerzitných štúdiách. 
Na území Slovenska boli len štyri lý-
ceá - v Kežmarku, Bratislave, Levoči 
a Banskej Štiavnici. Pribudla aj nová 
budova, postavená v r. 1774 – 1776, 
v r. 1820 a 1865 sa nadstavalo najprv 
prvé, potom druhé poschodie.

R. 1787 bola na lýceu založená ka-
tedra filozofie. V  roku 1801 vznik-
la katedra teológie, r. 1805 vznikla 
prvá a r. 1846 druhá katedra práva. 
Študujúci na  troch katedrách mali 
spoločný vyučovací základ: latinský 
jazyk, matematiku, náboženstvo, 
prírodné vedy, dejiny, pedagogi-
ku, zdravovedu, ekonomiku a úvod 
do  pomocných vied historických - 

Budova evanjelického Lýcea v Kežmarku
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diplomatiky, heraldiky a  chronoló-
gie. Teológovia sa učili navyše ja-
zyk hebrejský a grécky, právnici rôz-
ne druhy práva - prírodné, štátne, 
medzinárodné, súkromné, trestné 
a  cirkevné, filozofi preberali pod-
robnejšie svoje disciplíny - logi-
ku, metafyziku, psychológiu a  filo-
zofiu. Žiaci všetkých ročníkov ma-
li praktické cvičenia vo svojej rod-
nej reči, teda aj v slovenčine. Vyučo-
vacím jazykom hlavne v akademic-
kých triedach bola ešte stále latinči-
na, no na nižšom gymnáziu sa podľa 
školského poriadku z r. 1755 všetky 
predmety prednášali aj po nemecky.

Hoci obyvateľstvo Kežmarku bo-
lo v prevažnej miere nemecké, škola 
poskytovala mládeži vzdelanosť bez 
rozdielu národnosti a bez rozlíšenia 
náboženskej príslušnosti. Počet štu-
dentov neustále rástol. K Slovákom, 
Nemcom a Maďarom pribudli Polia-
ci, Srbi, Chorváti, Černohorci, Česi, 
Moravania, Ukrajinci atď. A  hoci 
škola bola protestantská, navštevo-
vali ju aj katolíci, kalvíni, pravosláv-
ni, gréckokatolíci, židia, ba aj moha-
medáni. Na  začiatku 19. stor. bolo 
v lýceu vyše 300 žiakov, ktorých uči-
lo sedem stálych a viacero súkrom-
ných profesorov.

V prvom rade však pribúdali slo-
venskí študenti. Slovenčina sa na lý-
ceu učila sporadicky už na začiatku 
19. stor. a pravidelne ako nepovinný 
jazyk v r. 1853 - 1874.

„Kežmarská škola... pôsobila 
na  mňa výborne. S  veľkou chuťou 
som chodieval do školy a za dva ro-

ky som značne pokročil. Keď som 
prišiel do  Kežmarku, nevedel som 
nič po nemecky, ale za dva roky 1805 
– 1807 urobil som značné pokroky 
v nemčine a  latinčine“, píše vo svo-
jom životopise Gašpar Fejérpataky – 
Belopotocký, jeden zo zakladateľov 
slovenského ochotníckeho divadla.

Aj medzi vyučujúcimi kežmarskej 
školy bolo mnoho Slovákov - Juraj 
Bohuš z Banskej Bystrice, Daniel Mi-
hálik z Hýb, Ján Blahoslav Benedik-
ti z Ľuboreči, Ján Chalupka z Hornej 
Mičinej, Karol Kuzmány z  Brezna 
atď. Pod ich vplyvom sa formova-
li budúci slovenskí národovci a  lite-
ráti Ladislav Bartholomaeides, Gaš-
par Fejérpataky - Belopotocký, Pavol 
Jozef Šafárik, Samo Chalupka, Da-
niel Lichard, Ctiboh Zoch, Samo To-
mášik, Janko Kráľ, August Horislav 
Škultéty, Jonáš Záborský, Jakub Graj-
chman, Peter Bohúň atď.

Gašpar Fejérpataky 
– Belopotocký
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„Do  kežmarského lýcea chodie-
vali študovať Slováci od  nepamä-
ti. Keby sme si prezreli anále ústa-
vu, stretli by sme sa tam s menami 
vynikajúcich Slovákov. I  sama bo-
hatá knižnica lýcea má mnoho diel 
slavianskych“, písal vo svojich spo-
mienkach ďalší kežmarský bývalý 
študent Pavol Neckár.

Na začiatku 19. stor. sa začali štu-
denti rôznych národností grupovať 
do spoločností. V r. 1823 vznikla ne-
mecká spoločnosť, r. 1824 slovenská 
ako prvá svojho druhu na  Sloven-
sku, r. 1826 srbská a r. 1832 maďar-
ská spoločnosť. Na  činnosť sloven-
skej spoločnosti spomína vo svojich 
Rozpomienkach Samo Tomášik, au-
tor piesne Hej, Slované!

„Z  Rožňavy som roku 1828 pre-
šiel na  lýceum kežmarské, kde boli 
toho času výteční profesori... Bene-
dikti založil v Kežmarku spoločnosť 
slovenskú a bol sprvoti i  jej riadite-
ľom... Učili sme sa pilne českú gra-
matiku, prinášali sme práce proza-
ické i  básnické plody na  posúdenie 
a deklamovali sme.“

Slováci šli v tomto smere ešte ďa-
lej - r. 1838 si založili Ústav reči a li-
teratúry československej podobne 
ako na ostatných lýceách. R. 1840 sa 
v Kežmarku uprázdnila katedra teo-
lógie, na  ktorú bol pozvaný Ľudo-
vít Štúr - jeho príchod by bol býval 
posilou pre rozvoj národného živo-
ta a slovenských snáh nielen v Kež-
marku, ale na celom Spiši, lenže Štúr 
pozvanie odmietol. Na začiatku 40. 
rokov začal ústav živoriť, no r. 1845 

vznikla Jednota mládeže slovenskej 
a Spolok miernosti a striezlivosti. 

Po  revolúcii v  r. 1848/49 všet-
ky študentské spolky na  školách sa 
zakázali, ba dokonca sa na  krát-
ky čas uzavrelo aj kežmarské lýce-
um. Najväčšou zmenou v  školstve 
bola po  revolúcii Organizačná os-
nova, vydaná viedenskou vládou r. 
1849 a  r. 1851. Lýceá sa zreorgani-
zovali opäť na osemtriedne gymná-
ziá a učebný beh sa skončil maturit-
nými skúškami. V gymnáziu sa vy-
učovalo náboženstvo, jazyk latin-
ský, grécky a  nemecký, matemati-
ka, dejepis a  zemepis, prírodopis, 
fyzika a  v  najvyššom ročníku logi-
ka a  psychológia. Krasopis, kresle-
nie, hudobná a telesná výchova pat-
rili k výberovým predmetom. Vyu-
čovacou rečou mala byť reč, aká sa 
v  kraji tej - onej školy nachádzala. 
V prípade kežmarskej školy teda ne-
mecká, čím sa opäť oddialila hrozba 
maďarizácie. Aj tá sa r. 1852 zmenila 
na osemtriedne gymnázium, no vy-
mohla si naďalej používať názov lý-
ceum.

Aj v  tomto období študovali 
na gymnáziu – lýceu mnohí známi 
Slováci – Pavol Országh Hviezdo-
slav, Samo Czambel, Aurel Stodola, 
Jur Janoška, Janko Jesenský, Martin 
Rázus, Ivan Stodola atď.

Hoci silná maďarizácia na konci 
19. stor. potláčala akékoľvek sloven-
ské národné snahy, predsa si slo-
venskí študenti založili vlastný taj-
ný samovzdelávací spolok Kytka 
a  vydávali časopis Lúč. Svoju čin-
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nosť udržali v tajnosti až do r. 1894. 
Po  ich odhalení vylúčila discipli-
nárna komisia z  lýcea hlavných 
organizátorov. V  školskom roku 
1911/12 sa strhla ďalšia šovinistic-
ká aféra, pretože v maďarských no-
vinách Pesti Hirlap bol článok už 
o  známom slovenskom básniko-
vi Pavlovi Országhovi Hviezdosla-
vovi, v  ktorom sa okrem iného pí-
salo, že mohol byť maďarským bás-
nikom, keby neboli vládli na  kež-
marskom lýceu panslavistické sily. 
Riaditeľstvo lýcea ostro protestova-
lo proti obvineniu, netušiac, že eš-
te v  tom istom školskom roku bu-
de odhalený ďalší slovenský tajný 
spolok Mor ho!, ktorý pod vedením 
Mateja Janču vydával časopis Púč-
ky. Hlavní organizátori boli vylú-
čení zo všetkých gymnázií na úze-
mí Uhorska. Maďarský šovinizmus 
sa vystupňoval v rokoch I. svetovej 
vojny (1914 - 1918), avšak jeho ko-
niec sa rýchlo blížil.

„Nezabudnem na  rétorický pred-
nes Zvarínyiho z  histórie. Zvarínyi 
si aj zafilozofoval o prítomnosti a bu-
dúcnosti. Povedal: Pamätajte, ktorí sa 
dožijete päťdesiatych rokov 20. sto-
ročia, že v Európe sa prebije k vedú-
cej úlohe slavianska rasa... Smelé tvr-
denie. Veštba sa však splnila“, napí-
sal slovenský dramatik Ivan Stodo-
la v knihe spomienok Bolo ako bolo.

Po  rozbití Rakúsko - uhorskej 
monarchie a  po  vzniku Českoslo-
venskej republiky sa škola zmeni-
la na  Nemecké dištriktuálne gym-
názium, pri ňom sa v školskom ro-
ku 1927/28 otvorili paralelné čes-
koslovenské triedy, ktoré sa v  škol-
skom roku 1936/37 osamostatni-
li na  československé gymnázium. 
Na  nemeckom gymnázium sa pre-
stalo definitívne vyučovať v  sep-
tembri 1944. Pokračovaním lýcea je 
v súčasnosti Gymnázium Pavla Ors-
zágha Hviezdoslava.

Nora Baráthová

Gymnázium P. O. Hviezdoslava
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--- Slovom i obrazom ---

Novoročné stretnutie u Chritzovcov

1. januára 2017 I  tohto roku 
sme začali novoročným stretnu-
tím u brata dozorcu Ernesta Chritza 
na jeho chatke v Ľubici. Novoročná 
prechádzka napriek oznamu v  kos-
tole mnohých nenadchla. Asi prí-
jemnejší bol pre nich oddych v po-
hodlí svojej obývačky. No tí, ktorí 
sa zúčastnili a cestou trochu vymrz-
li, prišli do vykúrenej chatky, v kto-
rej nás čakalo veľa milých prekvape-
ní. A  tak na budúci rok 2018 nevá-
hajte a pridajte sa k nám. O 14:00 h. 
odchádzame spred nákupného cen-
tra TESCO. V novom roku je predsa 
potrebné urobiť pár kilometrov pešo 
pre svoje zdravie, ale predovšetkým 
pre spoločenstvo, ktoré máme aj 
pri takýchto neformálnych stretnu-

tiach, kde môžeme zdieľať rôzne veci 
a dokonca aj riešiť rôzne problémy.

8. januára 2017 Do nového roku 
sme vstúpili nielen príjemnou pre-
chádzkou, ale rovnako aj príjem-
nou hudbou, ktorá má v našom cir-
kevnom zbore svoje tradičné miesto. 
V auditóriu lýcea o 18:30 h. sa usku-
točnil 6. ročník Malej vianočnej 
hudby v podaní kvarteta Ad gloriam 
Dei. Toto kvarteto tvoria členovia 
Symfonického orchestra Slovenské-
ho rozhlasu, Orchestra opery a  ba-
letu Slovenského národného divadla 
ako aj Štátnej opery Košice a ich hos-
tia. V  interpretáciách rôznych skla-
dieb sa nám tohto roku predstavili: 
1. husle – Jozef Ostrolúcky; 2. husle 
– Jana Vozníková; violončelo – Gre-
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Kvarteto Ad gloriam Dei

gor Regeš; barytón Juraj Adamuš-
čin; flauta Dominika Križalkovičo-
vá; gitara Marek Kamenický; klari-
net – Michal Vozník. 

Festival Malá vianočná hudba sa 
koná od  roku 2011 v  rôznych mes-
tách a  obciach Slovenska a  je urče-
ný pre spríjemnenie sviatočných 
chvíľ Vianoc. Vznikol z  iniciatívy 
členov sláčikového kvarteta Ad glo-
riam Dei, tvoreného mladými profe-
sionálnymi umelcami, ktorí okrem 
sólovej činnosti pôsobia v  popred-
ných slovenských hudobných tele-
sách. Zámerom tohto kvarteta bo-
lo a je tvoriť zoskupenie, ktoré svoj-
mu publiku približuje duchovné po-
solstvo prostredníctvom hudby rôz-
nych štýlových období, pričom po-
pri osobitných večerných koncer-
toch svojou hrou obohacuje sláv-

nostné okamihy rôznych sviatkov 
a cirkevných obradov. 

22. januára 2017 sme si pripo-
menuli 420. výročie smrti Gregora 
Horvátha Stansitha. Dopoludnia sa 
uskutočnili v Spišskej Belej slávnost-
né služby Božie, na ktorých zvesťou 
slova Božieho poslúžil konsenior 
Tatranského seniorátu Ján Matis. 
Popoludní sa uskutočnil v  kaštie-
li Strážkach seminár k tomuto úmr-
tiu, na  ktorom odzneli nasledovné 
prednášky: Gymnázium Nehrense 
– humanistická protestantská ško-
la pre šľachticov v Strážkach, ktorú 
pripravila riaditeľka archívu v Spiš-
skej Sobote PhDr.  Božena Malov-
cová, no žiaľ pre chorobu táto pred-
náška bola prečítaná. Ďalšia pred-
náška bola: Protestantské školstvo 
na  území Slovenska. Predniesla ju 
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Brat farár R. Porubän pri prednáške: Reformácia na Spiši

Mgr. Erika Valko-Krišťáková, PhD. 
z  Evanjelickej bohosloveckej fakul-
ty UK. Na  záver odznela prednáš-
ka: Reformácia na Spiši, ktorú s pre-
zentáciou pripravil Mgr. Roman Po-
rubän, zborová farár v  Kežmarku. 
Pomedzi jednotlivé prednášky za-
spieval spevokol Cirkevného zboru 
ECAV na Slovensku Kežmarok. 

Kto bol vlastne Gregor Horváth 
Stansith? Najznámejší člen z  rodi-
ny siedmich generácii strážskych 
Horváth-Stansithovcov, bol sy-
nom baróna Marka Horváth-Stan-
sitha. Marko Horváth-Stansith, pô-
vodom z chorvátskeho Gradecu, do-
stal Strážky v roku 1551 za zásluhy 
pri obrane hradu Sihoť v  protitu-
reckých bojoch ako donáciu od Fer-
dinanda  I. Gregor bol jeho jedi-
ným synom, ktorý sa narodil 1. au-

gusta 1558 v Körmend (Maďarsko). 
S manželkou Eufrozínou, rod. Sem-
beriovou, mal 3 dcéry a 2 synov. Gre-
gora Horváth-Stansitha pozná mi-
nulosť i prítomnosť ako významné-
ho náboženského spisovateľa, žup-
ného hodnostára a  dejateľa evanje-
lickej cirkvi, zakladateľa šľachtické-
ho gymnázia v Strážkach, prívržen-
ca a podporovateľa reformácie a sta-
rostlivosti o  záchranu umeleckých 
a historických pamiatok.

Po  absolvovaní domácich škôl 
odišiel mladý Gregor na  radu svoj-
ho tútora Szényiho študovať najprv 
na  akadémiu v  Strasburgu, neskôr 
študoval aj vo Wittenbergu, Pado-
ve, Ženeve a  Bazileji. Po  úspešnom 
zakončení tamojších štúdií navští-
vil Francúzsko, Anglicko a  Talian-
sko. Po svojom návrate zostal milov-
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níkom vied a ako prejav tejto lásky 
k vedám sa rozhodol založiť v Stráž-
kach školu. Na  vlastné náklady tak 
vybudoval školu (1584), kde sa sta-
ral s veľkým zápalom o svojich zve-
rencov, zhromažďoval vedcov a sám 
aj vyučoval dialektiku, etiku a réto-
riku. Táto významná humanistic-
ká škola pre mladých šľachticov sa 
čoskoro presadila popri evanjelic-
kých školách v  Kežmarku a  Levo-
či. Mala charakter gymnázia so sna-
hou o jej povýšenie na vysokú ško-
lu. Vyučoval na nej okrem učencov 
prizývaných z  Nemecka aj známy 
autor slovenských duchovných pies-
ní a  neskorší superintendent evan-
jelickej cirkvi Eliáš Láni.  Súčasťou 
„Gymnasium Nehrense“ čiže Gre-
gorom založenej akadémie v  Stráž-
kach bola tiež jedna z  najlepšie vy-

bavených knižníc vtedajšieho Uhor-
ska. Podľa smútočnej reči, ktorú 
predniesol Mikuláš Erhard Dalhe-
mius z príležitosti úmrtia Eufrozíny, 
manželky Gregora, venoval na pod-
poru vied a  na  výchovu mládeže 
každoročne šesťsto zlatých.

V  rokoch 1590 – 1592 bol spiš-
ským podžupanom. Zasahoval 
do  dobových teologických sporov 
v  protestantských cirkvách, najmä 
do zápasov okolo Formula Concor-
diae, ktorej bol zástancom. Svoje ná-
zory prezentoval na kolokviu v júni 
1591 v  Csepregu, v  decembri 1595 
a v januári 1596 v Kežmarku v nie-
koľkých polemických spisoch v bo-
ji s  tzv. kryptokalvinizmom, najmä 
s  kežmarským farárom Šebastiá-
nom Lamom. V týchto sporoch od-
mietal odstraňovanie umeleckých 

Účastníci seminára v kaštieli v Strážkach
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artefaktov z evanjelických chrámov 
a usiloval sa o ich záchranu, preto je 
považovaný za jedného z predchod-
cov starostlivosti o  záchranu ume-
leckých a historických pamiatok.

Gregor Horváth-Stansith zomrel 
15. januára 1597 v  Strážkach (dnes 
mestská časť Spišská Belá). Po  jeho 
predčasnej smrti pokračoval v  tej-
to činnosti jeho syn Baltazár (1596 
– 1678), ktorý bol v  rokoch 1622 – 
1624 spišským podžupanom.  Rodi-
na udržiavala gymnázium približne 
127 rokov. Až do konca 18. storočia 
bola na  Spiši známa dobročinnou 
a mecénskou činnosťou, z ktorej tre-
ba na prvom mieste spomenúť pod-
poru kežmarského lýcea, a to peňaž-
nými i knižnými darmi.

Začiatkom 18. storočia zničil 
kaštieľ požiar, v dôsledku čoho v ro-

ku 1711 zanikla aj šľachtická ško-
la.  Po  vymretí rodu Horváth-Stan-
sith prešiel kaštieľ do majetku rodi-
ny Szirmayovcov a neskoršie ho so-
bášmi získali rodiny Medňanských 
a Czóbelovcov.

Najvýznamnejšie osobnosti v ro-
dine patrili k intelektuálom. Okrem 
toho, že boli významnými spišský-
mi zemepánmi, takmer v každej ge-
nerácii sa našiel niekto, kto sa stal 
spišským podžupanom, viacerí pô-
sobili aj v  súdnictve ako tabulárni 
sudcovia, no aj ako školskí a cirkev-
ní inšpektori. Tak ako spišská šľach-
ta vo všeobecnosti, aj oni sa vyzna-
čovali jazykovou erudovanosťou, 
a to na veľmi vysokej úrovni aj v po-
rovnaní so šľachtou v celouhorskom 
meradle. Práve s tým súvisel fakt, že 
predstavitelia tohto rodu mali širo-

Zborový spevokol CZ ECAV Kežmarok v kaštieli Strážky
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ký kultúrny rozhľad. Od 16. storočia 
patrila rodina k  stúpencom protes-
tantizmu a tento fakt rozhodol o za-
meraní vzdelania na  Nemecko, ta-
kže ovplyvnil aj celkovú kultúrnu 
orientáciu rodiny.

12. februára 2017 sa konal v cir-
kevnom zbore v auditóriu lýcea vý-
ročný konvent za rok 2016. Konven-
tuáli ako každý rok dostali vytlače-
nú správu o živote cirkevného zbo-
ru týždeň dopredu na  prečítanie. 
Okrem toho táto správa bola uverej-
nená aj na  webovej stránke cirkev-
ného zboru (www.ecavkk.sk), čím 
bola prístupná pre všetkých členov 
CZ Kežmarok, dokonca aj pre vede-
nie ECAV na Slovensku. Z toho dô-
vodu sa správa na  konvente nečíta-
la. Brat farár pripravil na spestrenie 
prezentáciu rôznych duchovných 

podujatí, ktoré sa konali v rámci ce-
lého kalendárneho roka, ale rovna-
ko aj hospodárskych záležitostí, tý-
kajúcich sa opráv a investícií na ma-
jetku cirkevného zboru. V  závere 
konventu po  schválení správy, roz-
počtu a  plánovaných úloh na  rok 
2017 konvent CZ prijal uznesenie 
ohľadom medializácie seniora Iva-
na Muchu a  vyzval vedenie ECAV 
na Slovensku, aby túto situáciu, kto-
rá ECAV na  Slovenku dehonestu-
je, urýchlene riešilo. Vedenie ECAV 
na toto uznesenie reagovalo stretnu-
tím 22. apríla 2017 o 19:30 h. s člen-
mi cirkevného zboru. 

24. februára 2017 My, kresťania, 
sa vieme zabávať a ešte ako........!!!! 
Svedčia o  tom naše tradičné evan-
jelické plesy, ktoré sa konajú vždy 
na  konci fašiangov. Ako sa to zača-

Severka - miesto konania 9. plesu kežmarských evanjelikov
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lo? Veľmi jednoducho. Pred takými 
jedenástimi rokmi sme sa niekoľkí 
Kežmarčania zúčastnili evanjelické-
ho plesu v Spišskej Novej Vsi. Prečo 
by sme to neskúsili aj my? A  tak sa 
nás zišlo pár sestier a po súhlase p. fa-
rára sme v r. 2008 všetko rozbehli...

Najprv zabezpečiť sálu. Začínali 
sme na Štarte, potom nasledovala Tat-
raľanská sála, SOŠ a teraz sme zakot-
vili už pár rokov v Reštaurácii Sever-
ka. Chutné jedlo, dobrá cena, čo nám 
ešte viacej treba? Ale treba!! Nie len 
chlebom je človek sýty. Duchovnú po-
travu vždy pripraví náš p. farár R. Po-
rubän v  podobe úvodného biblické-
ho zamyslenia, modlitby a kľúčového 
prvku tejto zábavy - vymedzenia cha-
ritatívneho cieľa. Celý výťažok z tom-
boly, príp. aj predaja ružičiek putuje 
tam, kde to najviac potrebujú. A  tak 

sme s  láskou podporili mnohé pro-
jekty, ako: evanjelickú materskú škôl-
ku vo Švábovciach, rodinu zosnulé-
ho p.  farára Cingeľa, stavbu a rekon-
štrukciu kostolov, a pod...

Tombolové ceny zháňame už 
od  Vianoc a  s  radosťou konštatuje-
me, že máme stálych ochotných dar-
cov, ktorý náš ples každoročne pod-
porujú zaujímavými cenami. Nie 
sú to len predmety vyrobené sério-
vo, ale aj vlastnoručne zhotovené 
ako napr. medovníčky a misy sestry 
Grétky Š., plesová torta od p. farára, 
alebo obrazy od Dávida J. Tvorivos-
ti sa ani tu medze nekladú! Veľkou 
finančnou pomocou bolo pre nás 
sponzorstvo pekárne vo forme chle-
bíkov, koláčov a iných dobrôt.

Sestra Alenka U. zaviedla ďalšiu 
milú pozornosť pre zúčastnené žien-

O zábavu je postarané aj pre handicapovaných
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ky - červené ružičky. Výťažok z pre-
daja bol tiež súčasťou charitatívnej 
zbierky. Veľmi dôležitá na každej ta-
nečnej zábave je hudba. Vystrieda-
li sme ich viacej, DJ-ov, živé kape-
ly a  posledné roky sme ostali verní 
manželom Šajtyovcom - speváckemu 
a  hudobnému duetu. Nikdy nás za-
tiaľ nesklamali. P. Šajtyová nám do-
konca spievala ako čerstvá mamička 
- 4 týždne po pôrode. Neodmysliteľ-
nou súčasťou zábavy bola aj krásne 
vyzdobená metla sestry Justínky S.

Tradičnými moderátormi večera 
sú p. farár a sestra Barborka K. Oni 
privítajú a oboznámia plesajúcu ve-
rejnosť s  programom. Nezabránilo 
v tom ani 2-mesačné Barborkino bá-
bätko. Ak sa chce, veľa sa dá.....

Každý rok sa snažíme pripraviť 
program, ktorý chytí za  srdce, po-

baví, je pre nás špeciálny a nie je fi-
nančne náročný. Na  prvých ple-
soch sme sa mohli oboznámiť s pes-
trými aktivitami cirkevného zboru 
formou foto-prezentácie z pera bra-
ta Mirka B. Tiež klapancie - vtipné 
postrehy našej spisovateľky Nory B. 
Uvediem aspoň úryvok: 

Dámy, páni, práve dnes
otvárame druhý ples - 
a všetci ste tu vítaní,
katolíci, luteráni, 
prípadne mohamedáni...
A buďte si celkom istí,
baviť sa budú aj ateisti.
Spestrením boli študenti Hote-

lovej akadémie, ktorí pripravovali 
miešané nápoje. Študent s biblickým 
menom Dávid Goliáš predvádzal 
barmanskú šou. Za  nezabudnuteľ-

Metlový tanec - jedna z príležitostí ako zmeniť tanečníka



85

ných považujeme tiež Lendackých 
chlapcov so svojim spevom a  hud-
bou. Kto by si nepamätal kúzelní-
ka Wolfa, ktorý nás interaktívne ro-
zosmieval skoro hodinku. Spevák 
Hrčka so svojimi pesničkami a  hu-
morným slovom, alebo malý chlap-
ček Jarko zo Spišskej Belej, sťaby gu-
mový panáčik, predviedol majstrov-
sky choreografiu Hip-hop. Úspešná 
tanečnica Kristínka B. otvárala na-
še plesy neodmysliteľným krásnym 
valčíkom. Prvý rok chudučké malé 
dievčatko, teraz mladá dáma - po-
slucháčka vysokej školy.

V  programe sme sa snažili uká-
zať umeleckú šikovnosť aj našich 
domácich bratov a  sestier. V  skve-
lých rytmoch latiny sa pár rokov 
vznášal aj talentovaný brat Miško Š., 
kým mu vystúpenia neprekazilo ne-

poslúchajúce koleno. Pri organizácii 
programu môj telefonát vždy sme-
ruje k mladému bratovi Dávidovi J., 
ktorý nás nikdy nesklamal a pripra-
vil zakaždým nejaké zaujímavé mo-
derné tanečné choreografie s  part-
nerkou aj s viacerými tanečníkmi.

Prekvapenie aj pre nás organi-
zátorov, ktoré pripravil p. farár, bo-
lo rómske trio. Zahrali tempera-
mentné skladby a  jednu aj spoloč-
ne s p. farárom, ktorý si pri tom za-
trúbil. Ale nedá sa zabudnúť na zla-
tý klinec všetkých plesov a to scénic-
ké podanie pesničky „Čižíčku- či-
žíčku“ v podaní bratov z cirkevného 
zboru. Niektoré ročníky boli oboha-
tené o súťaže, ktoré pripravovali ses-
try Andrejka a  Maruška Palanská, 
Majka a Lenka Liptáková a iní mlá-
dežníci.

Temperament rómskej hudby na plese nemôže chýbať
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Náš ples signalizuje záver fa-
šiangovej sezóny a  súčasne začia-
tok pôstneho obdobia. Po vyúčtova-
ní a  vydýchnutí si dohodneme ter-
mín a  hudbu na  budúci ples o  rok. 
Čas rýchlo uletí, príde jeseň a  my, 
„evanjelické dievčence“ pri cviče-
ní a  čajíku začneme rozmýšľať nad 
novým tentoraz už 10. plesom, kto-
rý máme naplánovaný na 9. februá ra 
2018 v Severke. Text si pripraví tla-
čová manažérka Martinka Božeko-
vá. Vytlačí plagátiky a vstupenky. 

Po Novom roku uzrie svetlo sve-
ta aj pozvánka v  rámci oznamov 
na  Službách Božích a  opakuje sa 
každú nedeľu pre zábudlivcov, ale-
bo bratov a sestry nepravidelne na-
vštevujúcich služby. Začínajú sa pre-
dávať vstupenky. Prvý mesiac skoro 
nulový záujem. Oplatí sa vôbec nie-

čo robiť? Ale s  blížiacim sa termí-
nom narastá záujem a posledné dva 
týždne sa sestra Anička Š. nezastaví.

Ešte treba zosúladiť zasadací po-
riadok, aby bol každý spokojný. Je 
každý nakoniec spokojný? Hádam...
Tombolové ceny, program, menu, 
výzdoba... Naša financministerka 
sestra Marienka K. nám odobrí vý-
davok a  nepustí ďalej na  úkor zvý-
šenia vstupného. Chceme zacho-
vať akú-takú ľudovú cenu aj bez prí-
spevku cirkevného zboru. 

Plesajúci sa za  9 rokov poobmie-
ňali. Základná zostava rodín je ver-
ná. Vynechali túto udalosť len ma-
mičky tesne pred a  po  pôrode. Tie 
sme samozrejme ospravedlnili. Ples 
nie je určený len pre jednu konfe-
siu, sme otvorení všetkým dobrým 
a slušným ľuďom. A tak sa chýr o na-

Plesová zábava v plnom prúde
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šom plesaní šíry v dobrom ďalej. Raz 
nás dokonca navštívila aj Kežmarská 
TV a  sprostredkovala našim spolu-
občanom tento projekt mediálne.

Pri každom ročníku sa snažíme 
osloviť ďalších bratov a  sestry. Ak 
máte nejaký nápad, alebo chcete pri-
spieť do tomboly, neváhajte a kontak-
tujte nás - „evanjelické dievčence“, 
alebo p. farára. Tešíme sa na stretnu-
tie s vami na 10. evanjelickom plese! 
Už teraz sa máte na čo tešiť, pretože 
bude naozaj programovo výnimočný.

Gabriela Križanová
10. marca 2017 si členovia zboro-

vej diakonie (M. Kitová, B. Ferenco-
vá a E. Imrišová) urobili výlet spo-
lu s  bratom farárom do  Žiliny. Ak 
sa vám natíska otázka: Kvôli čomu, 
respektíve za akým účelom?, tak od-
poveď na túto otázku je jednoduchá. 

Boli sme na návšteve u bývalej člen-
ky nášho cirkevného zboru a dlho-
ročnej pracovníčky v  zborovej dia-
konii sestry Hildegardy Božoňo-
vej, ktorá sa po smrti svojho manže-
la Ondreja a po operácii dolnej kon-
čatiny presťahovala do Žiliny. Býva 
vo veľmi príjemnej štvrti v susedstve 
nášho evanjelického kostola na ulici 
Fedora Ruppeldta. Zo svojho okna 
sa pozerá priamo do farskej záhrady, 
a  tak na  bohoslužby to má skutoč-
ne na skok. Toto stretnutie sa nies-
lo v  príjemnom a  priateľskom du-
chu, plnom spomienok. Po chutnom 
a dobrom obede, ktorý sme mali pri-
pravení v jednej reštaurácii, rozlúčili 
sme sa s našou sestrou a vrátili opäť 
do  svojho cirkevného zboru. I  tou-
to cestou chceme poďakovať predo-
všetkým Pánu Bohu za  všetku mi-

Sestra H. Božoňová pri stretnutí dôchodcov
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losť, ktorú mohla naša spolusestra 
Božoňová prijímať do  svojho živo-
ta v našom cirkevnom zbore v spo-
ločenstve bratov a  sestier. Mnohý-
mi darmi ju Pán Boh obdaril a  tie 
ona bohato využívala v  službe pre 
náš cirkevný zbor. Vyprosujeme pre 
ňu Božie požehnanie, aby v novom 
domove a požehnanej starobe moh-
la pre svoj život prijímať s pokojom 
a radosťou to, čo jej Pán Boh zasľúbil 
nielen ústami starozmluvných pro-
rokov, ale predovšetkým skrze Ježiša 
Krista, ktorého poslal do tohto sveta 
i pre jej záchranu. 

13. marca 2017 sa v našom audi-
tóriu stretlo pestré zastúpenie kres-
ťanov na  zaujímavej a  hodnotnej 
prednáške Paľa Streža - aktivistu 
zmierenia kresťanov a  židov z  Dol-
ného Kubína. Porozprával nám skú-

senosti z viacerých miest na Sloven-
sku, kde sa po dlhom čase podarilo 
verejným úprimným pokáním od-
strániť zlé vzťahy medzi kresťanmi 
rôznych vierovyznaní a potom spo-
ločne aj voči židom. Po takejto kajú-
cej tryzne smeli na týchto miestach 
zažiť Božie požehnanie v  mnohých 
oblastiach. 

24. marca 2017 sa po  niekoľko-
mesačnej modlitebnej a  programo-
vej príprave uskutočnili Dni židov-
skej kultúry. Deň predtým bol Lite-
rárny večer v hoteli Hviezdoslav, kde 
sa čítali úryvky zo spomienok za-
chránených židov. Dopoludnia 24. 
marca v  krásne vyzdobenom mest-
skom kultúrnom stredisku prebehol 
predpoludním mimoriadne bohatý 
program pre žiakov škôl a širokú ve-
rejnosť. Popoludní v  kinosále Iskra 

Pavol Strežo pri prednáške o kajúcej tryzne
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sa konal redukovaný program – ako 
príprava kajúcnej tryzny. Pôvodným 
zámerom bola kajúcna tryzna – teda 
pokánie a zmierenie kresťanov v na-
šom meste rozdelených do  viace-
rých vierovyznaní a  potom spoloč-
ná prosba o  odpustenie krívd, spá-
chaných na  našich židovských su-
sedoch v  čase holokaustu. Aj keď 
sa viacerí čelní predstavitelia vede-
li dohodnúť na  vzájomnom zmie-
rení a  stretávali sme sa aj pri mod-
litbách za  praktickú (nie formál-
nu) jednotu, nepodarilo sa žiaľ do-
hodnúť aj s pánom dekanom – pred-
staviteľom Rímsko-katolíckej cirkvi 
v  Kežmarku. Uznali sme, že všet-
ko má svoj čas a máme nádej, že sa 
v pravý čas uskutoční aj u nás Božia 
túžba po pokornom zmierení v rám-
ci Jeho ľudu. 

24. apríla 2017 nám do  auditória 
Pavol Strežo z  Dolného Kubína pri-
viedol vzácnu návštevu z  Izraela – 
 Eyala Friedmanna, ktorý uveril v  Je-
žiša Krista ako Mesiáša, čím sa stal 
tzv. mesiánskym židom. Obaja potom 
na základe 2. kapitoly listu Efezským 
predstavili málo známu myšlienku 
- že Boh obeťou Ježiša Krista zjed-
notil v  jedného, nového človeka ži-
dov aj ne-židov - Izrael a Cirkev. „Le-
bo On (Kristus) je náš pokoj, On, kto-
rý oboch spojil v jedno a zboril prie-
hradný múr, nepriateľstvo, ... aby tak 
z dvoch stvoril v sebe jedného, nového 
človeka, nastolil pokoj a oboch v jed-
nom tele zmieril s Bohom skrze kríž, 
na ktorom zahladil to nepriateľstvo“ 
(Efezským 2,14-16). Pripomenuli nám 
Božie zasľúbenia a požehnanie, ktoré 
takéto zmierenie prináša. 

Miki Lipták - jeden z organizátorov kajúcej tryzny v Kežmarku
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26. marca 2017 sa v Evanjelickom 
chráme Božom v  Banskej Štiavnici 
na  4. pôstnu nedeľu konali slávnost-
né služby Božie pri príležitosti udele-
nia titulu „Európske mesto reformá-
cie“ desiatim slovenským mestám. Ti-
tul „Európske mesto reformácie“ odo-
vzdal v  Banskej Štiavnici generál-
ny tajomník Spoločenstva evanjelic-
kých cirkví v Európe Michael Bünker, 
biskup Evanjelickej a. v. cirkvi v  Ra-
kúsku, ktorý poslúžil aj slávnostnou 
kázňou slova Božieho a generálny bis-
kup Miloš Klátik. Titul prebrali pri-
mátori a  zboroví farári z  vybraných 
desiatich slovenských miest, ktoré boli 
najviac spojené s reformáciou. 

Európskym mestom reformá-
cie sa stalo aj naše mesto Kežma-
rok, ktoré sa ako jedno z  prvých 
prihlásilo k reformácii; ďalej to bo-

li mestá Pentapolitany, ktoré v roku 
1549 prijali spoločné vierovyznanie 
„Confessio Pentapolitana“, kde sa 
prihlásili k evanjelickému nábožen-
stvu podľa Augsburského vyzna-
nia: Košice, Levoča, Bardejov, Pre-
šov, Sabinov; vybrané mestá Hepta-
politany – bývalé banské mestá, kto-
ré v  roku 1559 prijali vierovyzna-
nie „Confessio Heptapolitana (Mon-
tana)“: Banská Bystrica, Banská 
Štiavnica, Kremnica; a mesto Spiš-
ská Nová Ves, ktoré bolo jedným 
z miest, ktoré v roku 1569 prijali vie-
rovyznanie Spišského mestského 
seniorátu „Confessio Scepusiana“. 
Za naše mesto si toto ocenenie pre-
vzali primátor mesta PhDr.  Ján Fe-
renčák a zborový dozorca Cirkevné-
ho zboru ECAV na  Slovensku Kež-
marok Ernest Chritz.

Primátor mesta Kežmarok PhDr. Ján Ferenčák v Banskej Štiavnici
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Spoločenstvo evanjelických cirkví 
v Európe (GEKE) chce týmto projek-
tom poukázať na veľké rozmery re-
formácie v  Európe. Mestá ako Wit-
tenberg, Tübingen, Vroclav, Augs-
burg, Rotterdam a  ďalšie sa v  rám-
ci tohto projektu stali súčasťou širo-
kej siete európskych miest, ktoré bo-
li späté s  reformačným hnutím. Už 
v  16. storočí mali s  nimi veľmi ži-
vé kontakty aj mestá na  území sú-
časného Slovenska, a  to najmä vďa-
ka našim študentom, ktorí v tom ča-
se študovali na zahraničných univer-
zitách. Myšlienky reformácie sa tak 
rýchlo rozšírili aj na územie dnešné-
ho Slovenska, kde nachádzali úrod-
nú pôdu, a aktuálne sú dodnes. „Te-
ším sa, že zo starých slovenských 
miest Pentapolitany a  Heptapolita-
ny 16. storočia sa dnes stáva moder-

ná Dekapolitana, teda spolok desia-
tich miest. S týmito desiatimi európ-
skymi mestami reformácie sa celkový 
počet vyznamenaných miest zvyšuje 
na deväťdesiat. Táto stále rastúca sieť 
momentálne siaha od  St. Andrew-
su v Škótsku po Guardia Piemontese 
v južnom Taliansku, od Tallinu v Es-
tónsku po La Rochelle pri Atlantiku,“ 
povedal biskup Bünker v  príhovore 
pred odovzdávaním ocenení.

Na slávnostných službách Božích 
sa zúčastnil aj veľvyslanec Spolko-
vej republiky Nemecko v Slovenskej 
republike Joachim Bleicker. Služby 
Božie v  priamom prenose vysielala  
STV2. V rámci služieb Božích gene-
rálny biskup Miloš Klátik odovzdal 
pamätnú medailu ECAV na Sloven-
sku k 500. výročiu reformácie bisku-
povi Evanjelickej a. v. cirkvi v  Ra-

Preberanie titulu: Reformačné mesto Európy
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kúsku Michaelovi Bünkerovi a  veľ-
vyslancovi SRN v  SR Joachimovi 
Bleickerovi.

2. apríla 2017 sa v  Poprade 
na  5.  pôstnu nedeľu zišli evanjeli-
ci z cirkevných zborov Tatranského 
seniorátu na  seniorálnom stretnu-
tí k 500. výročiu reformácie. Bolo to 
v poradí ôsme seniorálne stretnutie 
v  rámci misijného podujatia „Oslo-
bodení Božou milosťou“. Chrámo-
vé zhromaždenie vrátane vzácnych 
hostí privítal domáci zborový farár 
Libor Bednár. Úvodnú liturgiu mali 
Jaroslav Matys, Ľubomíra Mervar-
tová a Miroslav Maťo. Pašiové texty 
určené na Smrtnú nedeľu čítali po-
stupne jednotliví duchovní Tatran-
ského seniorátu. 

Kázňou slova Božieho na  text 
z  Listu Efezským 2, 8, ktorý bol 

vybratý ako verš na stuhu pre Tat-
ranský seniorát: „Lebo milosťou 
ste spasení skrze vieru. A to nie sa-
mi zo seba; je to dar Boží“, poslú-
žil biskup Evanjelickej cirkvi augs-
burského vyznania v  Poľsku Jer-
zy Samiec. Po kázni slova Božieho 
zaspievali spojené spevokoly Tat-
ranského seniorátu (Kežmarok, 
Poprad, Poprad-Veľká a  Švábov-
ce). Pod vedením Marty Bednáro-
vej predniesli pôsobivé piesne Pán 
Bůh je síla má od  Juraja Tranov-
ského a  husitský Otče náš z  roku 
1420. Príhovorom k spovedi a Ve-
čeri Pánovej na  základe J 6, 53 − 
56 poslúžil popradský zborový fa-
rár Libor Bednár. 

Liturgiu k spovedi a sviatosti Ve-
čere Pánovej mali dištriktuálny bis-
kup Východného dištriktu Slavo-

Spevokoly TAS na reformačnom stretnutí v Poprade
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mír Sabol a  generálny biskup Mi-
loš Klátik. Po skončení služieb Bo-
žích predsedníctvo cirkvi odovzda-
lo biskupovi Jerzymu Samiecovi 
pamätnú medailu k  500. výročiu 
reformácie a ďakovný list za dlho-
ročnú spoluprácu s  našou cirkvou 
a  udržiavanie bratsko-sesterských 
vzťahov medzi našimi a  poľskými 
veriacimi. 

Popoludňajší program v  evan-
jelickom kostole uvádzal seniorál-
ny dozorca Tatranského seniorátu 
Tomáš Hyben. Modlitbou na  úvod 
a  krátkym duchovným zamysle-
ním poslúžil popradský farár Mi-
chal Findra. Aj on sa zamýšľal nad 
veršom z Listu Efezským 2, 8, urče-
nom pre náš seniorát. Zaželal kaž-
dému pokoru pred Pánom Ježi-
šom Kristom aj istotu Božej prav-

dy, lebo: milosťou sme spasení skr-
ze vieru v nášho Záchrancu Pána Je-
žiša Krista. S prednáškami o histó-
rii Tatranského seniorátu vystúpi-
li dve odborníčky na túto tému. Ar-
chivárka PhDr.  Zuzana Kollárová, 
PhD., hovorila o  počiatkoch refor-
mácie na  území dnešného seniorá-
tu a PhDr. Božena Malovcová, vedú-
ca Štátneho archívu v Prešove, pra-
covisko Poprad, poslucháčom pre-
hľadne priblížila históriu evanjelic-
kej cirkvi od  Tolerančného patentu 
až do súčasnosti. 

Predsedníctvo ECAV na Sloven-
sku slávnostne odovzdalo osobnos-
tiam Tatranského seniorátu pamät-
né medaily ECAV k 500. výročiu re-
formácie. Z nášho cirkevného zbo-
ru ich prijali PhDr. Nora Barátho-
vá, historička, spisovateľka, býva-

Ocenenie si prevzali B. Malovcová, Z. Kollárová a N. Baráthová
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lá zborová presbyterka a  dozorky-
ňa CZ Kežmarok a Ondrej Bartko, 
bývalý kurátor a  dozorca CZ Kež-
marok.

Spojené spevokoly Tatranského 
seniorátu aj v rámci popoludňajšie-
ho programu pôsobivo zaspievali 
ďalšie skladby z husitského obdobia 
a Tranovského kancionála (Kdož jste 
Boží bojovníci; Smiluj se, smiluj…). 
K slávnostnej atmosfére popoludnia 
prispel aj súbor Brass Collegium Le-
voča, zložený z  hráčov na  plechové 
dychové nástroje, pod vedením Vla-
dimíra Tomka. 

Na  záver predsedníctvo Tatran-
ského seniorátu odovzdalo štafetu 
reformácie Liptovsko-oravskému se-
niorátu. Seniorka Katarína Hudáko-
vá a seniorálny dozorca Peter Gärt-
ner pozvali veriacich do  najstaršie-

ho evanjelického zboru Liptovsko-
-oravského seniorátu - do Partizán-
skej Ľupče.

9. apríla 2017 sa v našom cirkev-
nom zbore uskutočnilo na  6. pôst-
nu nedeľu – tzv. Kvetnú pravidel-
né stretnutie dôchodcov v  zboro-
vej miestnosti. Keď sme s  týmito 
stretnutiami v  cirkevnom zbore za-
čínali a  keď sa človek pozrie na  fo-
tografie z  pred 15 rokov, tak mno-
hé tváre zachytené objektívom fo-
toaparátu už dnes medzi nami nie 
sú. Vždy si na nich s  láskou a vďač-
nosťou spomíname, čo všetko sme 
od nich mohli prijať do svojho živo-
ta. Na týchto stretnutiach je pravidel-
ne prislúžená aj sviatosť Večere Páno-
vej, ku ktorej pozývame nielen tých, 
ktorí zo zdravotných dôvodov nemô-
žu prísť do kostola, ale všetkých dô-

Pamätnú medailu pri 500. výročí reformácie si prevzal O. Bartko
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chodcov, ktorí sa cítia byť dôchodca-
mi a chcú spolu s nami zdieľať i toto 
spoločenstve. Ženy zo zborovej dia-
konie, či tie, ktoré sa v utorok stretá-
vajú na cvičení, skoro vždy niečo za-
ujímavé vyrobia pre našich dôchod-
cov ako darček. Chce to určitý nápad 
a chuť ho aj zrealizovať. 

Tohto roku v  pôstnom období 
medzi nás prišla sestra farárka An-
na Kukulová, ktorá je spolužiačkou 
z teológie nášho domáceho brata fa-
rára R. Porubäna a pôsobí v cirkev-
nom zbore Cerovo. V  neďalekom 
Veľkom Slavkove v  Medzinárod-
nom mládežníckom centre ICHTYS 
mal Hontiansky seniorát víkendové 
sústredenie konfirmandov. V  sobo-
tu dopoludnia si však sestra farárka 
urobila pre nás čas a prišla nám uká-
zať, čo všetko sa dá urobiť na  Veľ-

kú noc z obyčajných drevených pa-
ličiek, ktorými nám lekár pozerá 
do  hrdla, kartónu a  servítok z  veľ-
konočnou tématikou. A  tak sa na-
še sestry v  jedno sobotné dopolud-
nie stretli so sestrou farárkou Kuku-
lovou, aby opäť v nedeľu mohli dô-
chodcovia, ktorí prišli k  večeri Pá-
novej, dostať nejaký milý darček 
k blížiacej sa Veľkej noci. V kuchyn-
ke lýcea to vyzeralo ako krúžok ši-
kovných rúk, ktoré opäť niečo pek-
né vyrobili. I touto cestou patria na-
ším spolusestrám za ich službu a ná-
paditosť slová vďaky. 

15. apríla 2017 v  Novom evan-
jelickom kostole v  Kežmarku sa 
na  Bielu sobotu konal organový 
koncert. Biela sobota je dňom hro-
bového odpočinku Pána Ježiša Kris-
ta. Zvony kostolov sa „zväzujú“ – to 

Šikovné ruky našich žien pod vedením sestry farárky A. Kukulovej
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znamená, že od  Veľkého piatku až 
po  Veľkonočnú nedeľu sa nezvoní. 
Všade vládne pokoj a kľud. Do  tej-
to atmosféry vrcholného pôstneho 
obdobia nám zazneli v  podaní or-
ganistky Marty Gáborovej, violon-
čelistu Mateja Tkáča a  sopranistky 
Karin Loudovej mnohé vzácne du-
chovné diela od autorov J. S. Bacha, 
E. Blocha, O. Messiaena a  p.  Mar-
tinčeka. Všetci títo významní hu-
dobní skladatelia boli inšpirovaní 
pri svojej tvorbe udalosťami Veľké-
ho piatku, Bielej soboty či samotnej 
Veľkonočnej nedele – víťazstva Je-
žiša Krista nad smrťou. Bohatstvo 
pôstneho obdobia popri čítaní pašií 
na bohoslužbách sme mohli prežiť aj 
započúvaním sa do duchovnej hud-
by, ktorá nám toto prežívanie a jeho 
význam ešte viacej sprítomnila. 

22. apríla 2017 KEĎ AJ DETI 
PLESAJÚ... Ale nie je to žiadny tra-
dičný ples, kde sa len skáče, spie-
va, tancuje, vykrikuje, behá v zom-
bie-ovských maskách... Áno, aj naše 
deti tancujú, spievajú, hrajú sa, majú 
svoj vlastný ples, ktorého nosnou té-
mou je nejaký citát z Biblie alebo ce-
lý biblický príbeh. 

Začnime od  začiatku. Zacitujem 
vety nášho brata farára, ktoré napí-
sal do reformačného Zborového lis-
tu v roku 2015: „Ako vôbec vznikla 
táto myšlienka? Jeden večer začiat-
kom januára, keď som bol na  náv-
števe u Jendrušákovcov v Ľubici, tak 
z ich úst bola vyslovená otázka: Ne-
mohli by sme zorganizovať pre deti 
detský ples? Veď aj tak rodičia berú 
so sebou na Ples kežmarských evan-
jelikov svoje deti. (Samozrejme, sú 

Detský ples - Zachráň sa s Noachom
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tam len do určitej hodiny, nie do rá-
na – poznámka autoriek.) Urobme 
pre nich samostatný ples. A urobme 
to v Ľubici.“

Okrem toho Jendrušákovci sľú-
bili, že všetko, čo treba, sami zabez-
pečia s celou svojou rozvetvenou ro-
dinou. Svoje slová stále menia v či-
ny. Pre súčasnú dobu, kde sa stále 
len sľubuje, je to neobvyklé. Lenže! 
Namiesto súhlasu a radosti niektorí, 
bohužiaľ, Kežmarčania začali frflať, 
čo sú to za novosti, a prečo a začo, 
kto zase nemá čo robiť a  takto vy-
mýšľa... Zaujímavé, najviac hun-
drú tí, ktorí nikdy nič neurobili, 
akurát stihli všetko skritizovať. Ale 
to je všade, žiaľ, nielen u  nás. Fak-
tom však je, že ľubický zbor prícho-
dom brata farára ožil a tých niekoľ-
ko evanjelických rodín, ktoré v Ľu-

bici ostali po  evakuácii Nemcov, je 
veľmi aktívnych. (Samozrejme, že aj 
v Kežmarku sa nájde viacero veľmi 
aktívnych rodín, ale mnohé sú len 
do počtu – prepáčte za výraz a mno-
hé zabudli, do akej cirkvi patria. Ako 
keby naša moderná doba mala iných 
bohov – hlavne peniaze a moc.)

Keby „múdre“ reči odradzovali 
od aktivity, neurobilo by sa nič. Ale 
nie v  tomto prípade. V  apríli 2015 
sa v  ľubickom spoločenskom dome 
Cultus uskutočnil I. ročník Detské-
ho plesu. Prístup smeli mať aj rodi-
čia a decká prišli v nádherných ró-
bach. Ples sa začal biblickým úvo-
dom a  potom nasledovala zábava. 
Ale to by nebol mladý konzervato-
rista Dávid Jendrušák, aby na  ďal-
ší ples v apríli 2016 niečo nevymys-
lel. Ples sa zameral na včielky a  ich 

Predstavenie zvieratiek v Noachovom korábe
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prácu, na  krásu prírody, na  prá-
cu v nej a tak ďalej. Cultus sa zme-
nil na obrovský úľ a deti prišli oble-
čené v čiernožltých farbách včielok. 
Krídla „vyfasovali“ priamo na plese. 
Samozrejme, ani tu sa deti neobišli 
bez biblického úvodu a  – poznáva-
nia poľnohospodárskych nástro-
jov, veď v záhradách a vôbec v prí-
rode treba aj „makať“, aby sme ma-
li dajakú úrodu. Brat farár porovnal 
zodpovednú prácu v záhrade s prá-
cou v  cirkevnom zbore. Každý člo-
vek od Pána Boha dostal nejaké da-
ry, ktoré nemá využívať len vo svoj 
prospech, ale aj v  prospech iného. 
(Už vidím čitateľov, ako zapochy-
bujú: dnes sa to už predsa nerobí... 
Každý hrabe k sebe.) 

Pesničku o  včielke Maji v  poda-
ní Karla Gotta pozná hádam kaž-

dé dieťa, hoci je už desaťročia sta-
rá. K  tomu sa tancovalo – choreo-
grafiu pripravil so svojimi priateľ-
mi vyššie spomínaný Dávid. Samo-
zrejme, že sa tancovať naučili aj deti. 
Choreografie v  réžii Dávida nechý-
bajú na žiadnom plese. Ani hry. Na-
pr. kŕmenie rodičov deťmi – ale obe 
strany mali zaviazané oči. Že jo-
gurt bol na  všetkých miestach te-
la – okrem úst – bolo jasné. Alebo – 
kto najrýchlejšie obviaže svojho ro-
diča toaletným papierom. Či sa po-
tom WC papier využil aspoň na ne-
jakých mestských WC, nie je známe. 
Ale „srandy“ bolo dosť.

Tento rok 2017 v apríli bol už tre-
tí ples na  tému Zachráň sa s  Noa-
chom. (Kedysi sme tohto legendár-
neho „moreplavca“ volali Noe, no 
ale čo už, všetko sa mení. Našťastie 

Dvere korábu sa zatvorili
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mená apoštolov sa nezmenili a ľudia 
menom Judáš s jeho konaním sa už 
nedajú spočítať.) Noach veril Bohu, 
a tak sa pred potopou zachránil vy-
budovaním korábu, do ktorého vo-
viedol svoju rodinu a pár z každého 
druhu zvierat. 

Cultus sa zmenil na Noachov ko-
ráb. Dokonca mal aj padacie dvere 
na reťaziach, ktoré sa zavreli po na-
plnení korábu zvieratkami. Deti 
mali prísť oblečené za  nejaké zvie-
ratká, síce boli viac než dve mač-
ky, žabiak, lev, dokonca aj dinosau-
rus atď., ba obliekli sa aj rodičia, 
a  tak vznikla napr. rodinka žiráf. 
Prečo by sa nemohli hrať aj dospe-
lí? Loď by nemohla byť bez kormidla 
a to spolu so zvoncom sa nachádza-
lo na  javisku. O  kormidlo bol ob-
rovský záujem a milovníkov zvone-

nia museli občas krotiť, aby sa dalo 
v sále, pardón, v korábe vôbec hovo-
riť. Hovoriť sa síce mohlo, ale rozu-
mieť už nie. V  inej miestnosti „ko-
rábu“ zase sa premietali biblické prí-
behy. Deťom (možno aj niektorým 
dospelým) sa vysvetlil Noachov prí-
beh poslušnosti, ktorý ho zachránil 
od  istej smrti. A  opäť poučenie pre 
súčasnosť: Pánu Bohu treba bezvý-
hradne dôverovať.

(Odbočím, ale napr. tematické pu-
tovania ako Putovanie s  Mojžišom, 
sa robia v spoločnom zbore Kežmar-
čanov a Ľubičanov aj počas Dní de-
tí. A ak deti nevychováme teraz k ná-
boženskej viere, potom už bude ne-
skoro. Žiaľ, mnohým rodičom je to 
jedno. Do kostola nechodia, deti sí-
ce dajú konfirmovať, ani tie potom 
viac nevstúpia do kostola... No načo 

Tanečná zábava v korábe je v plnom prúde
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by šli, keď ani rodiča nechodia? Toh-
to roku si pripomíname 500. výročie 
reformácie Dr. Martina Luthera – ak 
by sme uvedomovali prínos reformá-
cie, tak by evanjelikov na Slovensku 
neubúdalo, ale opak je pravdou.)

Vstupné na  detské plesy je sym-
bolické, deti majú o všetko záujem, 
ich počet na podujatiach sa pohybu-
je od 50 do 80 (bodaj by toľkí chodi-
li na detskú besiedku) a prichádza-
jú nielen z  Kežmarku a  Ľubice, ale 
aj z blízkeho okolia. Aj plesy sú ces-
tou spoznávania kresťanstva a  vie-
ry. Na tom ďalšom ste všetci – ma-
lí i veľkí – srdečne vítaní.

bk – kb – nb
30. apríla 2017 sa v drevenom ar-

tikulárnom kostole uskutočnil veľ-
mi prekrásny koncert. Stabat ma-
ter od Giovanniho Battistu Pergole-

siho patrí jedným z najkrajších du-
chovných diel, ktoré nám sprítom-
ňujú utrpenie Ježiša Krista na kríži 
a  zároveň utrpenie jeho matky, na-
chádzajúcej sa pod krížom. Na tom-
to koncerte sa nám predstavili klavi-
ristka Júlia Grejtáková, sopranistka 
Viktória Norko Marková a  zahra-
ničný hosť z Talianska mezzosopra-
nistka Michela Bregantin. 

Giovanni Battista Pergolesi je je-
den z  najslávnejších a  najvýznam-
nejších skladateľov neapolskej školy. 
Najprv študoval u kapelníka miest-
neho orchestra v Jesi Francesca San-
ti. Okolo roku 1720 začal študovať 
na Conservatorio dei Poveri di Gesù 
Cristo v Neapole kompozíciu a hru 
na  husle u  Gaetano Greca, Leonar-
da Vinciho a  Francesca Duranteho 
a spieval v chlapčenskom zbore. Eš-

Nádherný zážitok sprítomňujúci udalosti Veľkého piatku
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te ako študent skomponoval cirkev-
nú operu „Li prodigi della divina“ 
(1731), ktorá bola uvedená v kláštore 
S. Angelo Maggiore. Jeho prvá opera 
Salustia, ktorú napísal na objednáv-
ku, bola s neveľkým úspechom uve-
dená v Neapole roku 1732. V tom is-
tom roku Pergolesiho vymenovali 
za kapelníka princa Ferdinanda Co-
lonna Stigliano a  jeho ďalšia opera, 
hudobná komédia „Lo firate ńna-
morato“ mala značný úspech. 

Pergolesi celý život zápasil s pod-
lomeným zdravím. Ochorel na  tu-
berkulózu a  jeho zdravotný stav sa 
rapídne zhoršoval. Jeho posledným 
veľkým úspechom bola hudobná ko-
média Il Flaminio (Neapol, 1735). 
V  roku 1736 sa uchýlil do  fran-
tiškánskeho kláštora v  Puzzuoli, 
kde prakticky na  smrteľnej poste-

li skomponoval kantátu Orfeo, Sal-
ve regina pre soprán a svoje vrchol-
né dielo Stabat mater.

Dielo Stabat mater pre mužský 
soprán, mužský alt a  orchester na-
písal Pergolesi na  objednávku nea-
polského chrámu sv. Luigi di Pa-
lazzo, aby nahradilo rovnaké die-
lo Alessandra Scarlattiho, uvádza-
né na  Veľký piatok. Dielo bolo veľ-
mi populárne, upravovali ho mnohí 
skladatelia, okrem iných aj J. S. Bach, 
ktorý ho použil pre svoj žalm „Til-
ge, Höchster, meine Sünden“, BWV 
1083. Pergolessi zomrel v  Puzzuoli 
16. marca 1736 vo veku 26 rokov.

9. mája 2017 v Drevenom artiku-
lárnom kostole v Kežmarku sa usku-
točnil koncert Jaromíra Nohavicu 
v spolupráci so žilinskou agentúrou 
G-ART s.r.o., ktorý je slovenskému 

Jaromír Nohavica vzdávajúci hold Tranovskému
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publiku známy z  rokov nežnej re-
volúcie, a  to predovšetkým piesňa-
mi, ktoré radi „pošteklili“ vtedajších 
vládnych predstaviteľov komunis-
tického režimu. Na koncerte pred 4 
rokmi (7. júla 2013) sme sa dohodli, 
že v roku 2017, keď si budeme pripo-
mínať 300. výročie pamiatky posvä-
tenia Dreveného artikulárneho kos-
tola, tak opäť príde k nám a pozdra-
ví kostol pri tak významnej príleži-
tosti svojím koncertom. Jaro Noha-
vica s tým súhlasil. Slovo dalo slovo 
a po štyroch rokoch sa k nám opäť 
vrátil s krásnym pozdravom pre ju-
bilujúci Drevený artikulárny kostol.

V  čom spočíval jeho pozdrav? 
Nielen vo vyznaní, aký je tento 
kostol krásny a  aká je v  ňom skve-
lá akustika. Tento pozdrav spočíval 
predovšetkým v  duchovných pies-

ňach, ktoré na  tomto koncerte za-
zneli z  jeho úst a zároveň z prizna-
nia sa k Jurajovi Tranovskému, kto-
rý pre evanjelickú cirkev má neza-
stupiteľné miesto, pretože v  roku 
1636 v  Levoči v  Brewerovej tlačiar-
ni bola vydaná Cithara Sanctorum 
(tzv. Tranoscius – spevník duchov-
ných piesní), ktorá sa v  mnohom 
ohľade stala pre jeho tvorbu inšpiru-
júcou studnicou. Tranovský navyše 
r. 1629 Kežmarok aj navštívil.

Pred štyrmi rokmi som Jarovi 
Nohavicovi venoval digitálnu podo-
bu Cithary Sanctorum, ktorá sa na-
chádza v  našej lyceálnej knižnici. 
Na koncerte po štyroch rokoch mo-
hol vzdať hold tejto významnej pies-
ňou, ktorú skomponoval na základe 
42. Žalmu: „Ako jeleň dychtí po vod-
ných bystrinách, tak dychtí moja duša 

Jaromír Nohavica s akordeonistom Róbertom Kusmierskym
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po Tebe, ó Bože!“ Okrem tejto piesne 
zaznela i iná jeho duchovná tvorba. 

Koncerty Jaromíra Nohavicu bý-
vajú nielenže úspešné, ale prináša-
jú poslucháčovi určitý pokoj, možno 
aj kvôli tomu, že mnohé piesne jeho 
tvorby sú práve inšpirované duchov-
nou piesňou. Nebolo tomu inak ani 
na tomto koncerte. V jeho závere Ja-
romír Nohavica vyslovil sľub, že svo-
je 70. narodeniny príde osláviť kon-
certom do Dreveného artikulárneho 
kostola. Ku tomu dodal, že svoje slo-
vo zvykne plniť, ak Boh dá, že sa toh-
to svojho životného jubilea dožije. 
Už teraz sa tešíme na tento koncert. 

10. mája 2017 od  17.00 hod 
do 22.00 hod sa v Kežmarku na pia-
tich miestach uskutočnil projekt Noc 
literatúry 2017. Úryvky z  kníh eu-
rópskych autorov zazneli v  priesto-

roch Kežmarského hradu, Lyceál-
nej knižnice, Galérie u Anjela, Bou-
tique hotela Hviezdoslav a v Paulín-
skom kostole. Čítajúcimi boli Marek 
Geišberg, herec martinského Slo-
venského komorného divadla, he-
rečka Ľudmila Mandžárová, Dra-
homír Thomay, člen Divadla ExTe-
atro, herec z Divadla Jonáša Zábor-
ského v Prešove Igor Kasala a herec 
Slovenského národného divadla Da-
niel Heriban.

Priaznivci kvalitnej literatúry sa 
mohli potešiť piatimi sériami večer-
ných čítaní z  kníh európskych au-
torov. Na  Slovensku sa do  Noci li-
teratúry zapojilo 14 miest, v  kto-
rých známe osobnosti čítajú literár-
ne úryvky na najrôznejších miestach 
od  kostolov cez galérie, terasy až 
po kryt civilnej ochrany. 

Noc literatúry s Marekom Geišbergom



104

Už po  druhýkrát sa tento pro-
jekt realizuje v našom meste, do kto-
rého sa zapojila aj Lyceálna kniž-
nica v  Kežmarku. Nápad zapojiť sa 
do  Noci literatúry v  Kežmarku vy-
šiel minulý rok z  Hotela Hviezdo-
slav. Bol to doslova nástrel, ale veľ-
mi  úspešný. Najmä na  základe toho 
sme sa rozhodli, že sa zapojíme aj te-
az druhýkrát a  že to oproti minulé-
mu roku vylepšíme. Tento rok sa pri-
dalo ešte jedno miesto. Na mape No-
ci Literatúry pribudol Paulínsky kos-
tol, známy aj ako Mariánsky kostol 
v Kežmarku. Vypočuli sme si v ňom 
herečku Ľudmilu Mandžárovú, kto-
rá nám predniesla úryvok z  knihy 
Uspávanka. Za triler o tom, ako pes-
túnka zasiahne do života rodiny, zís-
kala autorka Leila Slimani Goncour-
tovu cenu. V Lyceálnej knižnici čítal 

Marek Geišberg z knihy Neviditeľné 
mestá, v Galérii u anjela Igor Kasala 
úryvok z Vojde kôň do baru. Na Kež-
marskom hrade sme si mohli vypo-
čuť domáceho kastelána Drahomí-
ra Thomaya. Marek Šindelka v  kni-
he Únava materiálu reaguje na tému 
migrácie, píše o dvoch bratoch, kto-
rí prežívajú zložitú a  bolestnú cestu 
na  sever. Človek sa v  tomto prípade 
stáva len štatistickým údajom. V Ho-
teli Hviezdoslav Da niel Heriban pre-
čítal časť z  reportážnej eseje Karla-
-Markusa Gaussa Roztratení Nemci - 
Na cestách po Litve, Spiši a pri Čier-
nom mori. V tejto knihe sa píše nie-
len o  Nemcoch, ale aj o  ďalších ná-
rodoch, ktoré sa musia vysporiadať 
s náročnými dejinami.

Na každom mieste sme začali čí-
tať o 17.00 h v 40-minútových inter-

Noc literatúry v Jónyho knižnici
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valoch, 20-minút bolo vyhradených 
pre úryvok z knihy a ďalších 20 mi-
nút na  presun. Po  jednotlivých čí-
taniach sme sa všetci zainteresova-
ní aktéri stretli o  20.30 h. v  hoteli 
Hviezdoslav. Minulý rok to bol Ján 
Berky Mrenica ml., ktorý nám po-
slúžil hudobným vstupom a  tento 
rok to bol Daniel Heriban. 

21. mája 2017 sa uskutočnila 
na  fílii Ľubica slávnosť konfirmá-
cie. Konfirmovaní boli siedmi kon-
firmandi z  toho dvaja pochádza-
li z  Ľubice (Simona Kapolková, Fi-
lip Kasenčák) a jeden z Vrbova (Ti-
motej Kovalčík). Z  toho dôvodu sa 
uskutočnila slávnosť konfirmácie 
v ľubickom kostole. Z Kežmarku bo-
li 4 konfirmandky (Nikola Koruno-
vá, Janka Zacherová, Sabína Belko-
vá, Karolína Vilgová). V rámci sláv-

nosti konfirmácie sa konala aj krát-
ka ústna skúška konfirmandov. Tej 
predchádzala písomná časť, ktorú 
všetci konfirmandi absolvovali. Nie-
ktorí úspešne na prvýkrát a niekto-
rí si museli písomnú časť zopakovať. 

Brat farár vo svojom príhovore 
na text z 1. knihy Kráľov 3,5.9.10 po-
dotkol, že človek vo svojom živote 
má rôzne priania a rovnako ich ma-
jú aj naši konfirmandi. Na  postave 
kráľa Šalamúna poukázal, ako je dô-
ležité prosiť o správne veci. Keď na-
stúpil Šalamún na trón, Pán Boh sa 
ho pýtal: „Žiadaj si, čo ti mám dať 
(1Kr 3,5)!“ Možno sa nám zdá tá-
to otázka príliš odvážna. To skutoč-
ne Pán Boh ide do  takéhoto rizika, 
že nám hovorí: „Žiadaj si, čo ti mám 
dať!“ Možno my to vnímame ako ri-
ziko pre Boha, ale pre Boha to vô-

Konfirmandi 2017 - sedem statočných
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bec nie je riziko. To riziko našich tú-
žob a prianí znášame vždy my. Áno, 
Boh rád vyplní naše túžby a  pria-
nia. Ak sú v  súlade s  Božou vôľou, 
tak náš život Boh vedie a požehnáva. 
Ale On rovnako rád vyplní aj túžby 
chorého srdca, no následky - to rizi-
ko nakoniec znáša ten, kto si to žia-
dal. A tak je veľmi dôležité, ako od-
povieme na  Božiu ponuku: „Žiadaj 
si, čo ti mám dať!“ Nezabúdajme, že 
riziko našich prianí nesieme my sa-
mi na svojich pleciach. 

Keď sa niekto stane kráľom, tak 
má rôzne túžby, ktoré chce usku-
točniť vo svojom živote – vo svojom 
kráľovstve. V  konečnom dôsledku 
na uskutočnenie týchto svojich mla-
díckych túžob má aj veľkú moc. Veď 
je predsa kráľ. Čo si myslíte, po čom 
všetkom túžil mladý Šalamún? 

Po čom túži vaša mladosť? Mať nový 
mobil, značkové oblečenie, super bi-
cykel, športové auto a množstvo ďal-
ších vecí, ktoré by z vás urobili obdi-
vovaných a obletovaných ľudí. 

Mladosť však nemusí podliehať 
velikášstvu a  obdivovaniu druhý-
mi. Mladosť nemusí byť vždy pocha-
bosťou, ako to hovorí naše príslovie. 
Správne rozhodnutie mladých ľudí 
môže niekedy zahanbiť aj zrelý vek 
či vek staroby. Možno mnohí králi 
na Šalamúnovom mieste by si priali 
zlato, bohatstvo, slávu, ale mladý Ša-
lamún si z týchto pozemských hod-
nôt nič neprial. Keď sa ho Pán Boh 
pýta: „Žiadaj si, čo ti mám dať?“, tak 
mladý kráľ si prosí poslušné srdce, 
aby mohol spravovať ľud a vedel ro-
zoznávať dobré od  zlého. Šalamún 
preto zostane navždy príkladom 

Konfirmandi pred ústnou skúškou - trochu nervózni 
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správneho rozhodovania sa. Rovna-
ko aj vy v tento dnešný deň tak, ako 
mladý kráľ Šalamún, ste postavení 
pred rozhodnutie. Aké ho urobíte, 
to zostáva na vás. Vo sne sa Pán Boh 
ukázal Šalamúnovi a  dal mu mož-
nosť vybrať si. Tento výber, pred kto-
rý ho stavia, je zároveň skúškou, či 
sa Šalamún pri závažnosti svojej vlá-
dy bude vedieť správne rozhodnúť. 
A vtedy mladý kráľ prosí Pána Boha: 
„Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, 
aby spravoval Tvoj ľud, aby mohol 
rozoznávať dobré od zlého.“ A Hos-
podin schválil jeho žiadosť. Obda-
roval Šalamúna múdrosťou, ktorá sa 
stala známou po celom svete. 

Šalamún netúžil po sláve a penia-
zoch, aby sa tak stal známy a popu-
lárny. V dnešnej dobe človek stretáva 
mnoho sympatických mladých ľudí, 

ale ich nezdravá ambicióznosť pre 
svoj vlastný prospech, kariéru, čiže 
len všetko pre seba, človeka znechu-
cuje sa stretnúť s takýmto človekom 
– egoistom. Šalamún nechcel svojou 
múdrosťou oslňovať ľudí okolo seba. 
Svoju múdrosť po užíval pre dobro 
národa, pre druhých. Múdrosť, kto-
rú dostal od Boha, dal do služby Bo-
hu, aby v  pokore mohol spravovať 
ľud, ktorý mu bol zverený. Ak aj vám 
sa dostane múdrosti zhora, nech ne-
slúži len pre vás, ale nech z nej má 
úžitok i tento cirkevný zbor, celá cir-
kev i národ. 

V  závere slávnosti konfirmácie 
kofirmandi poďakovali zborovému 
farárovi za  dvojročnú prípravu, ale 
rovnako poďakovali aj zborovému 
spevokolu odovzdaním jednej ruže, 
ktorý ich prišiel pozdraviť piesňou 

Poďakovanie spevokolu CZ ECAV na Slovensku Kežmarok
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pri tak vzácnej príležitosti ako je 
konfirmácia – priznanie sa ku krst-
nej zmluve a vyznanie viery v Troj-
jediného Pána Boha. 

28. mája 2017 po  slávnosti kon-
firmácie sa konala v Kežmarku ďal-
šia slávnosť konfirmácie, no však 
diamantová. Zborový dozorca Er-
nest Chritz si dal bojovú úlohu a ob-
telefonoval všetkých konfirmandov, 
medzi ktorých patril aj on, a  kto-
rí boli pred 60 rokmi konfirmova-
ní v  Novom evanjelickom kostole 
v  Kežmarku bratom farárom Ale-
xandrom Kowarikom. Z  celkové-
ho počtu 22 konfirmandov žije eš-
te 8. Z tých ôsmych sa diamantovej 
konfirmácie zúčastnili šiesti (Ernest 
Chritz, Milan Macura, Karol Kul-
homer, Erika Grillingová, Margot 
Munka a Margita Frank). 

Brat farár vo svojom príhovo-
re na  základe textu z  Matúšovho 
evanjelia 13,3-9 poukázal na  to, že 
pred 60 rokmi na tomto mieste po-
tvrdzovalo svoju krstnú zmluvu 22 
mladých ľudí a  pred celým cirkev-
ným zborom sľubovalo vernosť Bo-
hu i cirkvi. Povedal: 

„Po  60 rokoch dokážeme reálne 
zhodnotiť, ako sa naplnili tieto sľuby 
a  zároveň chceme poďakovať Pánu 
Bohu za  všetko požehnanie, ktoré 
ste mohli prijať do svojho života. 

Počas týchto 60 rokov ste si mohli 
uvedomiť i  prakticky vyskúšať, že 
kresťan sa k  Bohu priznáva nielen 
slovom, ale predovšetkým svojím ži-
votom, svojimi postojmi a hodnota-
mi, ktoré vyznáva. To ste dokazova-
li vo svojich rodinách, na pracovis-
ku, medzi priateľmi, ale rovnako aj 

Diamantová konfirmácia 1957 - 2017
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v  spoločenstve cirkvi a  cirkevného 
zboru, v ktorom ste žili. Všade tam 
je zanechaná vaša vizitka viery. 

Teší ma, že dvaja z vás, ktorí ste 
zostali bývať v  Kežmarku, aktív-
ne ste sa podieľali a podieľate na ži-
vote cirkevného zboru. Jeden z  vás 
je do  dnešného dňa dozorcom CZ, 
a  tak jeho štatutárom a  druhý bol 
v minulosti zborovým presbyterom. 
Sľub, ktorí ste dali pred 60 rokmi 
Bohu a cirkvi, nebol teda márny, ale 
Pán Boh skrze svojho Ducha Svä-
tého, pre ktorého ste mali otvorené 
srdce, pôsobil vo vašom živote, a tak 
vás menil a  okresával, aby ste bo-
li použiteľní na vinici Pánovej alebo 
povedané slovami dnešného prečí-
taného kázňového textu, aby ste pri-
nášali bohatú úrodu. Vyznanie viery 
vo vašom živote sa teda nestalo len 

formalitou, ako sa to stáva dnes pri 
mnohých mladých kresťanoch, ktorí 
tu potvrdzovali svoju krstnú zmlu-
vu a sľubovali vernosť Bohu i cirkvi. 

Podobenstvo o rozsievačovi a štvo-
rakej pôde je jedno z najznámejších 
podobenstiev. Po  60 rokoch môže-
te povedať, akým zrnom ste sa sta-
li na  Božej roli a  akú úrodu vo vás 
prinieslo zrno Božieho slova. Pán 
Boh vám požehnal na mnohých ve-
ciach v  živote a  toto podobenstvo, 
ktoré sme si prečítali, nechce len bi-
lancovať váš doterajší život za  po-
sledných 60 rokov od  vašej konfir-
mácie, ale rovnako aj v  tomto čase 
chce vás aktivizovať do služby Bohu 
či už v cirkevnom zbore, vo svojich 
rodinách, alebo na ulici – jednodu-
cho všade tam, kde si vás Boh chce 
v danú chvíľu použiť. Na to, aby sme 

Diamantová konfirmácia - obnovenie sľubov
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však boli pre Boha použiteľní, potre-
bujeme mať otvorené oči, uši a srdce. 

Jarné práce v záhrade sú už sko-
ro za  nami. Možno ešte zasadíme 
pár priesad a  v  záhradke či na  po-
li môže rásť všetko v  plnom prú-
de. Pôda, do ktorej ideme niečo za-
siať či zasadiť, musí byť pripravená. 
Je potrebné ju poorať, alebo zrýľo-
vať, vytrhať všetku zelinu a  pripra-
viť hriadky, do ktorých budeme siať. 
Tento postup sa nám zdá úplne nor-
málny a robíme ho pravidelne z ro-
ka na  rok. Keby som vás poslal za-
siať niečo na  cestu do  mesta, alebo 
do tŕnia ku rieke za mestom, či ka-
menia pred drevený kostol, určite by 
ste sa mi vysmiali a povedali by ste 
mi, že kde som taký nezmysel videl, 
aby v tŕní, na kamení či na ceste na-
rástla nejaká zelenina. A  tak je pre 

nás úplne prirodzené, že rôzne plo-
diny sadíme a  zrno  sejeme do  pri-
pravenej a dobrej pôdy a iba v takto 
pripravenej pôde môže semeno pri-
niesť bohatú úrodu. 

V  tomto obraze sa skrýva odpo-
veď na  našu otázku: Čo robiť, aby 
v mojom živote semeno Božieho slo-
va prinášalo bohatú úrodu? Čo ro-
biť, aby semeno Božieho slova aj 
v mojej požehnanej starobe prináša-
lo bohatú úrodu? Ak má semeno Bo-
žieho slova priniesť bohatú úrodu, 
tak je potrebné, aby sme preň pri-
pravili pôdu svojho srdca. Božie slo-
vo, ktorého stredobodom je Kristus, 
môže náš život formovať v každom 
čase, v každom veku – to znamená aj 
po 60 rokoch od konfirmácie.

Čo sa však skrýva za  obrazom 
dobrej pôdy? Čo je potrebné v mo-

Diamantová konfirmácia - spoločné foto
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jom živote pripraviť, aby semeno 
Božieho slova padlo do dobrej pôdy 
a  formovalo môj život na  Boží ob-
raz? O tom by ste práve vy mali vy-
dať dobré svedectvo pred týmto cir-
kevným zborom. Veď váš život by 
mal byť akoby ohňom prepálené zla-
to. Ste to práve vy, ktorí by ste mno-
hým nám mohli dať rady do  živo-
ta, ako obstáť v zápasoch viery, kto-
rá prináša požehnanú úrodu či už 
do  osobného života alebo do  spo-
ločenstva cirkvi. Veď ako jedno la-
tinské príslovie hovorí: „Verba mo-
vent, exempla trahunt“ - slová hýbu, 
ale príklady priťahujú. A tie príkla-
dy my mladší potrebujeme vidieť. 

Prorok Ezechiel izraelský národ 
napomínal takto: „Odhoďte od  seba 
všetky svoje priestupky, ktorých ste 
sa dopúšťali a vytvorte si nové srdce 

a nového ducha. Veď prečo máme po-
mrieť,... (Ez 18,31)?“ Pôdou, do kto-
rej má byť zasiate semeno Božieho 
slova, čiže Ježiš Kristus, je naše srd-
ce. A my sme tí, ktorí máme odho-
diť od seba všetko to, čo poškvrňuje 
naše srdce. Vtedy sa stáva naše srd-
ce úrodnou pôdou. Keď zrno Božie-
ho slova doň vpadne, prinesie boha-
tú úrodu, čo sa krásne odzrkadlí aj 
na našom živote. 

A tak je dôležité a zaiste to potvr-
díte aj vy, milí jubilujúci konfirman-
di, aby sme svoje srdce otvorili a po-
zorne načúvali tomu, čo Pán Boh 
nám chce povedať. No nielen načú-
vali, ale aj vierou to prijímali. Pre-
to dennodenne by sme mali spolu so 
žalmistom prosiť. „Srdce čisté stvor 
mi, ó Bože, a  obnov vo mne ducha 
pevného.“ (Žalm 51,12) Dennodenne 

Pri hrobe farára Alexandra Kovarika
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by sme mali pripravovať svoje srd-
ce k tomu, aby prijímalo Božie slovo 
a túžilo po poznaní Božej vôle. K to-
mu máme príležitosť i  dnes. V  da-
roch Svätej Večere Pánovej sa nám 
ponúka odpustenie. To je to, čo kul-
tivuje pôdu nášho srdca, aby sa sta-
la úrodnou. Odpustenie je pre nás 
akýsi kultivátor, ktorí dokáže aj veľ-
ké hrudy hriechu rozbiť. A tak i dnes 
po 60 rokoch môžete opäť pristúpiť 
k stolu Pánovmu a vyznať pred Bo-
hom všetky svoje hriechy a  nedo-
statky, aby vaše srdce bolo naďalej 
úrodnou pôdou, do ktorej chce Pán 
Boh zasiať semeno svojho slova, kto-
ré má vo vás vzklíčiť a priniesť boha-
tú úrodu. 

Dnes chceme myslieť aj na vašich 
rodičov a krstných rodičov, ktorí už 
nežijú, ale ktorí vám odovzdali šta-

fetu. Boli to práve oni, ktorí vás uči-
li poznávať Pána Boha. Boli to práve 
oni, ktorí prví do vášho života zasie-
vali semeno Božieho slova a  nako-
niec vás priviedli ku konfirmácii. Aj 
im dnes patria slová vďaky za všet-
ko, čo ste od  nich do  svojho života 
prijali. Veď keby nebolo ich, tak by 
ste dnes po tých 60 rokoch tu možno 
ani nestáli. Napriek tomu, že nám 
Pán Boh dáva slobodnú vôľu, predsa 
na našom formovaní a výchove ma-
jú veľký podiel rodičia, ktorí sa nám 
svojím životom stali príkladom, ako 
prijímať do  svojho života semeno 
Božieho slova a  ako  prinášať boha-
tú úrodu. A  táto úloha je práve te-
raz pred vami. Už nie ste len rodičia, 
ale aj starí rodičia a ako starí rodičia, 
máte stále zodpovednosť za  to, aké 
svedectvo viery vydáte pred svoji-

Spomienka na zosnulých konfirmandov
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mi vnúčatami. Možno si ani neuve-
domujete dôležitosť tejto skutočnos-
ti. Váš život viery môže byť dobrým 
štartom práve pre život viery vašich 
vnúčat. 

Sila semena Božieho slova, kto-
ré rozsievač rozsieva vo svete, je veľ-
mi veľká. Nepodceňujme túto sku-
točnosť, ak nevidíme vieru u našich 
detí alebo vnúčat, nelámme nad ni-
mi palicu, ale modlime sa za nich – 
to je vaša úloha, ktorá trvá aj po 60 
rokoch. V liste Židom čítame: „Slo-
vo Božie je živé a mocné a je ostrejšie 
než ktorýkoľvek dvojsečný meč a pre-
niká až do rozdelenia duše a ducha, 
kĺbov a špikov a je schopné posudzo-
vať hnutie a  zmýšľanie srdca (Žid 
4,12).“ Boh dokáže meniť srdce člo-
veka, i keď sa nám to zdá skoro ne-
možné. 

Prajem vám, aby zrno Božieho 
slova, ktoré bolo do vás zasiate pred 
60 rokmi, prinášalo naďalej bohatú 
úrodu, aby ste svojím životom mohli 
každého dňa dokazovať svoju vieru 
v Trojjediného Pána Boha, a to nie-
len slovom, či vo vyznaní všeobec-
nej viere kresťanskej, ale predovšet-
kým v skutkoch lásky vo svojich ro-
dinách, k svojím deťom a vnúčatám, 
ale aj v  službe pre tento cirkevný 
zbor. K tomu nech vám Pán Boh po-
máha, aby keď nastane u vás žatva – 
a to jest deň súdu – mohli ste od ne-
beského hospodára počuť tie nád-
herné slová: „Správne, dobrý a verný 
sluha, nad málom si bol verný, nad 
mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť 
svojho pána (Mt 25,23)!“ Amen.“

Po  skončení slávnostnej časti 
konfirmácie sa konfirmandi odob-

Diamantová konfirmácia - spoločný obed v hoteli CLUB
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rali na miestny cintorín k hrobu bra-
ta farára Alexandra Kowarika, ktorý 
ich pripravoval na konfirmáciu a pri 
kríži zaspomínali na  tých, ktorí už 
nie sú medzi nami a ktorých Pán ži-
vota a smrti povolal z tejto časnosti. 
Spoločným obedom v  hoteli CLUB 
s mnohými ďalšími spomienkami sa 
táto milá slávnosť diamantovej kon-
firmácie skončila. 

31. mája 2017 náš cirkevný zbor 
navštívil francúzsky veľvyslanec 
Christophe Léonzi. V drevenom ar-
tikulárnom kostole sa zoznámil nie-
len s históriou kostola, ale aj s histó-
riou Evanjelickej cirkvi a. v. na Slo-
vensku a  nášho cirkevného zbo-
ru. Zaujala ho nádherná rezbárska 
práca, ale aj funkčný organ, kto-
rý je skvostom medzi barokovými 

mechanickými organmi a  ktorý sa 
objaví v  tomto roku aj na  poštovej 
známke pri príležitosti 500. výročia 
pamiatky reformácie. 

Po  prehliadke Dreveného arti-
kulárneho kostola sme pokračovali 
v prehliadke lyceálnej knižnice, kto-
rou ho previedla sestra Katarína Sla-
víčková. Oboznámila ho s históriou 
nielen tejto budovy ako školskej in-
štitúcie, ktorá si v tomto roku pripo-
menula 230. výročie od  založenia, 
ale rovnako aj bohatou knižničnou 
zbierkou, ktorá knižnicu radí k naj-
väčším školským historickým kniž-
niciam v  strednej Európe. Unesený 
významom tohto miesta a s prianím 
väčšej propagácie sa francúzsky veľ-
vyslanec s nami rozlúčil. 

Roman Porubän

Francúzsky veľvyslanec na návšteve Lyceálnej knižnice
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Lutherova reformácia poukáza-
la na  jeden úžasný dar, ktorý 

Boh dáva človeku – spasenie z Bo-
žej milosti. Čo to pre nás zname-
ná? Kresťan dostáva večný život 
ako dar od Boha a nie ako výsledok 
svojich dobrých skutkov. Táto mi-
losť sa nám zjavila v Ježišovi Kris-
tovi, vďaka ktorému sme oslobode-
ní od hriechu. Naša viera ako dô-
vera sa preto obracia smerom k Ne-
mu, o čom vydávala svedectvo pr-
votná cirkev. V  tejto viere zotrvá-
vali aj naši predkovia a  táto viera 

im pomáhala prekonávať i  ťažké 
skúšky, cez ktoré stáročiami pre-
chádzali v  istote, že spasenie, ako 
Boží dar pre človeka im nemô-
že nikto vziať. A  tak každého dňa 
mohli vyznávať: Až potiaľto nám 
pomáhal Hospodin. 

Ďakujeme ti Hospodine za  vieru 
naši predkov, za ich život i svedectvo 
a  prosíme Ťa, prebúdzaj i  nás k  ži-
votu vo viere v  Ježiša Krista, aby aj 
na našich perách mohli každého dňa 
zaznieť slová: Až potiaľto nám po-
máhal Hospodin. Amen.



27. AUGUST 2017

„Ty si môj Boh, Tebe ďakujem; 
Bože môj, chcem Ťa vyvyšovať. 

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; 
lebo naveky trvá Jeho milosť!“

Žalm 118,28.29


