
Poprad – Matejovce
Cirkevný zbor vznikol v pol. 16. stor. a až do roku 1938 patril do Spišského mestského se-

niorátu. Potom do r. 1945 bol súčasťou nemeckej ev. cirkvi. Tolerančný kostol pochá-
dza z r. 1784. Pôdorys kostola naznačuje grécky kríž, ktorý je zaklenutý troma 

poľami českej placky. Interiéru kostola dominuje klasicistický oltár s ob-
razom Krista so ženou Samaritánkou pri Jákobovej studni. V štíte 

oltára sa nachádza obraz Ježišovho vzkriesenia. Krstiteľnica 
pochádza z mladšieho obdobia. Druhou dominantou je 

neskoroklasicistický organ postavený v r. 1823, 
ktorý pochádza zo známej organárskej ro-

diny Fridricha Deutschmana z Vied-
ne. Bohatá rezbárska výzdoba 

sa nachádza okrem oltára 
a organa aj na kaza-

teľnici.

„Ajhľa, 
tvorím nové; 

už teraz to raší. 
Nebadáte to? 
Veru, robím 

cestu na púšti, 
rieky v pustatine.“

Izaiáš 43,19

22.  Apríl  2011
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Ostaň s nami, Pane, 
lebo sa pripozdieva...
Milan Rúfus

Prázdno je, Bože, chýbaš nám.
Prázdny je priestor. Tu i tam.
Jeho hrôza i veleba.
Prázdno je, Bože, bez Teba.

Prázdno je slze vo víčku, 
prázdno je uhľom v ohníčku,
prázdno je deťom, starobe,
prázdno je tráve na hrobe –

chýba do nej Tvoj tichý kríž.
A ľudskej duše plachá myš
dieročku hľadá do chleba.
Tak jej je prázdno bez Teba.

Kačička božia, divoká...
Kto ti to strelil do boka?
Kto ťa to zronil z tej výšky?
Počítaj svoje detičky.

Sedia na chladnom kameni
už mimo tvojich znamení.
A kalnú vodu píjajú.
A nevedia, čo hľadajú.

Pomysli, Bože, pomysli,
to nie Ty – my sme odišli.
Ale my predsa prídeme
zo zeme k Tebe, do zeme.

Veď ten, kto nežil na zemi,
nevie, kde more pramení,
nemôže ani do neba.
Prázdno je, Bože, bez Teba.

Buď teda, maj nás trochu rád.
Keby si nebol – pod i nad,
vo vnútri vecí, okolo –
všetko, čo je, by nebolo.
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Pôst - je potrebný?

Si hladný po Bohu? 
Dosť si túto otázku kladiem v  poslednom čase: 

Som hladný po Bohu? SOM! a ZÚFALO!
Čo je najväčším nepriateľom môjho „hladu 

po Bohu“? 
To je druhá dôležitá otázka. Čítal som, že sú to 

Božie dary „nie je to jed, ale jablkový koláč.“ Keď Je-
žiš popisuje, čo nám bráni dostať sa do neba, tak to 
nie sú nejaké šialené hriechy, ale dobré Božie dary 
– manželstvo, pole, voly – Lk.14,16-24 – tí nešťastníci ich uprednostnili 
pred Darcom – a tým to pokazili!

„Pôst je vo svojej podstate túžbou človeka, ktorému chýba hlbší vzťah 
s Bohom, cnie sa mu, či je mu smutno; a preto urobí čokoľvek a vzdá sa čo-
hokoľvek, len aby sa ochránil pred zhubnými účinkami zdanlivo nevinných 
potešení a zachoval si úprimnú túžbu po Bohu. Netýka sa to len jedla, ale 
čohokoľvek.“ – to nie je moje, to je citát. 

Len ty najlepšie vieš, čomu venuješ viac času, ako Pánovi – a nehovorí-
me tu o hriechu, ale o dobrých veciach – Božích daroch. 

Čím nahrádzaš osobné spoločenstvo s  Pánom Ježišom Kristom? 
 Duch Boží ti to zjavuje, aj teraz. Je čas dať to pod kríž, na to správne 
miesto. 

Nedovoľ, aby u teba čokoľvek stálo v ceste túžbe po Pánovi. Pôst je 
výborný čas na takéto očistenie a vzdanie sa týchto veci – kvôli Pánovi Je-
žišovi – a ty vieš, že to za to stojí. 

Práve v tomto pôstnom období je dobrý čas ísť do pôstu a pokoriť seba 
a svoje túžby pred Božiu tvár. 

Ak do toho chceš ísť, tak ťa povzbudzujem – je to boj ťažký, ale silne 
očisťujúci – ale to určite poznáš najlepšie. 

„Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokla-
dám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svoj-
ho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby 
som Krista získal“ (Filipským 3,7-8)

Stanislav Kocka,
farár v Košiciach
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Ježiš Kristus vstal z mŕtvych
Čo vlastne vzkriesenie znamená?
Slová, že Ježiš Kristus na tretí 

deň vstal z mŕtvych, sú vlastne jad-
rom celého vyznania viery a mali by 
byť aj jadrom celej kresťanskej vie-
ry. Preto by sme si každý mali po-
ložiť otázku, aké miesto má Kristo-
vo vzkriesenie? Je totiž to najdôle-
žitejšie, aj napriek tomu, že o ňom 
nemôžeme podať jasný a objektívny 
dôkaz. To však neznamená, že naša 
viera visí len tak vo vzduchu. My sa 
opierame o vieru našich predchod-
cov, hlavne o vieru apoštolov. A nie-
len o vieru, ale aj o ich skúsenosti. 

Ježiš, ktorý zomrel na kríži, bol 
vlastne pre svoje okolie prekliatym 
človekom. Pre Židov predsa plati-
lo: Prekliaty, kto visí na dreve (2.M. 
21,22-23; Gal 3,13). Apoštolovia, 
ktorí boli spojení so židovstvom, ale-
bo ktorí z neho vyšli, však hlása-
li vieru práve v tohto Ježiša Krista. 
Ako k takejto viere prišli? Nedá sa 
to vysvetliť inak, než že sami muse-
li prežiť stretnutie práve so vzkrie-
seným Ježišom. A my sa opierame 
o ich svedectvo. 

Ak Ježiš vstal z mŕtvych a ak to-
mu veríme, tak o tom musíme mať 
aj správnu predstavu. Nemôžeme si 
vzkriesenie predstavovať ako návrat 
do toho života, z ktorého smrťou odi-
šiel, ale ako krok, ktorý leží za hra-
nicou smrti, ako cestu vpred, k Bo-
hu. Ježišovo vzkriesenie, na rozdiel 
od vzkriesenia Lazara, je totiž sku-
točne prechodom do inej dimenzie. 
Lazar bol iba vrátený na pôvodnú 
časovú os – on ďalej žil, kým neum-
rel, uňho išlo len o oživenie nefungu-
júceho organizmu. Ježišovo vzkrie-

senie je však premena. Je to preko-
nanie smrti životom, a to životom, 
ktorý je Boží.

Písmo nám hovorí, že Ježiš vstal 
z mŕtvych, stretol sa s učeníkmi 
a vstúpil na nebesia. Najdôležitej-
šie je práve to stretnutie so Vzkrie-
seným – poznať Ho a uvedomiť si, 
čo to znamená pre náš život. Bez 
vzkriesenia nemožno pochopiť kres-
ťanstvo, a je chyba, že sa o ňom 
hovorí menej ako o kríži a utrpe-
ní. My však nepotrebujeme vzkrie-
senie skúmať, ani Písmo nás k to-
mu nevedie, dokonca ho ani neopi-
suje. Vzkriesený Ježiš sa ani nedá 
pochopiť rozumom, rukami uchopiť, 
polapiť v našom pozemskom svete. 
Prečo, to vysvetlím na príklade jeho 
stretnutia s Tomášom. V Písme ne-
čítame, že Tomáš šiel a vložil ruky 
do Kristových rán, on len vyznal: 
Môj Pán a môj Boh. Odpovedá vy-
znaním viery, nie správou o ohmata-
ní. Tomášova veta nám hovorí oveľa 
viac, ak keby povedal: Ja som sa do-
tkol. To by bolo málo a týkalo sa len 
danej chvíle. Vyznanie viery sa však 
týka celého života. A evanjelium ve-
die k vyznaniu viery, nie k ukojeniu 
zvedavosti. Ježiš hovorí: Veríš, lebo 
si ma videl. Blahoslavení, ktorí ne-
videli a uverili. Evanjelium smeruje 
do budúcnosti, je odrazovým mos-
tíkom k praktickému životu – životu 
s Kristom. 

Premýšľajúci človek sa pýta, čo 
s ním bude, keď zomrie. Lenže všet-
ko naše uvažovanie o tom, čo je 
za hranicou života, sa musí niesť 
v spojení s Ježišom. Náš pozemský 
stav je určovaný tým, že sme po-
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tomstvom Adama. Náš „nebeský“ 
stav je určovaný tým, že sme potom-
stvom Krista. Vzťah nášho pozem-
ského a večného života môžeme 
prirovnať k vzťahu semena a rast-
liny. Každé je skutočné a má svo-
ju hodnotu, no život po vzkriesení je 
niečo nové, nie opakovaním toho, čo 
bolo. Pritom to má priamu súvislosť 
presne tak, ako ju má rastlina so se-
menom. Takí, akí sme tu, nemôže-
me existovať u Boha. Preto je nevy-
hnutná premena. Smrť bude premo-
žená nielen mimo nás, ale aj v nás. 

Prečo to všetko tak podrobne ro-
zoberám? Lebo sme ovplyvnení pla-
tonizmom, podľa ktorého sa duša 
po smrti oddelí od tela a odíde do rí-
še ideí. Platonizmus vlastne Bo-
ha nepotrebuje, stačí, keď sa duša 
oslobodí od tela, od „zlej“ hmoty...

Ako sa na vykúpenie pozerajú tí, 
ktorí Krista neuznávajú? Židia ne-
ustále čakajú Mesiáša. Vykúpenie 
chápu nie ako osobnú, ale ako ko-
lektívnu záležitosť. Moslimovia si 

musia cestu do neba sami vybojo-
vať. Ateisti „vyznávajú“, že po smrti 
nič nie je. Budhisti a hinduisti veria 
v reinkarnáciu – prevteľovanie, kto-
ré je teraz veľmi rozšírené aj v Eu-
rópe, no táto novodobá reinkarnač-
ná predstava (umrieme – nevadí, 
čakajú nás ďalšie životy), je vlast-
ne pseudo-nádejou. Je to pseudo-
-zvesť o pseudo-vzkriesení. A navy-
še, človek si vystačí sám, nepotrebu-
je žiadneho Vykupiteľa, a to je láka-
vé. To, ako tieto myšlienky ľudia ľah-
ko prijímajú, svedčí o túžbe človeka 
po transcendencii – po tom, aby sa 
smrťou všetko neskončilo. Európske 
chápanie reinkarnácie je však posu-
nuté a zamerané len na túžbu člove-
ka mať čo najviac životov, aby si užil. 
A to sa líši od pôvodného východné-
ho učenia, ktoré chápe prevteľova-
nie ako prostriedok na dosiahnutie 
nirvány – rozplynutia sa v univer-
ze. Kresťan sa však nechce rozply-
núť, on má niekoho, s kým sa chce 
stretnúť – Boha. 

Aleš Opatrný

Veľká noc

Ako sa raduje nebo i zem, tak sa radujú aj naše duše pri Tvojom vzkrie-
sení, Pane Ježišu Kriste! Veď si umrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych 

na naše ospravedlnenie. V tom je naše víťazstvo proti diablovi a smrti. To 
nás teší a napĺňa pokojom a milosťou pred Bohom a Otcom. Tvoje víťazstvo 
posilňuje našu nádej, že aj my vstaneme z mŕtvych. Za takýto zisk z Tvojho 
vzkriesenia Ti ďakujeme, Ty víťazné a milostivé Knieža pokoja! 

Aby sme si to všetko naozaj vážili a užitočne privlastnili, naplň nás Svo-
jím Duchom svätým. Vzbuď v našich srdciach svätú túžbu po Tebe, aby sme 
hľadali Tvoje kráľovstvo i Jeho spravodlivosť. Veď našu myseľ i vôľu tak, aby 
sme v Tvojej cirkvi vždy prinášali vonné masti dobrých skutkov, najmä lás-
ky a milosrdenstva.

Ó, vzkriesený veľkonočný Baránok, vzkries naše duše z hrobov hriechu 
k novému životu. A v deň posledný vzkries nás v novom oslávenom tele k ži-
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votu večnému. Zatiaľ však pripoj sa k nám v tomto časnom údolí, potešuj 
nás v našich smútkoch, posilňuj Duchom Svätým v zápasoch proti pokuše-
niu, upevni vo viere, v láske i nádeji – až do konca života. My chceme s Te-
bou žiť a prebývať tam, kde Ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom i Duchom Svä-
tým naveky vekov. Amen.

Juraj Tranovský z knihy Modlitby a ódy

VSTAL Z MŔTVYCH A ŽIJE

Evanjelium podľa 
Lukáša 24,1-12

V  prvý  deň  po  so-
bote  včasráno  prišli 
k hrobu a priniesli vo-
ňavé  oleje.  Našli  ka-
meň odvalený od hro-
bu. Keď vošli dnu, ne-
našli telo Pána Ježiša. 
Keď nad  tým  rozpači-
to uvažovali, zastali pri 
nich dvaja muži v žia-
rivom odeve. Ženy  sa 
preľakli  a  sklonili  tvá-
re k zemi. Ale muži im 
povedali: Prečo hľadáte živého me-
dzi mŕtvymi? Niet ho tu, vstal z mŕt-
vych. Spomeňte si, ako vám rozprá-
val, keď bol ešte v Galilei: Syna člo-
veka musia vydať hriešnikom do rúk 
a ukrižovať ho, ale tretieho dňa mu-
sí vstať z mŕtvych. Tu si  spomenu-
li  na  jeho slová,  vrátili  sa do hrobu 
a  všetko  to  zvestovali  Jedenástim 
i  všetkým  ostatným.  Bola  to  Mária 
Magdaléna, Johana, Mária Jakubo-
va a ostatné s nimi, ktoré to rozprá-
vali apoštolom. Ale tým sa zdali tie-
to slová ako číry nezmysel a neveri-
li im. No Peter vstal a bežal k hrobu. 
Keď  sa  nahol,  videl  tam  iba  plach-
ty. Odišiel domov s úžasom nad tým, 
čo sa stalo.

Veľkonočné ráno. 
Pre Ježišových 

priateľov patrilo spr-
voti medzi najsmut-
nejšie. Po prebudení 
do nového dňa si opäť 
uvedomili tú nesmier-
nu stratu. V piatok bol 
potupne ukrižovaný 
Ten, ktorý tak požeh-
nane vstúpil do ich ži-
vota. Každý mu vďačil 
za veľa. Teraz však už 
nie je medzi nimi.

Ešte sa len briež-
dilo a vďačné ženy išli k jeho hro-
bu. S akým úmyslom sa ta ponáhľa-
li? Dokončiť pohreb, na ktorý v pia-
tok nebolo času. Vykonať posledný 
akt pietnej úcty. Čo ich čaká potom? 
Už iba spomienky na to všetko veľké, 
svetlé, čo prežili s Pánom. Spomien-
ky a s nimi tichý smútok a rezignácia.

Taká istá bolesť trápila aj srdcia 
Jeho učeníkov. A nie iba bolesť, ale 
aj veľký strach. Od tých, ktorí im za-
bili Pána, mohli aj pre seba čakať to 
najhoršie. Preto sa skrývali, zatvá-
rali dvere, zamykali ich. Najčernej-
šie chmáry ovládli ich mysle, napl-
nili ich srdcia.

Medzitým sa odohralo niečo, 
o čom títo ľudia ani netušili. Najvyš-

(Veľkonočná nedeľa)
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ší, Hospodin, vystúpil zo svojho ml-
čania a vzkriesil svojho Syna k no-
vému životu. Keď Najvyšší vystúpi 
zo svojho mlčania, chveje sa svet, 
chvejú sa priatelia aj nepriatelia. 
Priatelia v radosti, bázni, božej úcte, 
nepriatelia v strachu. A toto sa stalo 
v to veľkonočné ráno.

Ohromné prekvapenie pre ženy. 
Cestou sa trápili, kto im odvalí ka-
meň od otvoru hrobu. Ale keď ta pri-
šli – kameň odvalený, hrob prázdny. 
Poslovia z nebeského sveta im po-
máhajú pochopiť, čo sa vlastne sta-
lo. „Niet ho tu – bol vzkriesený. 
Hľa, miesto, kde ho položili.“ Bolo 
im dopriate viac než len vysvetlenie: 
tvárou v tvár uvideli Vzkrieseného. 
Kto môže opísať, čo prežívali v tej 
úžasnej chvíli? Prišli vzdať poslednú 
poctu mŕtvemu telu, a tu sa stretá-
vajú so živým, vzkrieseným Pánom.

Preletieť v duchu cez tisícročia, 
pobudnúť so ženami na tom svä-
tom mieste, prežívať s nimi posvät-
nú bázeň a posvätnú radosť – to má 
byť naša Veľká noc. Bez tohto zážit-
ku by celé sviatky boli len prázdnou 
škrupinou.

Nedeľné ráno bolo nezabudnu-
teľné, nedeľný večer bol nezabud-
nuteľný. Učeníci sedia za zamknutý-
mi dvermi. V ich srdciach je strach, 
ale súčasne aj prvé dojmy zo správ 
o vzkriesení. Ženy prišli s ohromu-
júcou zvesťou o prázdnom hro-
be, o slovách anjelov, o stretnutí so 
vzkrieseným Pánom. Ale možno to 
brať vážne? – kládli si otázku učení-
ci. Možno tým ženám dôverovať? Tí-
to rybári, muži tvrdej práce a tvrdých 
životných skúseností, nie sú ochotní 
len tak bez všetkého uveriť každému 
chýru. K pochybovačným otázkam 
pridávali sa však otázky nádeje: Ale 

čo ak na tých slovách žien niečo je? 
Takáto neistota medzi pochybovaním 
a medzi nádejou je veľmi mučivá.

Robí jej koniec sám vzkriesený 
Pán. Napriek zamknutým dverám 
zjaví sa uprostred učeníkov a po-
zdravuje ich známymi slovami „Po-
koj vám“. Známe slová, ale v tejto 
chvíli sa z úst Vzkrieseného prihová-
rajú uboleným a ustrašeným dušiam 
jedinečným posolstvom. Pokoj vám – 
to je koniec smútku, koniec neistoty. 
Vo vašich dušiach môže zavládnuť 
pokojná, radostná istota. Pokoj vám 
– sily zla, ničenia, deštrukcie sú pora-
zené. Zásadné víťazstvo dobra a lás-
ky je vybojované. I keď zlo ešte pôso-
bí, hoci aj zúrivo, na definitívnom ví-
ťazstve dobra nemôže nič zmeniť.

Za tých niekoľko minút odohra-
li sa v srdciach učeníkov prevratné 
premeny. Kto sa stretne so vzkrie-
seným Pánom, kto získa pevnú is-
totu o Jeho novom živote, stáva sa 
celkom novým človekom. Stretnutie 
so Vzkrieseným v ten nedeľný ve-
čer poznačilo nezmazateľnou peča-
ťou každého z prítomných. Z ustra-
šených bojkov sa stali pevní, sme-
lí, zdravo sebavedomí svedkovia 
vzkrieseného Pána. Sú príkladom 
toho, aká požehnaná zmena môže 
nastať v nás, ak dovolíme, aby nás 
ovládla istota vzkriesenia.

Dvaja z Ježišových priateľov šli 
v podvečer toho istého dňa do mes-
tečka Emauzy. Nevieme naisto, 
prečo ta šli, ale nebudeme ďaleko 
od pravdy, ak predpokladáme, že ich 
poháňal strach. Jeruzalem, v ktorom 
im ukrižovali Pána a Učiteľa, stal sa 
pre nich nebezpečným mestom. 
Možno ich konečným cieľom bola 
Galilea, kde by sa cítili bezpečný-
mi a mestečko Emauzy bolo len jed-



88

nou zastávkou na tejto dlhej ceste. 
Ako tak šli, pridal sa k nim vzkriese-
ný Pán, ale ich oči boli akoby drža-
né, aby ho nepoznali. Pokladali ho 
za neznámeho pocestného. Vzbudil 
v nich dôveru, a tak Mu vyrozprávali 
všetko, čo im ležalo na srdci. Pove-
dali mu o svojej bolesti, o nádejach, 
ktoré stroskotali, aj o správach, kto-
ré ráno priniesli od hrobu, priznali sa 
k svojim pochybnostiam.

Potom sa ujal slova On, nezná-
my pocestný, a učeníci žasli. Pove-
dal im, že to, čo sa stalo s Ježišom 
Nazaretským, s Mesiášom, nebo-
la náhoda, ale že to dávno na Boží 
príkaz predpovedali proroci. Nazna-
čil im, že oni, učeníci, mohli predsa 
čakať Kristovo vzkriesenie, a že ma-
li uveriť ženám, ktoré im priniesli tú 
radostnú správu. Ba ich aj pokarhal, 
že nebrali vážne slová prorokov a že 
neprijali správu o tom jedinečnom 
Božom zásahu. Povedal im rovno, 
že sú nerozumní a veľmi pomalí.

Boli zahanbení, ale to nebo-
lo nič v porovnaní s veľkou rados-
ťou a tichým pokojom, ktorý im napl-
nil srdcia. Keď sa v spomienke vráti-
li k tomuto zážitku, vraveli si: „Či ne-
horelo v nás srdce, keď sa s na-
mi cestou rozprával a vysvetľoval 
nám Písma?“

Priblížili sa k mestu a pocestný sa 
tváril, že ide ďalej. Ale oni ho zdržia-
vali: „Zostaň s nami, lebo sa zve-
čerieva a deň sa schýlil.“ Nechceli 
sa rozlúčiť s Tým, ktorý vniesol svetlo 
a pokoj do ich čierneho smútku. Tak 
veľmi Ho potrebovali. Nedal sa pro-
siť, zostal s nimi, veď kvôli nim prišiel.

Vošli do domu, večerali spolu. Po-
cestný lámal chlieb a tým dvom sa 
vtedy otvorili oči. Poznali Vzkriese-

ného. Keď sa raňajšia hmla na ho-
rách rozplynie, otvorí sa zraku nád-
herná krajina. To zažili tí dvaja vo 
chvíli poznania. Akoby sa boli prebu-
dili z ťažkého sna do krásnej skutoč-
nosti. Vzkriesený sa im stratil spred 
očí, ale to, čo im daroval, to im nikto 
nikdy nemohol vziať.

Koho sa dotkne vzkriesený Pán 
svojou prítomnosťou, ten sám je 
vzkriesený k novému životu. Tí dvaja 
nielenže zažili stretnutie so Vzkrie-
seným, ale aj sami prešli ohromnou 
premenou. Nový život začal pôso-
biť v nich okamžite. Pôvodné úmys-
ly ísť ďaleko na sever boli zabudnu-
té. Ak Kristus vstal z mŕtvych, všetko 
sa mení a zo starého nezostáva ka-
meň na kameni. Ani pomyslenia, že-
by noc mali stráviť tam, kde pôvodne 
chceli. Priateľom v Jeruzaleme mu-
sia čím skôr povedať, čo sa im priho-
dilo. Ako by si tú veľkú novinu mohli 
nechať len pre seba? Všetci potre-
bujú svetlo, pokoj, radosť. Nočnou 
hodinou sa vracajú do Jeruzalema. 
Strach ich vyhnal z tohto pre nich 
tak strašného mesta. Veľká radosť 
ich oslobodila od strachu, dala im si-
lu vrátiť sa tam, odkiaľ len pred pár 
hodinami utiekli. Ježiš bol vzkrie-
sený k novému životu, a nepriatelia 
sa naraz stávajú celkom maličkými. 
Tmavá, nebezpečná noc je osvetle-
ná svetlom Kristovho víťazstva.

Tí dvaja emauzskí pútnici sa vra-
cajú medzi priateľov. Prinášajú pre-
kvapenie a sami prijímajú prekva-
pivú správu. Navzájom si rozpráva-
jú o stretnutiach s Pánom. Spoloč-
ne prežívajú veľké čisté šťastie. De-
lia sa o to, čím sú preplnené ich srd-
cia. Vzkriesený obnovuje, ba nano-
vo tvorí spoločenstvo, ktorému hro-
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zilo rozpadnutie. V tomto spoločen-
stve jeho učeníci rýchlo dozrievajú.

Po týchto stretnutiach so Vzkrie-
seným nasledovali ďalšie. Vzkrie-
sený Pán premohol Tomášove po-
chybnosti, Petrovi odpustil jeho zly-
hanie a nanovo ho vyslal do pastier-
skej služby. Prekonal Saulovo zú-
rivé nepriateľstvo a urobil z neho 
svojho apoštola – jedného z naj-
väčších.

Vzkriesením svojho Syna potvr-
dil Pán Boh legitímnosť celého Je-
ho zemského pôsobenia. Preto mô-

žeme čítať evanjeliá nie iba ako 
správu o dávno minulých udalos-
tiach, ale aj ako dnes aktuálny prí-
beh a posolstvo. Vzkriesenie Páno-
vo nás napĺňa zvrchovanou rados-
ťou a pokojom, nás mení z ustraše-
ných ľudí na odvážnych nasledov-
níkov a svedkov, nám daruje svetlo 
pri každom stretnutí so smrťou. Naj-
krajšie svätenie veľkonočných sviat-
kov spočíva v tom, že prijmeme čím 
viac z tohto požehnania.

 Z knihy ÚTEK DO SLOBODY 
od Jána Grešu

Poznám Tvoje skutky
Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol 

studený alebo horúci! (Zjavenie 3,15)
Náš dnešný biblický verš hovorí o ľuďoch, ktorí plávajú v prúde kres-

ťanstva. Často sa chvália kresťanskými výsadami, a v skutočnosti nema-
jú nič. Hovoria: „som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem...” (3,17a). 
Pán ale o nich takto zmýšľa: „nevieš, že si biedny, aj úbohý, aj chudobný, 
aj slepý, aj nahý” (3,17b). Nie je to otrasné?

„Zdedené” kresťanské vyznanie, sebauspokojenie a  akási vonkajšia 
zbožnosť. To všetko môže smerovať k  takému stavu vlažnosti, že Pán 
musí povedať: „Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, vypľujem ťa 
z úst” (3,16). „Kiež by si bol studený alebo horúci!” (3,15b). To znamená: 
Rozhodni sa konečne!

Nie je tu každý vyzvaný urobiť rozhodnutie? Uprostred všeobecnej na-
sýtenosti a  vlažnosti hľadá Pán jednotlivcov, ktorí otvoria svoje srdce. 
Sľubuje im vzácne spoločenstvo: „Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. 
Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem sto-
lovať s ním a on so mnou” (3,20).

Urobiť krok, ktorému druhí nerozumejú, vyžaduje odvahu, ale žiadna 
iná cesta nevedie k pokoju s Bohom a k spoločenstvu s Pánom Ježišom. 

Nechceš to vziať vážne – dnes? Vyznaj Pánovi Ježišovi svoje zlyhania. Po-
vedz Mu, že to s tebou musí byť iné; ver v zmierujúcu moc Jeho krvi, ktorá 
tiekla na kríži Golgoty. Nájdeš odpustenie hriechov a Pán premení tvoj život. 

z kalendára Dobrá sejba 2011
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Claytonov príbeh

Život pre mnohých 
znamená mať ve-

ľa dobrých vecí, mať 
priateľov, dobré za-
mestnanie, dobré au-
to, mať dobrú manžel-
ku, mať všetko dobré. 
A potom mať tiež dob-
rý pohreb.

Volám sa Clayton 
McDonald. Mám 18 
rokov a som na konci 
svojho života. Leuké-
miu mi diagnostikovali 
už po štvrtýkrát. 

Jedna z najčastej-
ších otázok, ktoré mi ľu-
dia kladú, znie: „Clay-
ton, bojíš sa?“ Áno, bo-
jím sa, ale nebojím sa 
rakoviny. Mal som ju 

väčšinu svojho živo-
ta. Viem, čo sa stane. 
Nebojím sa ani smr-
ti, pretože viem, kam 
pôjdem, keď zomriem. 

Bojím sa o všet-
kých ostatných. Bo-
jím sa o tých, ktorí 
nevedia, kam pôjdu, 
keď zomrú. Bojím sa 
o všetkých, ktorých 
pozornosť je odtrh-
nutá od Pána Boha 
povinnosťami, zába-
vou, vzťahmi, mobil-
mi... Toho sa bojím. 

Claytonov príbeh bol 
sfilmovaný. Film bol 

dokončený 15. marca 
2009. Clayton odišiel 
k Pánovi 16. marca 
2009. Z internetu

Povedali o... nádeji
Človek bez nádeje je ako loď bez kotvy. 

autor neznámy

keby nebolo nádeje, naše srdce by puklo. 
thomas Fuller

nikto nedáva viac než ten, Čo dáva nádej. 
lev nikolajeviČ tolstoj

isteže preto sa unúvame a zápasíme, lebo máme 
nádej v živom bohu, ktorý je spasiteľom všetkých 

ľudí, najmä veriacich. 1. timoteovi 4,10
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HISTÓRIA
Kežmarského evanjelického a.v. cirkevného zboru X.

K najznámejším kňazom 18. – 19. 
stor. patrili Daniel Lány, Kristian 

Genersich, Dávid Kuntz a Štefan 
Linberger.

D a n i e l 
Lány – Ja-
cobi (15. 9. 
1691 Kež-
marok – 23. 
2. 1729 Kež-
marok) bol 
synom cisár-
skymi vojak-
mi poprave-
ného Marti-

na Lányho. Študoval v rodnom mes-
te, potom na univerzitách v Kráľov-
ci (Königsberg), v Berlíne a teológiu 
vo Wittenbergu. Po návrate do vlasti 
bol najprv učiteľom v Rožňave a po-
tom farárom v Brzotíne, ku ktoré-
mu patril v čase protireformácie aj 
evanjelický zbor v Rožňave. Tu pô-
sobil v r. 1716. V tom istom roku ale-
bo r. 1717 sa stal slovenským evan-
jelickým diakonom v Kežmarku. Mal 
tú česť v slovenskom jazyku vysvätiť 
dňa 15. augusta 1717 – v 12. nedeľu 
po Sv. Trojici – novopostavený dre-
vený artikulárny kostol. Daniel poží-
val veľkú vážnosť a dokonca bol r. 
1724 zvolený za senátora Kežmar-
ku, čo bolo u farárov – hlavne evan-
jelických – v tom čase neobvyklé. 
Vlastnil bohatú knižnicu, časť z nej 
sa nachádza v knižnici kežmarské-
ho lýcea. R.1717 sa oženil s Eleonó-
rou Kray, dcérou tiež popraveného 
Jakuba Kraya. Od Daniela sa ten-
to rod ťahal ďalej – boli v ňom leká-
ri a právnici. 

Kristián Genersich (3. 1. 1759 
Kežmarok – 30. 4. 1825 Kežma-
rok) študoval na evanjelickom lýceu 
v Kežmarku, Debrecíne, vo Vyšnej 
Slanej, v Bratislave, r. 1778 na uni-
verzite v Jene, r. 1779 v Göttingene 
a v Utrechte. V r. 1786 bol profeso-
rom na latinskom gymnáziu v Šajav-
skom Gemeri. V r. 1786 – 1789 bol 
profesorom kežmarského lýcea, r. 
1789 kazateľom, potom evanjelic-
kým farárom a seniorom v Kežmar-
ku. Venoval sa vlastivednému bá-
daniu v Karpatoch, najmä v Tat-
rách. Botanizoval, zbieral minerá-
ly a vypracoval katalóg ku geologic-
kej zbierke. Spracoval dejiny Kež-
marku v neprekonateľnej monogra-
fii Merkwürdigkeiten der Königlichen 
Freystadt Késmark... I. – II. Košice – 
Levoča 1804. V rukopise ostala je-
ho práca o dejinách mesta, zasade-
ných do širších spišských a výcho-
doslovenských relácií. Veľkú pozor-
nosť venoval cirkevným dejinám. Bol 
dopisujúcim členom Mineralogic-
kej spoločnosti v Jene. Na jeho rod-
nom dome na Hlavnom námestí č. 
40 v Kežmarku bola v r. 2004 odha-
lená pamätná tabuľa.

D á v i d 
Kuntz (30. 
9. 1801 Veľ-
ká pri Popra-
de – 26. 9. 
1870 Kežma-
rok) po zák-
ladnom štú-
diu v rodnom 
meste pre-
šiel r. 1815 
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na kežmarské lýceum, kde študo-
val rétoriku, filozofiu, teológiu i prá-
vo. Odtiaľ odišiel r. 1821 do Prešpor-
ku, kde pokračoval v štúdiu teoló-
gie, filológie, literatúry a prírodných 
vied. Teológiu doštudoval vo Vied-
ni. Po skončení štúdií sa stal evan-
jelickým kaplánom, neskôr farárom 
v Poprade, kde pôsobil v r. 1826 – 
1844 a zaslúžil sa o stavbu nového 
kostola. R. 1844 ho evanjelici požia-
dali, aby pôsobil ako farár v Kežmar-
ku. Bol tu až do svojej smrti. Kuntz 
ovládal viacero jazykov – okrem bež-
nej reči na Spiši – nemeckej, maďar-
skej a slovenskej – vedel aj po latin-
sky, grécky, hebrejsky, učil sa po an-
glicky, arabsky a venoval sa aj san-
skritu – staroindickému literárnemu 
jazyku. Bol aj literárne činný. Vydal 
knihu Die Zipser Gespanschaft in 
Oberungarn, Leutschau 1840 (Spiš-
ská župa v Hornom Uhorsku), kde je 
podrobný popis Spiša, popis miest, 
obcí, hradov, ale nechýba ani náro-
dopisný pohľad na obyvateľstvo, je-
ho reč a zvyky. Bol jedným z prvých 
autorov, ktorí propagovali návštevu 
Spiša. 

V druhej polovici 19. storočia sa 
kežmarskí evanjelici rozhodli pre 
stavbu nového, na pohľad repre-
zentačnejšieho chrámu – dreve-
ný artikulárny kostol chátral a za-
čal byť nebezpečný predovšetkým 
po statickej stránke. Prvý spis, kto-
rý sa zaoberá stavbou kostola, je 
žiadosť farára Dávida Kuntza z 30. 
októbra 1867, adresovaná ústred-
nému predstavenstvu podporného 
Spolku Gustáva Adolfa. List uvá-
dza, že kežmarskí evanjelici zo-
zbierali na stavbu nového kostola 
už 25 000 zlatých. Dokonca farár 
Kuntz predložil aj stavebné plány – 

nevieme však, ako vyzerali. Prav-
depodobne však cirkevníkov neveľ-
mi zaujali alebo boli veľmi podobné 
s inými cirkevnými stavbami, preto-
že delegácia kežmarskej cirkvi na-
vštívila r. 1870 pôvodom dánskeho 
stavebného inžiniera Teofila Han-
sena, v tej dobe hlavného krajin-
ského architekta a profesora archi-
tektúry na Akadémii vied a ume-
ní vo Viedni a ten jej r. 1871 daro-
val svoje vlastné projekty. Projek-
ty zaujali svojou výnimočnosťou – 
nemali mať jednotný stavebný štýl, 
ale stavba mala obsahovať v rám-
ci tzv. „rundbogen“ štýlu (oblúkové-
ho) – eklektického slohu prvky by-
zantské, románske, renesančné, 
maurské, ba aj rôzne orientálne. 
Jedinečnosť projektu Kežmarča-
nov zaujala – zrejme boli presved-
čení, že podobná stavba sa nenáj-
de v celej strednej Európe. Možno 
netušili, že kostol veľmi podobné-
ho vzhľadu (ale bez veže a kupo-
ly) stojí od r. 1849 v Gumpendorfe – 
v časti Viedne. Projektoval ho pro-
fesor architektúry Ľudovít Förster, 
pričom mu asistoval jeho zať – Teo-
fil Hansen. Zdá sa, že práve Förster 
ovplyvnil projektovú tvorbu Hanse-
na. V r. 1898 sa v Jeruzaleme sku-
točne postavil podobný luteránsky 
Kostol Spasiteľa.

Odhad výdavkov na stavbu kos-
tola predpokladal sumu 80 000 zla-
tých, avšak bez vnútorného zariade-
nia. Kežmarská cirkev nemala toľko 
peňazí, a preto sa obrátila na Evan-
jelický spolok základiny Gustáva 
Adolfa so žiadosťou o podporu. Du-
šou stavby sa stal už nový farár Šte-
fan Linberger, ktorý prišiel do Kež-
marku r. 1871. Vtedy už cirkev zo-
zbierala 48 000 zlatých.
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Š t e f a n 
L i n b e r g e r 
(21. 12.1825 
Šoproň v Ma-
ďarsku – 4. 
11. 1902 Kež-
marok) po-
chádzal z ro-
diny obchod-
níka. Študo-
val na lýceu 

v Šoproni a teológiu v r. 1846 – 1849 
na nemeckých univerzitách v Tübin-
gene, Jene a Halle. V jeho živote sa 
strieda učiteľské povolanie s kňaz-
ským: v r. 1849 – 1852 učil na gym-
náziu v Šoproni, v r. 1852 – 1859 
v Prešove, v r. 1859 – 1865 pôso-
bil ako farár v Dobšinej, v r. 1865 – 
1871 bol zase riaditeľom učiteľského 
ústavu v Oberschützen, až napokon 
r. 1871 prišiel za evanjelického fará-
ra do Kežmarku a ujal sa myšlienky 
stavby nového kostola. 

Slávnostný výkop na pozem-
ku, ktorý mesto Kežmarok darova-
lo evanjelickej cirkvi (nešlo o žia-
den lukratívny pozemok, v minulos-
ti na tomto mieste bola vodná prie-
kopa pred mestským opevnením), 
sa konal po bohoslužbách 9. júna 
1872 – urobil ho cirkevný inšpektor 
Hugo Payer, kurátori a presbyter. 
Na druhý deň sa začalo s kopaním 
základov. Práce na stavbe kostola 
riadil miestny staviteľ Viktor Lazary. 
Pozemok a časť stavebného materi-
álu dostala cirkev zadarmo od mes-
ta a ďalšiu časť materiálu za zníže-
nú cenu.

Práce pokračovali veľmi rýchlo. 
Farár Linberger už v októbri 1872 
napísal, že základy kostola sú už 
hotové, ba postavil sa aj prvý sokel. 
Dňa 28. mája 1873 sa položil zák-

ladný kameň. Na vyzdobenom sta-
venisku sa ľuďom prihovoril inšpek-
tor Payer a do základného kameňa 
vložil zakladajúcu listinu. Žiaľ, dnes 
už nevieme, na ktorom mieste sa zá-
kladný kameň v stavbe kostola na-
chádza. 

V jeseni roku 1873 bol kostol 
z dvoch tretín hotový. Farár Linber-
ger nebol však až taký optimista ako 
ostatní cirkevníci a opäť sa obracal 
so žiadosťou o financie na Spolok 
Gustáva Adolfa. Zbor vydával viace-
ré výzvy s prosbou o finančnú po-
moc. Našiel svoju odozvu – napr. fa-
rár Gustáv Adolf Wittényi z Veľkej 
Lomnice sa podujal zbierať peniaze 
na území Uhorska – zozbieral 2 300 
zlatých. Uhorský panovník František 
Jozef daroval 1 000 zlatých. V sep-
tembri 1873 vycestoval Linberger 
kvôli zbierke do Nemecka. Nemec-
ký cisár prispel 300 toliarmi. 

Obavy Linbergera boli opodstat-
nené. Zistilo sa, že stavba si opro-
ti plánu vyžiada sumu vyššiu až 
o 40 000 zlatých – hoci sa presta-
valo už 72 000 zlatých! V r. 1875 sa 
stavebné práce zastavili na niekoľko 
rokov. Obnovili sa nakrátko zrejme 
r. 1879, lebo v auguste 1880 už bol 
kostol pod strechou, kupola a kostol 
boli pokryté pozinkovaným plechom. 
Jediné, čo sa urobilo – v máji 1887 
boli vysadené okolo nového kosto-
la lipy, ktoré darovala blízka Ľubica.

Možno toto zdĺhavé stavanie a fi-
nančné vyčerpanie poznačilo aj 
mentalitu evanjelikov. Kým r. 1851 
bolo z 4391 obyvateľov mesta až 
2571 evanjelikov, r. 1881 sa znížil ich 
počet takmer o tisíc na 1641 z celko-
vého počtu 4896 obyvateľov (ten is-
tý počet bol aj r. 1892) a r. 1898 po-
klesol dokonca na 1444.
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Peniaze na dokončenie kosto-
la sa hľadali po celej strednej Euró-
pe, pre tento účel vydal Štefan Lin-
berger knižku o drevenom kosto-
le A késmárki ev. fatemplom etb. le-
irása – Kesmark 1892 (to isté vyš-
lo aj po nemecky) a viacerí veriaci 
si už dopredu kúpou zaisťovali čo 
najlepšie miesta v laviciach. V lete 
1891 si prišli pozrieť kostol zástup-
covia Spolku Gustáva Adolfa. Pod-
ľa záznamov z r. 1892 sa na kostole 
preinvestovalo okolo 99 000 zlatých, 
ale ani to nestačilo. Začala ďalšia 
zbierka – priniesla 13 000 zlatých, 
i to bolo ešte málo. Ten istý rok pri-
chádza do Kežmarku architekt Teo-
dor Quentin, poradca Spolku Gustá-
va Adolfa a ten odporúčal ďalšiu fi-
nančnú pomoc. Bolo treba urobiť už 
aj opravu škôd, ktoré vznikli zasta-
vením stavebných prác. Cirkev si pe-
niaze aj požičala – dlžoby splácala 
ešte aj na začiatku 20. storočia.

R. 1893 sa práce obnovili a za-
čali aj s prípravou vnútorného za-
riadenia. Objavili sa spory ohľadom 
lavíc – dokonca aj miestne noviny 
Karpathen-Post uverejňovali články 
o vhodnosti resp. nevhodnosti dĺž-
ky lavíc, medzi ktorými mala byť len 
malá ulička... R. 1894 sa dostavala 
veža, umiestnili do nej zvony, ukon-
čili sa okná a maľovka a ako posled-
ná sa vybudovala sakristia. 

Kostol bol vysvätený v prvú ad-
ventnú nedeľu 2. decembra 1894 
v rámci slávnostných bohoslužieb. 
Cirkevníci a mnohí kňazi z okolia sa 
najprv zhromaždili v drevenom kos-
tole, aby odtiaľ prešli do nového kos-
tola. Prítomní boli aj zástupcovia 
Spolku Gustáva Adolfa. Vysviacku 
vykonal biskup Pavol Zelenka. Prí-
tomní boli aj zástupcovia rímskoka-

tolíckej cirkvi a židovskej nábožen-
skej obce.

Linberger bol aj inak činný – polo-
žil základy Diakonie (1892), zaviedol 
misijné bohoslužby, obnovil samo-
statnosť ev. a. v. cirkevného zboru 
v Rakúsoch, postaral sa o záchra-
nu epitafov kežmarských martýrov 
na cintoríne – pravdepodobne dal 
vystaviť nad nimi kaplnku.

Štefan Linberger – od r. 1891 se-
nior VI. slobodných kráľovských 
miest, bol aj literárne činný. Napí-
sal viacero prác náboženského cha-
rakteru, najväčšou prácou sú deji-
ny evanjelia v Uhorsku – Die Ges-
chichte des Evangeliums in Ungarn, 
Budapest 1880. Linberger aj so svo-
jou manželkou je pochovaný na kež-
marskom cintoríne.

Po smrti farára Linbergera pôsobi-
li v Kežmarku až do konca II. sveto-
vej vojny farári Fridrich Dianiška (1902 
– 1908), Gustáv Eduard Kirchknopf 
(1908 – 1911) a Valentin Hajtsch (1912 
– 1944), r. 1933 sa stal seniorom. 
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Vstúpenie Krista Pána na nebo

Kráľu večnej slávy, Pane Ježišu Kriste, Ty si sa po svojom radostnom zmŕt-
vychvstaní často zjavoval svojim učeníkom. Aj si karhal ich nedôveru, aby 

ani oni ani nikto nemohol zahynúť pre tvrdosť srdca. Preto si ich pred svojím 
vstúpením na nebesá poslal do sveta a prikázal si im zvestovať evanjelium všet-
kému stvoreniu. A keď si im zasľúbil, že každý, kto uverí a dá sa pokrstiť, bude 
spasený, vstúpil si na nebesá. Posadil si sa po pravici Otca, aby si prevzal všetku 
moc na nebi i na zemi. Preto sa my k Tebe – k nepremoženému Víťazovi – mô-
žeme utiekať vo všetkých svojich potrebách. Prosíme, posilňuj nás v pravej vie-
re, aby sme nepochybovali o Tvojej moci a o Tvojich dobrodeniach. Ďakujeme 
Ti za všetko pokorne a prosíme, pomáhaj nám svojím Duchom Svätým vstúpiť 
po smrti za Tebou a večne prebývať tam, kde žiješ a kraľuješ naveky vekov. Amen.

Juraj Tranovský z knihy Modlitby a ódy

Títo kňazi už nemali toľko práce 
ako predchádzajúci. Do nového kos-
tola nebolo treba nič investovať vy-
še 30 rokov. K zmene došlo 26. ok-

tóbra 1920 – keď neopatrným za-
chádzaním zváračov, ktorí pracovali 
na streche kostola, zhorela celá ku-
pola – mala drevený krov. Po oprave 
dostala betónové krytie. 

Nový kostol používali len cirkevní-
ci nemeckej národnosti, pretože až 
do r. 1940 nebol v Kežmarku sloven-
ský cirkevný zbor. Navyše nemecké 
zbory na Slovensku sa snažili o od-
trhnutie od slovenskej cirkvi. Nemec-
ká synoda v Kežmarku 27. júna a 6. 
novembra 1939 rozhodla o samo-
statnosti svojich zborov, čo roku 1940 
schválila aj vláda Slovenskej republi-
ky. Nemecká ev. a. v. cirkev v Sloven-
skej republike mala vtedy 42 cirkev-
ných zborov s 30 000 členmi. 

Nora Baráthová

Pôstne a veľkonočné zvyky

Obdobie pôstu padlo v každom 
prípade na marec – prestali všet-

ky zábavy, ktoré vyvrcholili pred pol-
nocou nastávajúcej Popolcovej stre-
dy. Niekde sa „pochovala“ basa, ne-

skôr harmonika. V Popolcovú stredu 
šli katolíci do kostola po krížik z po-
pola na čelo, čo znamenalo: prach si 
a v prach sa obrátiš. Hoci v ten deň 
bol pôst, museli sa na Spiši variť pa-
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rené buchty, aby vraj bola dobrá úro-
da zemiakov.

V období pôstu sa nesmela 
v izbách zmetať pavučina, čím by sa 
vraj poškodila budúca úroda ľanu. 
Aká bola dlhá pavučina, taký vysoký 
ľan mal narásť. Keď bol pôst suchý, 
mal byť celý rok úrodný. Vlhký hnilý 
marec bol bôľom roľníkov. Keď bo-
li v marci hmly, malo v tom roku veľa 
pršať. Marcový sneh zase bolel polia. 
Ak pršalo na Štyridsať mučeníkov – 
10. marca, malo pršať ešte 40 dní. Ak 
bol Jozef – 19. marec svetlý a jasný, 
mal byť úrodný rok. A na Zvestovanie 
Panny Márie dňa 25. marca mali za-
čať rásť korienky trávy a ďateliny.

Na Kvetnú alebo Smrtnú nede-
ľu sa vynášala Morena – odchádza-
la zima, prichádzala jar, bolo ju tre-
ba privítať. Morenu zväčša utopili 
alebo i zhodili zo skaly. Morena ma-
la viacero „variantov“, niekde ju vo-
lali Marmuriena, Muriena, Marmo-
riena, Marejna... Ale zároveň bola 
aj Smrťkou, Babou, Kysa, Kyselica 
atď. Dva týždne pred Veľkou nocou 
v Hradisku pálili (!) na znak odcho-
du zimy Morenu, oblečenú do sva-
dobného rúcha po poslednej mla-
duche v dedine. Jej spálenie na po-
liach malo odohnať živelné pohromy 
od úrody. Morena sa pálila 24. mar-
ca vždy aj v blízkych Vlkovciach (ne-
bola tam totiž väčšia rieka alebo po-
tok, kde by Morenu podľa tradície 
utopili) za netradičného spevu: „Mar 
– Morena, Mar – Morena, džes pre-
byvala? Za horami, za dolami pie-
seň džobala. A ty máš, kravom dáš, 
na koníčka, na koníčka zapomínaš.“ 
„Šmertku“ zase vynášali v Ordzovia-
noch. Tento pohanský zvyk, ktoré-
ho torzá sa zachovali dodnes hlav-
ne v repertoároch folklórnych súbo-

rov (prežili teda najmenej tisícdvesto 
rokov, ak nie viac), poznajú vo všet-
kých častiach Slovenska. Radosť 
z odchodu zimy je viac než veľká!

Napokon nastal Veľký týždeň. 
V Zelený Štvrtok sa ráno umývalo, 
niekde sa váľali v rose trávy, niekde 
dokonca v potoku. U katolíkov zavia-
zali zvony, aby počas týchto dní ne-
zvonili a mohli sa rozozvučať iba pri 
slávnosti Vzkriesenia. Hovorilo sa, 
že zvony na tie tri dni odletia do Rí-
ma. K tomu sa viaže stredoveká kež-
marská povesť, podľa ktorej sa je-
den zo študentov uviazal k zvonom, 
dostal sa s nimi do Ríma a viac sa 
domov nevrátil – tak mu bolo dob-
re. Namiesto zvonov sa používali 
rapkáče – mali odohnať nečisté sily. 
Ako toto pohanstvo súviselo s kres-
ťanstvom, nevieme.

Na Veľký Piatok mali katolíci prís-
ny pôst. Evanjelici mali pôst pomerne 
mierny, ale boli aj takí medzi nimi, čo 
sa ani vody nedotkli. Nemeckí evan-
jelici na Slovensku jedli ryžu v mlie-
ku a ako inde, tak aj tu šli na Večeru 
Pánovu. V ten deň sa sledovalo po-
časie: ak pršalo alebo snežilo, niko-
mu to nevadilo, lebo vtedy zem potre-
buje a prijíma veľa vody. Odkiaľ v ten 
deň duje vietor, z tej strany bude duť 
až do Jána. Na Veľký Piatok mali ka-
tolíci prísny pôst. Evanjelici jedli ry-
žu v mlieku a šli na Večeru Pánovu. 
Na Veľký Piatok sa v mestách hrali 
študentmi pašiové hry o utrpení Pána 
Ježiša Krista – v Kežmarku sa spo-
mínajú už v r. 1523 – 1524. 

Biela sobota sa niesla v znamení 
príprav na sviatky – pieklo sa, varilo, 
maľovali vajíčka. Tento deň – podob-
ne ako Zelený štvrtok – sa považo-
val za šťastný pre poľné práce. 
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Veľká noc sa prežila v rámci sluš-
nosti ako jeden z najväčších sviat-
kov – u katolíkov sa jedli sa len po-
svätené jedlá. Samozrejme, že sa 
šlo do kostola. Poobede začali prí-
pravy na nastávajúci deň – Veľko-
nočný pondelok.

Na Veľkonočný pondelok už 
na svitaní prichádzali mládenci, vy-
tiahli dievčatá k potoku alebo pum-
pe, olievali ich, vyšibali korbáčmi, 
za čo dostali maľované vajíčka, za-
jesť i vypiť. Pre túto zábavu sa zabú-
dalo alebo „nestihlo“ ísť do kostola 
(ako aj dnes). V dedinách do kúdeľ-
ných izieb prijímali v ten deň nových 
členov – tých, čo navštevovali po-
sledný ročník ľudovej školy. Niekde 
(Matiašovce) v utorok po Veľkej no-
ci dievčatá zase polievali chlapcov. 

Veľkonočné sviatky padli najčas-
tejšie na mesiac apríl. I teraz sa sle-
dovala príroda. Suchý apríl nebol roľ-
níkovi po vôli. Ak bol Vincent – 5. 
apríl svetlý a jasný, mal byť úrodný 
rok. V starom kalendári bol 19. marec 
Timon a je zaujímavé, aké slovenské 
príslovie na Liptove zapísal r. 1724 
slovenský diakon Juraj Buchholtz 
mladší: „Ranni desst, zensky plac, 
psie kulhany ne dluheho trwany.“

Na Juraja – 24. apríla sa začal vy-
háňať dobytok na pastvu, pričom sa 
použili „zázračné“ martinské prúty 
od pastiera, ktorými na Martina lan-
ského roku zohnal stádo do dediny. 
Prúty mali priniesť šťastie. A opäť 
popri sviatkoch sa objavili pohanské 
prvky. Ani dnes to nie je inak...

Nora Baráthová

Bohu z Golgoty
Mária Rázusová – Martáková

Ó, Kriste,

milosť za naše kresťanstvo hmlisté,

zem dobrú šliapať hodní viac nie sme!

Srdce nám dusia myšlienky hriešne,

mrzký čin potriesnil ruky niekdy biele.

Dávno poškvrnili svätosť sme nedele,

zblúdili v spleti vlastného umu.

Kriste náš, Pane, 

denne nečítane

Tebe predávame. – Tŕňovú korunu

za tridsať strieborných vrážame do čela,

bijeme zúrivo i s jemnosťou dravou,

by nad Tvojou hlavou

pieseň utrpenia nikdy nedoznela. –

Ježiši z Golgoty,

prv ešte, než sa deň obráti

nie tri, lež stokrát Ťa pred smrťou za-
prieme –

a Ty hľadíš, hľadíš na divoké plemä

a láskou bičuješ ťažké jeho viny.

Ó, Kriste Jediný,

pohliadni aj na to,

jak v mukách hádžeme svetu jeho zlato

pokorení, - a jak znížení do zeme

von sa vyvlečieme – a horko plačeme.
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Máš meno, že žiješ, a si mŕtvy!

1Anjelovi cirkevného zboru sardského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má se-
dem Božích duchov a sedem hviezd: poznám tvoje skutky, máš meno, že ži-
ješ, a si mŕtvy. 2Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje 
skutky som nenašiel dostatočnými pred mojím Bohom! 3Pripomeň si, čo si pri-
jal a počul, a zachovávaj (to) i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, 
a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba! 4Máš však niekoľko osôb 
v Sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho; tí budú chodiť so mnou v bielom rúchu, 
lebo sú toho hodní. 5Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevy-
mažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom 
a pred Jeho anjelmi. 6Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zbo-
rom! Zjavenie Jána 3,1-6

Vlažná Laodikea, ktorú Pán vypľuje z úst, chladnúci Efez, ktorý opustil 
svoju prvú lásku, zápasiaci Pergamon s falošným učením Mikulášen-

cov, sužovaná Smyrna, ktorá sa nemá báť utrpenia. To sú štyri zo siedmich 
cirkevných zborov, ktorým bolo adresované Ježišovo posolstvo prostredníc-
tvom Jánovho videnia. Nad ich zvesťou sme uvažovali na posledných šty-
roch výročných zborových konventoch. Každé posolstvo bolo veľmi silným 
posolstvom i pre náš cirkevný zbor. Aspoň ja som ich tak vnímal a pre mňa 
osobne tieto slová boli v mnohých veciach napomenutím, ale i povzbudením 
do ďalšej služby, pretože som si uvedomil, ako nám Pán Boh stále dáva čas 
milosti na to, aby sme dali do poriadku svoj osobný život, a tak i život cir-
kevného zboru. Určite by bolo dobré vrátiť sa k tomuto zvestovanému slovu. 
Aj to nám bolo umožnené prostredníctvom Zborového listu, kde boli uve-
rejnené všetky tieto zamyslenia nad jednotlivými cirkevnými zbormi s apli-
káciou pre náš cirkevný zbor.

Na  dnešnom výročnom zborovom konvente máme zhodnotiť prácu 
v uplynulom roku 2010. No nemalo by nám ísť len o to, aby sme to urobi-
li štatisticky. V prvom rade by sme si mali uvedomiť, že práca v cirkevnom 
zbore je priamo úmerná môjmu duchovnému rastu, môjmu záujmu o cir-
kevný zbor, pretože cirkevný zbor to nie sú imaginárni ľudia, to nie je len fa-
rár. Cirkevný zbor – to som ja, to si ty, to sme my všetci ako Kristova rodina. 

Do tejto situácie nám zaznieva piaty zo siedmich Jánových listov. Je to list 
odumierajúcemu zboru sardskému. Už samotný názov je dosť pesimistický 
a pochmúrny, pretože hovorí o odumieraní o akejsi smrti – prirodzene nie 
tej telesnej, ale duchovnej. Áno, je potrebné, aby sme si aj v Kežmarku uvedo-
mili túto skutočnosť a brali ju vážne ako v osobnom živote, tak i v živote na-

Kázeň, ktorá odznela 
na výročnom zborovom konvente 6.  februára 2011
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šich rodín, našich detí, ktoré duchovne umierajú všade tam, kde rodičia ne-
žijú duchovne, kde ich nemá kto viesť k prameňu živej vody a kde nábožen-
stvo a konfirmačná príprava sú len formálne nutnosti. No však tento list je aj 
plný nádeje, plný nového života, ktorý nám Pán Boh ponúka vo svojom Sy-
novi Ježišovi Kristovi.

Predchádzajúce listy začínali slovami uznania alebo určitej pochva-
ly. V  tomto liste to tak nie je. Na  samom začiatku znie smutné hodnote-
nie, mohli by sme povedať priam prehlásenie, že cirkevný zbor v Sardách 
je mŕtvy. Tento zbor síce existuje, má akúsi právnu subjektivitu, na mape 
cirkvi je zaznamenaný, ale nežije. Vznáša sa nad ním len akási vôňa cinto-
rína. Kristov život už dávno vyprchal a zbor zostal mŕtvy. Toto nie je zbor, 
ktorých na Spiši nájdeme niekoľko desiatok – bez ľudí, s opusteným a chátra-
júcim kostolom. Toto je zbor, v ktorom žijú ľudia a nie je ich málo, ale mno-
hí z nich sú duchovne mŕtvi. Majú aj svojho farára pozývajúceho ku poká-
niu, ale v záplave povinností, hluku sveta a liberálneho myslenia sa táto vý-
zva častokrát stráca. Zvykli si na jeho posolstvo až tak, že nedovolia Duchu 
Božiemu, aby sa dotýkal ich svedomia, hoci už dávno bije na poplach.

V ktoromsi malom nemeckom meste bola kováčska dielňa. Ľudia si na du-
nenie kladív tak zvykli, že ich to nerušilo ani pri spánku. Až jednu noc kladivá 
zmĺkli. Všetci sa prebudili a celé mesto zachvátil nepokoj. A podobne je to aj 
s nami kresťanmi. Aj my sme si zvykli na Božie posolstvo, zvykli sme si na ne-
deľné bohoslužby, zvykli sme si na farára, na výzvy ku pokániu, zvykli sme si 
na mnohé iné Božie oslovenia a to až tak, že sa nášho svedomia skoro vôbec 
nedotýkajú. Uvedomme si však, že pokiaľ znejú k nám všetky tieto výzvy, tak 
Boh nám stále dáva čas milosti, aby sme sa prebrali k novému životu. Tento čas 
nám bol darovaný v minulom roku a opäť nám ho Pán Boh dal i tohto roku. 
Ak Boh prestane k nám hovoriť, ak nastane Božie mlčanie, tak potom je už ne-
skoro. Vďaka za všetkých, ktorí si túto skutočnosť v cirkevnom zbore stále uve-
domujú a podľa toho aj svoj život žijú a dávajú ho do služby Bohu. 

Kedysi v staroveku boli Sardy hlavným mestom lydského kráľovstva, na-
chádzajúceho sa na území dnešného Turecka, kde vládol kráľ Kroisos, po-
kladaný za najbohatšieho človeka na celom svete. V blízkosti mesta sa na-
šli veľké ložiská achátu a onyxu, čo dopomohlo mestu k veľkému bohatstvu. 
Jeden z týchto kameňov sfarbený do červena bol známy ako sardonyx, kto-
rým podľa zjavenia Jánovho budú vyzdobené hradby nového Jeruzalema (Zj 
21,20). Toto mesto zažilo veľký rozmach a slávu, po ktorom však prišiel úpa-
dok. Sardy pre svoje bohatstvo sa stali veľmi častým cieľom rôznych doby-
vateľov a nájazdníkov. Ale najväčší kríž ich postihol v roku 17 po Kristovi, 
keď ich zasiahlo zemetrasenie, ktoré zničilo celé mesto. Rímska ríša a cisár 
Tibérius sa snažili pomôcť mesto obnoviť a opäť rozvinúť klenotnícky prie-
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mysel a obchod s vlnou, čo sa im po čase aj podarilo. Ľudia mali prácu a ži-
votná úroveň stúpala. Hospodárske oživenie a blahobyt však spôsobili du-
chovnú mŕtvotu. 

Slovné spojenie ako „hospodársky rast“ sa v  dnešnej dobe skloňuje zo 
všetkých strán. Na každej úrovni by sme ho chceli dosiahnuť v čo najlepších 
číslach. Aký hospodársky rast dosiahol náš cirkevný zbor v uplynulom ro-
ku, ste si mali možnosť prečítať v hospodárskej správe. Ale náš kázňový text 
nás do určitej miery varuje pred hospodárskym rastom, pretože neraz býva 
príčinou duchovnej mŕtvoty. Dávajme si preto v cirkevnom zbore pozor, aby 
nezazneli nad nami slová: „Si mŕtvy!“ 

Nielen slovenská spoločnosť, mesto Kežmarok, ale i cirkevný zbor sa snaží 
o hospodárske oživenie. Veď majetok sa nám v reštitúciách vrátil v katastro-
fálnom stave a nie sme ho schopní udržiavať tak, ako by sme si to predstavo-
vali. No však hospodárske oživenie sa nesmie diať na úkor duchovného ras-
tu. Všade tam, kde táto skutočnosť prevláda, znejú varovné slová: „Si mŕt-
vy!“ Načo cirkvi budú opravené budovy, nádherné kostoly, ak v nich nebudú 
ľudia, ak v nich nebude pulzovať život v moci Ducha Svätého. Hoci je ťažká 
doba a nájsť si dobrú prácu, dobré zamestnanie je niekedy priam nemožné, 
uvedomme si, že hospodárske oživenie, blahobyt a rast životnej úrovne boli 
v minulosti a rovnako i dnes diablovým nástrojom. Čoraz viacej sme sved-
kami toho, ako tam, kde sú peniaze a blahobyt, sa stáva človek duchovne 
mŕtvym – nepotrebujúcim Boha, pretože Boha vymenil za peniaze. Apoštol 
Pavel na túto skutočnosť poukazuje slovami: „ Koreňom všetkého zla je zais-
te milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôso-
bili si mnoho bolestí.“ (1Tim 6,10) 

Tento list oproti ostatným listom, ktoré píše Pán Ježiš cirkevným zborom 
prostredníctvom Jánovho videnia je písaný príliš osobne. Mnohí teológovia 
o ňom hovoria, že je až taký osobný, že ani nie je napísaný pre cirkevný zbor, 
ako skôr pre predstaviteľa tohto zboru. V tom čase na čele cirkevného zbo-
ru v Sardách stál biskup Vitális, ktorého grécke meno bolo Zοσιμος. Z latin-
ského a gréckeho prekladu toto meno znamená: Žijúci. A Pán Ježiš hovorí: 
„Máš meno, že žiješ, a si mŕtvy.“ Keď sa Ježiš pozerá na človeka, tak sa nepo-
zerá iba na jeho povrch – na to, že on fyzicky žije. On vidí hlboko do vnút-
ra, do nášho srdca. On vidí do srdca i predstaveného cirkevného zboru v Sar-
dách a vytýka mu: „Máš meno, že žiješ, a si mŕtvy.“ – hoci si živý, duchov-
ne si mŕtvy. 

Toto je výzva pre všetkých predstaviteľov cirkvi – biskupov, seniorov, fa-
rárov, ale rovnako aj pre presbyterov, dozorcov, pre všetkých tých, ktorí vedú 
cirkevné zbory – cirkev. Toto je výzva pre mňa, výzva pre dozorcu i presby-
terov tohto cirkevného zboru. Nedá sa vyhovárať, že ja mám len hospodár-
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ske veci na starosti. Každý jeden z nás, ktorému ľudia dali dôveru, máme byť 
hlavne po duchovnej stránke „žijúci“. Pýtajme sa preto dnes: Som žijúci ale-
bo mŕtvy? Ježiš Kristus vidí do nášho srdca a klamať seba samého i ľudí oko-
lo nás nemá zmysel. Dajme si pozor na to, aby aj o nás neplatili slová: „Máš 
meno, že žiješ, a si mŕtvy.“

A čo tí ostatní? Tých sa to netýka? Tieto slová sú také osobné, že sa do-
týkajú každého človeka. Niekedy sa cirkevný zbor tvári, že žije, ale pritom 
je mŕtvy. Vnímame kopu aktivít aspoň prostredníctvom Kroniky zborové-
ho listu, a mnohí si možno povedia: Ako to žije v cirkevnom zbore. No však 
mnohí zostávajú iba pri konštatovaní, namiesto toho, aby si položili otázku: 
Do akej miery prispievam k tomuto životu ja? Do akej miery sa zúčastňujem 
na tomto živote? Nežije v tomto zbore len malá hŕstka ľudí? Vďaka Bohu aj 
za nich. Ale nestávajú sa tieto akcie pre nich neraz bremenom, pretože skoro 
všade a pri všetkom fungujú? A tu by sme si mali každý položiť otázku: Ako 
môžem pomôcť – nie cudziemu, ale svojmu – svojej rodine cirkevného zbo-
ru. Nie je potrebný môj hlas v spevokole, nie je potrebná moja ruka v dia-
konii, nedá sa využiť ten či onen dar v práci s deťmi, dorastom a mládežou?

Tieto otázky si človek začne úprimne klásť až vtedy, keď naštartuje svoj 
duchovný život a aktívne ho aj žije. Dovtedy sú mu tieto otázky cudzie a zod-
povednosť za cirkevný zbor neprirodzená. O aký duchovný život u kresťana 
má ísť? Je to život, ktorý je napojený na zdroj duchovného života, na Krista, 
na Jeho blízkosť, na pomoc, silu a milosť. Na obnovenie duchovného živo-
ta jednotlivca sú potrebné duchovné dary. V úvode kázňového textu sa píše, 
že toto nám hovorí ten, „ktorý má sedem Božích Duchov a sedem hviezd“, se-
dem darov. Číslo sedem v Biblii je číslom dokonalosti a úplnosti. A ten, kto-
rý nám hovorí tieto slová nie je nikto iný ako Ježiš Kristus. On nám tieto da-
ry zo svojej lásky a milosti dáva. Ak chceme duchovne žiť, nezostáva nám 
nič iné, ako sa držať Ježiša Krista v celom svojom živote. Vtedy nebudeme 
mať iba meno, že sme živí, vtedy nebudeme len formálni matrikoví kresťa-
nia, vtedy budeme skutočne duchovne živí a k tomuto životu budeme prebú-
dzať i ľudí okolo nás. Ježiš Kristus nám k tomu dá dostatok sily i múdrosti. 

V Sardách, ale i v Kežmarku niekoľko ľudí vedelo a vie, že toto je cesta, 
po ktorej máme kráčať, aby sme neminuli cieľ. Ježiš to chváli. On chváli kaž-
dého, komu ide o  Jeho vec, o  Jeho kráľovstvo. Takýmto ľuďom sa dostáva 
krásneho zasľúbenia: „Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a ne-
vymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom 
a pred Jeho anjelmi.“ To je najväčšia odmena pre tých, ktorí i v našom cir-
kevnom zbore pracujú, ktorým tento cirkevný zbor nie je ľahostajný a nosia 
ho vo svojom srdci. A ja i touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí 
sa podieľali na práci v cirkevnom zbore minulého roku. Boh má pre vás pri-
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pravenú odmenu – biele rúcho. No táto odmena je pripravená pre každého, 
kto dovolí Duchu Božiemu, aby si ho v kežmarskom cirkevnom zbore pou-
žíval ako svoj nástroj.

List cirkevnému zboru v Sardách je plný nádeje aj preto, že tí, ktorí sú du-
chovne mŕtvi a ktorí odumreli, majú možnosť návratu k Bohu. Pokiaľ nám 
trvá čas milosti, Pán Boh dáva každému i nám ako spoločenstvu cirkevné-
ho zboru možnosť zobudiť sa. V jednej verzii palestínskej modlitby, ktorá je 
známa ako modlitba osemnástich prosieb zaznieva: „Odpadlíkom, nech nie 
je daná nádej.“ To sú strašné slová. To je zlomená palica. No Pán Boh takto 
nekoná, pretože čítame, že On „nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt ne-
uhasí.“ (Mt 12,20) Boh nám zhovieva a to nech nás napĺňa nádejou. My má-
me len v pokání bdieť a modliť sa, aby skrze moc Ducha Svätého došlo k oži-
veniu, aby to, čo je duchovne mŕtve, sa prebralo k životu. 

Možno mnohí si dnes povedia: Tie najlepšie časy sú už za nami. Môžeme 
to povedať o meste Kežmarok, ale i o našom cirkevnom zbore. Tento dnešný 
text nám však hovorí, že to nemusí byť konečný stav, ktorý sa bude zhoršo-
vať, pretože tie najlepšie časy sú ešte len pred nami, ak dovolíme Duchu Bo-
žiemu, aby nás oživil. Dokonca ani mŕtvy zbor nie je vylúčený z nádeje, kto-
rú nám prináša Boží Syn Ježiš Kristus. Áno, my sami to nezvládneme dať 
dokopy, tak ako to nezvládol v Sardách ani cisár Tibérius, ktorý chcel mes-
tu vrátiť zašlú slávu. Iba Ježiš Kristus to dokáže. On má všetky prostriedky 
na obnovu a i dnes nás burcuje k bdelosti, pokániu a novému životu. Nespo-
liehajme sa teda na iné zdroje obnovy, ale prosme toho, ktorý je pripravený 
túto obnovu v nás uskutočniť. Amen. 

Modlitba:
Drahý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za všetku milosť a požehnanie, kto-

ré sme mohli prijímať od Teba v uplynulom roku. Keď sa naň spätne poze-
ráme, ďakujeme aj za to, že nám odkrývaš mnohé chyby, ktoré sme urobili 
a zároveň nám poukazuješ, ako ich máme odstrániť z nášho osobného života 
i života spoločenstva cirkevného zboru. Ďakujeme za všetkých a všetko, čo 
nás budovalo a posilňovalo našu vieru. Obnovuj nás svojím slovom i naďalej 
a vzbuď túžbu, aby mnohí v tomto cirkevnom zbore zatúžili po Tvojom slo-
ve, pretože ono je pre nás prameňom života. Cez toto slovo nás naďalej obži-
vuj, aby náš cirkevný zbor nemal len meno, že žije, ale bol skutočne duchov-
ne živým zborom. Ty chceš, aby bol taký a preto Ti ďakujeme, že nám dávaš 
k tomu svoj čas milosti, svoje požehnanie, svojho Ducha i svojho Syna, kto-
rý má moc nás meniť, aby sme jedného dňa boli oblečení do bieleho rúcha. 
Touto nádejou nech sa potešujeme a v tejto nádeji s odvahou viery nech pra-
cujeme i v novom čase milosti. Vypočuj nás, keď k Tebe spoločne voláme:

Otče náš,.... Roman Porubän
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PÁNOV ODEV

Na  sviatočné  čítanie  sme  vám 
vybrali  úryvky  z  knihy,  ktorá 

rozpráva o osudoch vojaka rímskej 
légie Dymasa. Je to ten vojak, kto-
rý losovaním pod krížom vyhral Pá-
nov  odev.  Sú  to  vlastne  Dymaso-
ve spomienky na obdobie,  keď sa 
z  prenasledovateľa  kresťanov  stá-
va  veriacim  človekom.  V  tejto  je-
ho premene zohráva dôležitú úlohu 
najmä Pánovo  rúcho,  o  ktoré mu-
sí  najprv  bojovať,  lebo  sa  páči  aj 
iným vojakom, potom sa mu v ňom 
stávajú čudné veci, tak sa ho chce 
zbaviť. Jedna z  týchto príhod  je aj 
v nasledujúcom úryvku: 

… Boli dvaja. Len čo uvide-
li moju tvár, na mieste sa zastavi-
li na dva kroky odo mňa a vyvaľo-
vali oči. Neboli to blázni? Inštinktív-
ne som odstúpil o dva kroky, pripra-
vený odraziť akýkoľvek útok. Jeden 
z nich povedal jedným dychom:

„Si to ty, pravda, ty!“
„Čo tým chcete povedať?“ opý-

tal som sa.
„Ach,“ povedal hlasom stlmeným 

a stiesneným akýmsi strachom, „ak 
si to ty, povedz to, a nedrž nás v ne-
vedomosti, ako si to urobil na ceste!“ 

„Podobám sa na niekoho, koho 
poznáte?“ pýtal som sa.

„Vôbec nie, ale ten odev!“ povedal.
„Tak mi to rýchlo vysvetlite, som 

netrpezlivý!“ sprísnil som hlas. My 
vojaci z légie vôbec nie sme zvyk-
nutí brať ohľad na týchto Židov. 
Keď tí dvaja počuli moje slová, po-
zreli jeden na druhého.

„To vôbec nie je on,“ ozval sa 
druhý. Z jeho hlasu bolo cítiť skla-
manie. 

„Nuž tak,“ povedal som rozčúle-
ný, „vysvetlíte mi to už?“ 

„Ó, človeče, povedz nám, čí je 
tento odev, ktorý máš na sebe? 
Zdalo sa nám, že ho poznáme, a to 
nás pomýlilo.“

„Už viem, čo to znamená,“ pove-
dal som, „mysleli ste, že ja som ten 
ukrižovaný. Ale nechápem, ako ste 
sa mohli zmýliť, veď ste ho dobre po-
znali. Prečo ste to hneď nezbadali, 
že nemohol byť mnou, ani ja ním?“

„Mýliš sa,“ povedal jeden z nich, 
„práve sme sa s ním pred chvíľou 
stretli.“

„Čo to tu hovoríte?“ vyrazilo zo 
mňa, opäť vzrušeného.

„Stretli sme sa s ním, zhováral 
sa s nami, aj my sme sa s ním zho-
várali, ale naše oči ho vôbec nepo-
znali. Ako teda neveriť, vidiac teba 
tu, v tej istej ulici, v ktorej on pred 
niekoľkými dňami žil, že by to bol 
ešte on, ktorého zazreli naše oči?“

„Čo bláznite?!“ povedal som. 
„Viem, že je už dávno mŕtvy, le-
bo tieto ruky, ktoré vidíte, zvierali 
korbáč, ktorým bol zbitý až do kr-
vi a narazili klince do jeho rúk prv, 
než vydýchol, a podali mu špongiu 
s octom. Môžem vám dosvedčiť, že 
je mŕtvy, skutočne mŕtvy. Mýlili ste 
sa, keď sa vám zdalo, že ho vidíte 
a počujete, práve tak, ako aj vojaci, 
ktorí nám tvrdili, že nebeská bytosť 
prišla odvaliť kameň z hrobu.“
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S úžasom ma pozorovali. Zvlášt-
ny jas ich tvárí, ktoré sa mi ešte pred 
chvíľou zdali také vzrušené, ustúpil 
tieňu hrôzy a veľkého odporu. 

„Ale pred chvíľou ste sa nemýli-
li, tento odev patril vášmu majstro-
vi a je to moja korisť. Vidíte, pristane 
mi!“ Tieto slová som povedal vyzý-
vavo, lebo títo ľudia a ich mŕtvy maj-
ster, ktorý mi už toľký čas zaťažoval 
myšlienky, ma poburovali. Naozaj, 
načo som šiel do tejto štvrte? Nie-
čo sa dozvedieť? Aká sila ma hna-
la k tomu, aby som sa oddával spo-
mienkam na zvláštneho ukrižova-
ného, ktorého spoločníkmi boli dva-
ja lotri? Jeden z tých mužov prišiel 
blízko ku mne, až sa ma dotýkal.

„Ó, človeče,“ povedal trasúcim sa 
hlasom, „nech si ktokoľvek, zločin, 
ktorý si spáchal, sa ti možno nebu-
de vôbec počítať, pretože si počú-
val rozkazy svojich veliteľov. Nebu-
de sa o ňom hovoriť tak, ako o Ju-
dášovi, mužovi z Kariotu a zradcovi. 
Ale nech by si bol urobil čokoľvek, 
na tom už nezáleží, lebo on žije!“
 Dymas prechádza zložitým pro-

cesom obrátenia, v ktorom mu po-
máhajú  stretnutia  s  kresťanmi, 
svedkami Ježišových skutkov, s Je-
ho učeníkmi. Spočiatku neveriacky 
počúva  ich  slová  o Kristovej  obeti 
na kríži, o večnom spasení a jemu, 
vojakovi, ktorý žil v stálej vojne, lú-
pežiach a násilnostiach, sa ich ná-
zory  zdajú  zvláštne  a  čudné. Naj-
viac ho znepokojuje ich pevná vie-
ra, že Kristus vstal z mŕtvych. Zľak-
ne sa, že ten, koho on pomáhal mu-
čiť a usmrtiť, sa mu určite pomstí, 
ak je teda pravda, že žije. Vtedy mu 
Šimon Peter povie: 

„Vojak, tento odev ti bude ťažký, 
veľmi ťažký, ťažší ako jarmo. Bol 
to oblek svätého človeka, na kto-
rom nebolo žiadnej škvrny, žiad-
neho egoizmu, žiadnej pýchy. Bol 
od Boha, žil pre Boha, jeho ži-
vot bol bezhraničnou obetavosťou 
tak, ako jeho smrť bola nekoneč-
nou obeťou. Vieš, práve v tejto sie-
ni nám podával chlieb a víno, pri-
tom hovoril: „Toto je moje telo, kto-
ré sa za vás láme, toto je moja krv, 
ktorá sa za vás vylieva.“ Ty si si ne-
šťastník myslel, že si mu vzal život 
tak, ako zlodej sa zmocňuje majet-
ku druhého, ale prv, ako by si mu 
ho bol vzal, on ho dal. Ty môžeš byť 
bez výčitiek, vojak, on to tak chcel.“
Dymas  je  zmätený  ešte  viac, 

v jeho svete by po jeho čine nasle-
dovala krutá pomsta a tu mu núkajú 
odpustenie! Naďalej počúva o Ježi-
šových skutkoch, o Marte a Márii, 
dvoch  sestrách,  o Márii  z Magda-
ly, o tom, ako troma chlebmi a dvo-
ma rybami Ježiš nasýtil päťtisícový 
dav ľudí. Kresťania ho veľmi priťa-
hujú, aj keď sám ešte nechápe pre-
čo. Riskuje svoju vojenskú kariéru, 
trávi s nimi čoraz viac času, za čo 
si od svojho veliteľa vyslúži aj väze-
nie. Myslí si, že za tým všetkým je 
pánovo rúcho a núka ho rôznym ľu-
ďom, len aby sa ho zbavil, ale na je-
ho prekvapenie, nik mu ho nechce 
odňať. Až Ján mu to vysvetlí:

„Dymas, dostal si toto rúcho ako 
dedičstvo. Nezáleží na tom ako. My 
ho nechceme, lebo, počuj, vojak: čo 
bolo, to pre nás nemá význam odvte-
dy, ako on žije! Dobre si počul, to ur-
čite sám Boh takto chce a my nemô-
žeme nič proti jeho vôli. Možno, že ťa 
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Boh chce vyzdvihnúť zo služby cé-
zarovej do služby nášho Krista.“
 Niekoľko dní potom sa stalo nie-

čo, čo Dymasom otriaslo. S niekoľ-
kými mužmi z jeho kohorty patrolo-
vali po meste, keď im farizej, zúrivý 
nepriateľ kresťanov, nahlásil, že sa 
chystá vzbura. A doviedol ich na po-
kojné  kresťanské  zhromaždenie. 
V dome bolo zhromaždených asi 50 
ľudí a od Šimona Petra prijímali telo 
a krv Pána v podobe chleba a vína. 
Dymas  rozmýšľa  o  tom,  ako môže 
byť  toto  mierumilovné  zhromažde-
nie nebezpečným?! Farizej, nespo-
kojný s tým, že Dymas voči týmto ľu-
ďom nezasiahol,  udal ho stotníkovi 
a Dymasa za trest zbičovali. Dymas 
na svoju obranu hovorí:

„Hovorím len, čo som videl a po-
čul: tí ľudia by sa skôr dali od našich 
rozsekať na kusy, ako by mali po-
pierať istotu, že ich majster je živý. 
Ježiša pokladajú za syna ich Boha 
a usilujú sa žiť podľa jeho učenia. 
Pohŕdajú akýmkoľvek bohatstvom. 
Ak sú bohatí, radšej sa stanú chu-
dobnými a svoje bohatstvo rozdeľu-
jú medzi tých, čo sú v nedostatku. 
Sú proti násiliu a naozaj neviem, 
prečo by sa ríša mala báť tohto stá-
da oviec... Chcú žiť v pokore, vy-
jadrujú sa veľmi slušne, čo súhla-
sí s ich úsilím dať sa v konaní ovlá-
dať láskou k blížnemu. Hovoria, že 
je to ovocie lásky k Bohu, ako ich 
to učil Ukrižovaný. Muži a ženy žijú 
čistým životom, vyhýbajú sa zába-
vám a pijanstvu, mimoriadne sú im 
odporné zábavy v brlohoch. Ak by 
som mal o nich vyjadriť svoju mien-
ku, povedal by som, že sú hodní úc-
ty a nasledovania...“

Ďalšia udalosť Dymasom otrias-
la ešte viac: bol svedkom ukameňo-
vania  diakona  Štefana.  Jeho  hrie-
chom bolo len to, že patril ku kres-
ťanom. Štefan, umierajúc sa obra-
cia na svojho Pána:

„Štefana kamene zrazili na kole-
ná, tvár uprel k nebesiam a hľa, zra-
zu akoby sa na nej zjavilo všetko 
svetlo nebies a oči mu zažiarili: „Pa-
ne Ježiši,“ zvolal, „prijmi môjho du-
cha!“ Vtom ďalšie kamene zasiahli 
jeho hlavu. Nezlorečil svojim katom, 
ale v tom podobný svojmu Pánovi, 
ktorého miloval až do smrti, zvolal: 
„Pane, nepočítaj im tento hriech!“
Pri  pohľade  na  túto  nespravod-

livosť  sa Dymas  vrhol  na  farizeja  – 
udavača  a  bol  by mu  aj  ublížil,  ke-
by ho neboli  odtrhli. Dymas pocho-
pil, že nielenže sa prezradil a verej-
ne sa prihlásil so svojimi sympatiami 
ku kresťanom, ale aj, že sa jeho ces-
ta už navždy odpája od doterajšieho 
života. Vo väzení ho zmieta nenávisť 
k farizejovi, ktorého pokladá za príči-
nu všetkého nešťastia. Nikánor, spo-
luväzeň, mu vysvetlí, že pomsta člo-
veku neprísluší a je na Pánovi a všet-
ko je ako má byť, lebo to je vôľa Bo-
žia.  Od  istej  smrti  ich  oslobodí  ne-
známa žena. Od tej chvíle  je aj Dy-
mas  medzi  prenasledovanými.  Má 
pred sebou ešte dlhú cestu k úprim-
nej viere a určite mu v tom pomohla 
tá tajomná žena – Klea, ktorá sa sta-
la družkou jeho života a zázrak pre-
vrátenia nenávideného farizeja Sau-
la v úprimného kresťana.

Robert Farelly (1894 – 1972), 
farár, publicista, redaktor a naj-

mä spisovateľ náboženskej literatú-
ry. V jeho nekrológu odznelo: Tento 

človek slúžil Bohu svojím perom.
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Cvičenie žien

Každú nedeľu sa po  kázni ozýva vždy ten istý oznam: Ženy sa stretnú 
na svojom pravidelnom cvičení v utorok v telocvični gymnázia o 18 ho-

dine. Rozhodla som sa priblížiť vám túto aktivitu žien. A ako to najlepšie 
urobiť? Že si s nimi zacvičím.

V utorok som sa vyzbrojila nielen cvičebným úborom, ale aj foťákom, aby 
som mala dôkazy o mojej činnosti. Blížim sa ku telocvični a počujem hlas-
nú vravu, ktorá sa po mojom objavení vo dverách šatne zmení na jasot: dnes 
som už druhá „nová“. Okrem mňa si takýto program na večer zvolila aj na-
ša pani kaplánka. Ženy ma hneď vyspovedali z mojich zámerov a fakt, že sa 
bude fotiť, prijali s kľudom. 

V telocvični sa naša malá skupinka sformovala do kruhu, každá tak dob-
re vidí na cvičiteľku Betku. Úvod patrí modlitbe, prosbe o Božiu milosť pre 
našu činnosť. A už nasleduje rozcvičenie, ruky lietajú hore – dole, vľavo – 
vpravo, predklon – záklon, úklon vpravo – vľavo. Pamätáte si to ešte zo ško-
ly? Klasická rozcvička. Niektoré ženy držia v rukách malé činky, čo znásobu-
je účinok cvikov. V telocvični je kľud, počuť len Betkin hlas, ktorý odpočíta-
va jednotlivé cviky. Je vidieť, že ženy to necvičia prvýkrát, vedia čo nasledu-
je a sústreďujú sa na prevedenie. 

Samotná hodina je ve-
novaná cvičeniu v štýle pi-
lates. Myslím, že by sa vám 
to páčilo. Je to ako v  tom 
vtipe: ležím a  cvičím. 
Cvičenky sa počas hodi-
ny „nepohnú“ zo žinen-
ky. Pomyslela som si nie-
čo o  tom, že je to ľahké... 
Ale nemala som o tom po-
tuchy, kým som sa do cvi-

čenia nepustila sama. Zatiaľ usilovne fotím a ženy si ma nevšímajú, úplne sú 
sústredené na to, aby cvik čo najlepšie zacvičili. Keď treba, Betka zasiahne: 
opraví, pomôže, inak cvičí poctivo celú hodinu so ženami. Cvičenie je plynu-
lé, občas aj ženy pripomenú: ešte tento cvik! Sú zohratá partia, občas vybuch-
nú v smiech, keď sa úsilie minie s úspechom, alebo keď proste už ďalej nemô-
žu. Všímam si, že na tej žinenke postupne dôkladne precvičujú každú partiu 
tela. S pribúdajúcimi minútami sa rosia čelá, chrbty, vlhnú tričká – znak dob-
re odvedeného cvičenia. Takže, moja domnienka, že pilates je cvičenie pre le-
nivých, bola mylná. A to viem zatiaľ len z pozorovania... Môj cvičebný krst má 
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ešte len prísť o týždeň. Zá-
ver hodiny patrí strečingu, 
ženy sa vydýchajú, pona-
ťahujú svaly a takpovediac 
skľudnia. Ešte ja poprosím 
o zapózovanie na skupino-
vé foto a cvičeniu je koniec. 

Ani to nebolelo, no mňa 
určite nie, skoro celú ho-
dinu som fotografovala, 
aby som mala pre vás z čo-
ho vyberať. V šatni je tra-
dičný ruch, rozhovor, smiech a  ženy postupne odchádzajú: jedny domov 
a druhé ešte na čajík do lyceálnej kuchynky, tam nechýbam ani ja. Z pocho-
piteľných dôvodov: čo budú ženy riešiť? 

Aj tu sa prejaví zohratosť: jedna postaví vodu, druhá pripraví čajník a tre-
tia rozdáva šálky. No a ak by ste čakali nejaké klebety a tak podobne, boli by 
ste sklamaní: Zdenka prichádza s nápadom darčekov na Veľkú noc a jeden 
prototyp aj donáša. Prútiky sa v jej šikovných rukách zmenili na malú kolís-
ku, v ktorej bude v škrupinke kuriatko. Maja sa hneď podujíma na nákup po-
trebných vecí, zbytok poskytne príroda. Tento námet rozprúdi kolotoč spo-
mienok na tie darčeky minulé. Môžem vám povedať, sú tie ženy šikovné! 

Verná svojmu poslaniu sa žien pýtam, prečo chodia cvičiť. Boli by ste prekva-
pení, koľko odpovedí sa mi dostalo. Okrem tej, ktorú očakávam, teda dobre si 
zacvičiť, aj: premôžem svoju lenivosť, dobre sa rozhýbem, dostanem sa medzi ľu-
dí, zoznámim sa bližšie s ostatnými spolusestrami, dobijem si energiu, je to lep-
šia varianta ako doma ležať na diváne, ale aj posedenie pri čaji. Dozvedám sa, že 
ženy si počas roka vyjdú aj na posedenie do reštaurácie, buď na fašiangy, na Mi-
kuláša, ale určite na záver, zhodnotiť cvičebný rok . Ženy majú aj taký milý zvyk: 
navzájom sa obdarúvajú malými darčekmi, kto ktorý dostane si losujú, takže je 
to do poslednej chvíle prekvapenie. Svojou návštevou nás prekvapí Ľudka, ktorá 
príde na čaj a pobaví nás zážitkami z vlaku na trati Poprad – Kežmarok. 

Večer v telocvični sa blíži ku koncu, lúčime sa s tým, že sa uvidíme o týž-
deň. Doma si ešte vyhľadám v  encyklopédii niečo o  cvičení pilates: Je to 
kontrolovaný pohyb za  plnej koncentrácie pri vedomom dýchaní. Dôleži-
té je cvičiť precízne a plynulo. Ak vám toto heslo nič nevysvetlilo, tak pre 
vás mám niečo iné: po 10 lekciách sa cítite lepšie, po 20 budete lepšie vyze-
rať, po 30 budete mať celkom nové telo! Ženy, čo poviete, nové telo už ne-
stihneme, ale dobre vyzerať, to by sa na leto hodilo, nie? Príďte v utorok ve-
čer o šiestej do telocvične! Aj ja už chodím...

Oľga Kormanová
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13-ročný Logan Henderson žije 
na ranči uprostred Nebrasky. Izo-
lovaný od zvyšku sveta často po-
čúva kresťanské rádio z Houstonu 
v Texase, ktoré chytá cez Sky an-
gel (kresťanská TV). Koncom ok-
tóbra zavolal Logan do rádia a jeho 
hlas čoskoro počul celý svet. 

Logan: Ahoj Mike, môžem s te-
bou hovoriť?

Mike: To si píš, Logan. Čo máš 
na srdci?

Logan: Hm... Chcem ti len pove-
dať, čo mi práve povedal Pán Boh. 

Mike: Dobre.
Logan: Minulú noc môj otec chy-

tal do lasa jedno teľa. To teľa sa na-
rodilo starej krave, ktorá už nemala 
najlepšie mlieko. Nemala vitamín C 
a tak vôbec...

(Logan začína plakať.)
Mike: Áno?

Logan: A ona zlomila svojmu 
teľaťu chrbticu. A dnes ráno som 
išiel a sám som to teľa utratil. Ho-
voril som s Bohom a pýtal som sa 
Ho: „Prečo? Veď to teliatko bo-
lo zvláštne.“ (Logan plače.) A Boh 

mi povedal: „Vieš čo, Logan? Môj 
Syn bol tiež zvláštny, ale Jeho 
smrť mala zmysel.“ A svojím spô-
sobom je to rovnaké. To teľa som 
mal veľmi rád a Boh mal rád svoj-
ho Syna.

Mike: Logan, to máš úplnú prav-
du. Je to tak. Myslíš, že budeš v po-
hode? (Mike má o Logana obavy, 
lebo je veľmi rozžialený.)

Logan: Áno, budem. Len som 
vám všetkým chcel povedať niečo 
veľmi dôležité. Keď stratíte nieko-
ho, koho ste milovali alebo trebárs 
zvieratko, tak si spomeňte, vždycky 
si spomeňte, že Boh dal tiež svoj-
ho Syna. On vám rozumie. On nám 
bude vždy rozumieť! Vždycky! Len 
bežte k Nemu!

Mike: Logan, máš veľkú pravdu, 
kamarát.

Logan: Len som si povedal, že 
vám zavolám a poviem vám to. 
Mám vás veľmi rád. 

Mike: Tiež ťa máme radi.
Logan: Ahoj.
Mike: Ahoj.

Povzbudenie 

od 13-ročného chlapca
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NAŠA BESIEDKA
Naša besiedka, naša besiedka, tam my radi chodíme.
Veď v nej o Bohu, našom Otcovi spoločne sa učíme.
O pravde Božej od veku, o láske Božej k človeku,
o tom, že aj my máme v srdci mať k ľuďom lásku velikú.

To je začiatok detskej piesne, ktorý vystihuje prečo aj v našom cirkevnom 
zbore „funguje“ detská nedeľná besiedka, ktorá sa oficiálne nazýva Det-

ské služby Božie (DSB). To naznačuje, že tak, ako na riadnych službách Bo-
žích v kostole, aj na DSB máme poriadok, ktorý dodržiavame (nie je to až ta-
ké striktné, občas musia deti ísť na WC, alebo sa napiť vody, často diskutu-
jú, majú trefné pripomienky – a to mám na nich najradšej. Podľa toho vie-
me, čím všetkým žijú a výklad biblickej lekcie môžeme lepšie prispôsobiť ich 
mysleniu a potrebám.)

Nuž, porovnajte:
Predspev – úvodná pieseň.
Kyrie, Sláva, Pieseň – každé dieťa si môže pieseň vybrať, zväčša je to tá je-

ho najobľúbenejšia. Piesne obsahujú aj „kyrie, slávu, krédo“.
Kolekta – modlitba síce nie je spievaná, ale v našom repertoári máme aj 

piesne, ktoré sú modlitbami.
Kázeň slova Božieho – výklad biblickej lekcie / príbehu z Biblie na zákla-

de prečítaného biblického textu (starozmluvný text, epištolový či evanjelio-
vý) s aplikáciou pre každodenný život dieťaťa (s použitím flanelografov ale-
bo iných dostupných materiálov určených na výučbu detí).

Záverečná modlitba – spoločná (najčastejšie deti ďakujú a prosia za vás, 
milí rodičia, babky, dedovia a ostatní príbuzní, no a samozrejme aj za hrač-
ky, ale aj iné)

Na konci máme ešte jeden bod programu, ktorý na riadnych službách Bo-
žích v kostole v jeho poriadku nie je (bolo by zaujímavé keby bol): Evidencia 
dochádzky. V tomto školskom roku každé dieťa stavia svoj dom. Zakaždým, 
keď dieťa príde, môže si na pripravenú stavebnú parcelu nalepiť jeden staveb-
ný diel a sledovať, ako mu domček rastie.

Som Pánu Bohu vďačná, že aj v našom cirkevnom zbore máme možnos-
ti venovať sa deťom na DSB. Máme slobodu, máme priestory, materiály, ale... 

Mnohým bratom a sestrám v CZ leží na srdci, že na DSB chodí málo de-
tí a mohlo by ich byť viac. Aj mňa osobne to mrzí, ale rozhodnutie a zodpo-
vednosť je na ich rodičoch. A ja som posledná, kto môže poučovať rodičov, 
ako sa starať o deti, lebo som „iba“ krstná mama. Ale aj mne sú jasné slová 
Jána Amosa Komenského: „Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť, le-
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bo sú najcennejším Božím darom a klenotom, ktorý sa nedá s ničím porov-
nať.“ A takisto verím aj Božiemu slovu, kde v knihe Prísloví 22, 6 kráľ Šala-
mún hovorí: „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v staro-
be neodchýli od nej.“ 

Myslím, že každý, komu Boh zveril dieťa do opatery, chce pre neho len to 
najlepšie, aby bolo pripravené na život, a nielen tu na zemi. Nechajme sa i dnes 
osloviť slovami Pána Ježiša, keď aj nám hovorí: „Dovoľte dietkam prichádzať 
ku mne a nebráňte im, lebo takýchto je kráľovstvo Božie“ (Lk 18,16).

Na záver vám ponúkam odpovede ochotných bratov a sestier na anketové 
otázky, ktoré boli podkladom na môj článok o DSB, za čo im ešte raz veľmi 
pekne ďakujem, hlavne za ich názor. Vážim si to. 

Otázka č. 1: Podľa vás, mali by deti v nedeľu chodiť do kostola na služby 
Božie alebo na detské služby Božie (nedeľná besiedka)?

Otázka č. 2: Prečo, z akého dôvodu ste vy svoje deti, vnúčatá privádzali/
privádzate na DSB?

- 1. Na detské služby Božie.
 2. Pretože, žiaľ, ja som tú možnosť nemala (v mojej dobe to nebolo) a pre 

deti je to možnosť trocha hravou formou v  ich spoločenstve privádzať ich 
k Bohu.

- 1. Podľa mňa deti v nedeľu by mali chodiť na nedeľnú besiedku.
 2. Deti sa na nedeľnej besiedke im prijateľnou formou dozvedia o Bohu 

a Ježišovi.
- 1. Podľa mňa by mali chodiť na nedeľnú besiedku, lebo v zime je tam tep-

lejšie. Hlavným dôvodom je to, že v kostole sa ešte nedokážu sústrediť, jed-
nak na kázeň a tiež si myslím, že ani piesne nie sú pre nich zaujímavé.

 2. Na besiedke majú možnosť takou hravou formou spoznávať Božie slovo 
a takisto jednoduchšími piesňami oslavovať a chváliť Pána Ježiša.

- 1. Na detské služby, ale len do určitého veku (najdlhšie asi do 10 rokov).
 2. Detské služby Božie boli deťom bližšie, ľahšie porozumeli, čo im bo-

lo zvestované aj pomocou evanjelizačných materiálov, niekedy dospelým vy-
svetľovali zlatý text, ktorý sa naučili, radi spievali detské piesne.

- 1. Určite deti predškolského veku a I. stupňa ZŠ by mali navštevovať ne-
deľnú besiedku. Ten vek „dokedy“, ten by sa mal odvíjať podľa zrelosti die-
ťaťa. Malé deti síce návštevou kostola získavajú návyk, však je to pre ne dl-
hé, nezrozumiteľné.

 2. Z  besiedky si deti prinášajú nové vedomosti, zážitky... Už sa tešia 
na nedeľu „bez škôlky“, ale s besiedkou. Ja sama som do besiedky ako die-
ťa chodievala, dokonca som neskôr pri detských službách pomáhala a pa-
mätám si, aká to bola pre mňa radosť, preto ju chcem dopriať aj mojim de-
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ťom. A dievčatá to robia tak pekne zaujímavo a kamarátsky, že deti vedia 
pre Boha nadchnúť.

- 1. Deti by mali chodiť do nedeľnej besiedky, ale na začiatku by mohli 
byť aj v kostole a potom odísť na besiedku, ak je to prevádzkovo možno 
(malé detičky). S  nedeľnou besiedkou máme len tie najlepšie skúsenosti. 
Dievčence Evka a Slávka dokážu veľmi zložité náročné veci podať deťom 
zábavnou, prístupnou a názornou formou.

 2. Párkrát som sa zúčastnila besiedky aj s vnúčikom a vyslovujem im 
veľký obdiv a veľkú vďaku. Žiaľ, počet detičiek je veľmi malý. Už v tomto 
veku 3-4 roky si detičky osvojujú základné Božie pravdy a tak ich treba pri-
vádzať do spoločenstva a neodkladať na potom,  aby nebolo neskoro.

- 1. + 2. Podľa nás sú deťom celkovo lepšie prispôsobené detské služ-
by Božie ako „kostolné“, ktoré sú zase lepšie pre dospelých. Preto sme 
naše deti stále radi posielali na nedeľné besiedky, odkiaľ si priniesli nie-
len dobré znalosti Božieho slova, ale aj chápanie Božej ponuky pre kaž-
dého z nás. Detské služby Božie sú vynikajúci doplnok pre výchovu a ve-
denie detí bližšie k Bohu, takže fungujú ideálne v kombinácii s čítaním 
Písma a duchovným vedením detí doma. Sme za učiteľky besiedky Bo-
hu veľmi vďační! 

EC: Aj ja som vďačná, že vaše deti môžu byť tak trochu aj naše. 
Eva Ciriaková 

Ples kežmarských evanjelikov 
2011

Po hoteli Štart a sále bývalého Tat-
raľanu sme sa 18. februára 2011 

stretli v priestoroch Strednej odbornej 
školy na Garbiarskej ulici na v poradí 
už treťom Plese kežmarských evan-
jelikov. I keď nie je vždy jednoduché 
nájsť si čas a ochotu prísť na cirkev-
né podujatie aj takéhoto druhu, ďaku-
jeme Pánu Bohu za milosť a všetkým 
ochotným ľuďom za to, že tento ples 
pre nás pripravili. 

105. žalm v prvom verši hovo-
rí: „Ďakujte Hospodinovi, vzývaj-
te Jeho meno! Hlásajte Jeho skut-
ky medzi národmi!“ Aj týmto ver-
šom sme vzdali vďaku Stvoriteľo-

vi, že i napriek rôznym skúškam sa 
nám doprial do tretice stretnúť, a to 
v počte 76 plesajúcich. O duchov-
né slovo sa už tradične postaral náš 
brat senior Roman Porubän. Tohto 
roku zaznelo na tému „Radosť“.
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Zo zákulisia evanjelického plesu

V našom evanjelickom zbore sa organizujú akcie najrozličnejšieho typu, 
aby sa mohol zúčastniť každý podľa svojho vkusu a záľub a ulahodilo 

sa každej duši, túžiacej nielen po spoločenstve v chráme, ale i mimo neho.
A tak sme začali pripravovať pre členov zboru a ich priateľov veľkú spolo-

čenskú udalosť „Ples kežmarských evanjelikov“. Už tretí raz sme v jeseni vy-
berali vhodnú spoločenskú sálu, hudobnú produkciu, tvorili menu, pripra-
vovali pozvánky atď... ale aj s nádejou, že bude dostatok plesajúcich.

Dva týždne pred dňom „D“ bolo predaných len 30 vstupeniek. S takým-
to počtom by sa to nedalo urobiť. Pomaličky sa potom doplnil počet do 76. 

Je to stresujúce a  odobe-
rá chuť niečo organizovať, 
keď sa ľudia nevedia načas 
rozhýbať.

Po  konvente boli niek-
torí cirkevníci prekvape-
ní z finančnej správy a pý-
tali sa, či je ples dotovaný 
z  ofery. Pán farár nám to 
hneď vysvetlil. Nie je to-
mu tak. Peniaze za plesové 

O slová prípitku a modlitby pred 
jedlom sa postarali sestra kaplánka 
Viera Zaťková a brat kaplán Martin 
Zaťko. 

Program spestrili profesionál-
ni tanečníci a malý talent zo Spiš-
skej Belej, finalista viacerých tele-
víznych súťaží, 8 ročný brejker Jar-
ko Krigovský. Do tanca hral známy 
spevák repete hitov Milan Hrčka so 
sprievodom. Plesovú noc už tradič-
ne ozvláštnili – súťaž rodín, video-
projekcia zo zborového života, tom-
bola a srdiečkový tanec. Ten bol toh-
to roku vďaka sestre Grétke Schol-
tzovej osladený o medovníkové sr-
diečka, na ktorých sa nachádzali 
mená dvojíc najmä z biblickej histó-
rie. Presne 38 cien od kníh cez rela-

xačné poukazy, kuchynské potreby 
až po sladkosti bolo možné vyhrať 
v tombole. Jej výťažok, ktorý tohto 
roku tvoril sumu 336,22 €, bude po-
užitý na podporu zriadenia Evanje-
lickej materskej škôlky v Švábov-
ciach. Tá by mala svoje brány otvoriť 
už v nadchádzajúcom školskom ro-
ku 2011/2012. 

Ples kežmarských evanjelikov si 
už našiel miesto v živote nášho cir-
kevného zboru, preto verím, že sa 
i na budúci rok nájdu ochotní ľudia, 
ktorí ho pre nás pripravia a samo-
zrejme i rovnako ochotní ľudia, kto-
rí na ples prídu. Lebo práve tá druhá 
stránka mince býva niekedy tým zá-
sadnejším problémom.

Barbora Kaprálová
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vstupenky sa zahrnú do ofery a v tej istej výške sa vydajú naspäť. Celý ples je 
financovaný len z prostriedkov vyzbieraných zo vstupného.

Cieľom tohto spoločenského stretnutia nie je len zísť sa vo vyzdobenej sá-
le, zabávať sa, ale aj vypočuť si Božie slovo, nájsť vždy nejaké prekvapenie – 
pekný citát a byť účastný finančnej zbierky na vopred určený dobročinný cieľ 
formou výťažku z tomboly a predaja ruží.

Podľa ohlasov sa ples vydaril, jedinú chybu sme zaznamenali, že sa nám 
zdal krátky. Ak nám pán Boh dá zdravia a silu, zopakovali by sme si ho ra-
di aj na budúci rok.

Gabriela Križanová za prípravný výbor

6. novembra 2011 sestra Anna 
Štecová, Martina Božeková a brat 
Ján Scholcz spolu s bratom farárom 
Romanom Porubänom sa zúčastni-
li školenia účtovníkov v Cirkevnom 
zbore ECAV na Slovensku Batizov-
ce, ktoré organizoval Tatranský se-
niorát. Evanjelická cirkev v priebe-
hu roka 2011 by mala prejsť na no-
vý Elektronický informačný systém, 

--- Slovom i obrazom ---
ktorý zahŕňa jednotné účtovníctvo 
pre všetky cirkevné zbory. Tento 
systém pre Evanjelickú cirkev vypra-
covala firma SOEKOS s. r. o.

14. novembra 2011 sa pred-
sedníctvo cirkevného zboru (Ro-
man Porubän – zborový farár a Er-
nest Chritz – zborový dozorca) spolu 
s delegátmi (Oskar Jaduš a Eva Ci-
riaková) zúčastnili mimoriadneho se-

Naši hospodárski pracovníci s kolegami na školení účtovníkov
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niorálneho konventu, ktorý sa konal 
v chráme Cirkevného zboru ECAV 
na Slovensku Poprad. Predmetom 
tohto konventu bola voľba konsenio-
ra Tatranského seniorátu, delegáta 
na dištriktuálny konvent Východné-
ho dištriktu (VD) a predsedu výboru 
cirkevnej hudby v Tatranskom senio-
ráte. Na funkciu konseniora kandi-
dovali Ján Matis, zborový farár v CZ 
Batizovce a Ľubica Sobanská, zbo-
rová farárka v CZ Slovenská Ves. 
Spomedzi kandidátov ani jeden ne-
dostal nadpolovičnú väčšinu hlasov. 
Do funkcie delegáta na dištriktuál-
ny konvent VD sme zvolili brata fará-
ra Martina Fečka z CZ Spišská Be-
lá a do funkcie predsedu výboru cir-
kevnej hudby Tatranského seniorátu 
sme zvolili brata kantora z CZ Štrba 
Tomáša Hybena.

21. novembra 2011 sa v našom 
cirkevnom zbore popoludní o 15:00 
h. uskutočnila slávnosť inštalácie 

seniora Tatranského seniorátu Ro-
man Porubäna, ktorú vykonal dôs-
tojný brat biskup VD Mgr. Slavomír 
Sabol za účasti seniora Šarišsko-
-zemplínskeho seniorátu Jána Ba-
kalára a seniora Košického seniorá-
tu Jána Hrušku. Brat biskup sa in-
štalovanému prihovoril na text z pro-
roka Jeremiáša 1,6-8. Vo svojom 
príhovore zdôraznil, že slovo proro-
ka Jeremiáša je slovom Hospodino-
vým, ktoré vysiela proroka do služ-
by. Táto služba má byť činnou – ak-
tívnou službou. Zdravé sebavedo-
mie a presvedčivosť o tom, čo člo-
vek prijal od Boha a čo hovorí a žije, 
sú dôležitými nástrojmi v tejto služ-
be, s ktorými je potrebné prichá-
dzať ku každému rovnako, aby sme 
sa tak nestali prijímačmi osôb. Služ-
bu seniora je potrebné konať aj vo 
vedomí, že za mnou stojí Boh, ktorý 
ani v ťažkostiach neopúšťa, ale pri-
chádza so svojím vyslobodením.

Biskupské požehnanie do služby nášho brata seniora



3535

Slávnosť inštalácie seniora Romana Porubäna sa končí

Po slávnostnom sľube sa novo-
inštalovanému seniorovi Tatranské-
ho seniorátu prihovoril dozorca TAS 
Ing. Milan Zacher. Vo svojom prího-
vore zdôraznil, že posledné obdo-
bie bol seniorát poznačený rôzny-
mi zmenami a predovšetkým voľ-
bou predsedníctva TAS. Bratovi se-
niorovi v novom úrade poprial dob-
rých a verných spolupracovníkov. 
Za presbyterov Tatranského senio-
rátu brata seniora pozdravila sestra 
Ľudmila Fábryová. Dozorca Východ-
ného dištriktu poprial inštalovanému 
seniorovi víziu Božej slávy. Domáci 
cirkevný zbor pozdravil svojho farára 
slovom i piesňou s prosbou, aby Boh 
nádeje ho napĺňal všetkou radosťou 
a pokojom vo viere (R 15,13). 

K pozdravom sa ďalej pripojil rod-
ný cirkevný zbor z Liptovskej Koka-
vy. Brat farár Mário Činčurák pouká-
zal na to, že i do tejto náročnej služ-
by seniora bolo potrebné počuť klopa-

nie a otvoriť dvere. Starosta z Liptov-
skej Kokavy Ing. Július Porubän zdô-
raznil, že z tejto obce už vyšlo veľa vý-
znamných ľudí, ale iba jeden sa stal 
farárom. Nakoniec sa prítomným a in-
štalovanému seniorovi TAS prihovo-
ril primátor mesta Kežmarok Ing. Igor 
Šajtlava, ktorý mu poďakoval za dote-
rajšiu vykonanú prácu v meste Kež-
marok a do nového úradu mu poprial 
veľa Božieho požehnania. 

Na záver prítomným poďakoval 
novoinštalovaný senior a zároveň 
poukázal na to, že on nie je ten, kto-
rý to všetko zvládne, že on nie je ten, 
ktorý to všetko vie, ale že Boh je ten, 
ktorý na to má a ktorý to zvládne. Ak 
sa v dôvere spoločne vložíme do Je-
ho rúk, tak On bude konať cez nás.

27. novembra 2011 dorasten-
ci z cirkevného zboru zorganizova-
li nultý ročník volejbalového turnaja, 
ktorý sa uskutočnil v telocvični Gym-
názia P. O. Hviezdoslava na Tvarož-
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Časť hráčov a divákov prvého volejbalového turnaja

nianskej ulici v tzv. T2. S touto myš-
lienkou sa už pohrávali hodnú chvíľu 
a nakoniec sa im ju podarilo aj zrea-
lizovať. Hráčov sa prihlásilo nad na-
še očakávanie, čomu sme sa samo-
zrejme potešili. Medzi nás prišli ro-
diny z Ľubice, Vojňan a Kežmar-
ku, ktoré vytvorili 10 volejbalových 
družstiev. Na začiatku prítomných 
pozdravil domáci brat farár Roman 
Porubän, ktorý vyslovil radosť z to-
ho, že cirkevný zbor sa môže stre-
távať aj pri takýchto aktivitách. Všet-
kým súťažiacim poprial veľa rados-
ti, dobrej nálady a príjemných chvíľ 
strávených pri tomto športe. Slo-
vo potom odovzdal sestre seniorál-
nej kaplánke Vierke Zaťkovej, kto-
rá sa prítomným prihovorila na text 
z 1. knihy Samuelovej 17, kde sa na-
chádza príbeh o Dávidovi a Goli-
ášovi. Po modlitbe sa urobili rozpi-
sy jednotlivých teamov a začalo sa 
hrať. Víťazmi sa stalo družstvo Ole-

járovcov, ktorým srdečne gratuluje-
me. Na druhom mieste sa umiestnilo 
družstvo Kitovcov a na treťom druž-
stvo Bartkovcov. Zemiakovú medai-
lu si odnieslo družstvo Palanských. 
I touto cestou sa chceme poďako-
vať všetkých organizátorom, ktorí 
sa postarali i o občerstvenie hráčov 
a veríme, že opäť o rok sa stretneme 
na 1. ročníku volejbalového turnaja.

12. decembra 2011 sa uskutoč-
nili v rímskokatolíckom kostole v Ľu-
bici bohoslužby pri príležitosti zvo-
lenia starostu obce Ing. Petra Rep-
čáka a poslancov obecného zastu-
piteľstva. Na týchto bohoslužbách 
sa prihovorili predstavitelia všet-
kých kresťanských cirkví (rimskoka-
tolíckej, gréckokatolíckej, pravosláv-
nej a evanjelickej a. v.) pôsobiacich 
na území obce Ľubica predstavite-
ľom obce. Pri tejto príležitosti vyslo-
vili i požehnanie k prácam, ktoré ich 

Časť hráčov a divákov prvého volejbalového turnaja
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Vedenie Ľubice začalo svoju prácu kresťanským spôsobom

v obci čakajú. V príhovore brata fa-
rára Romana Porubäna zaznelo: 

Dôstojní bratia farári, vážený pán 
starosta, poslanci obecného zastu-
piteľstva, milí bratia a sestry v Ježi-
šovi Kristovi!

Stáť v pozícii starostu i poslanca 
obecného zastupiteľstva určite nie je 
ľahká vec. Budete musieť riešiť ve-
ci, ktoré budú jednoduché i zložité, 
príjemné i nepríjemné. Práca s ľuď-
mi prináša rôzne situácie. No dôleži-
té je, aby v týchto situáciách ste sa 
vedeli správne a múdro rozhodovať. 
Človek sa niekedy pýta: Kde mám 
nájsť potrebnú múdrosť, aby som sa 
na tak dôležitom poste rozhodoval 
správne a spravodlivo.

V knihe Prísloví sa píše: „Lebo 
Hospodin dáva múdrosť, z Jeho 
úst je poznanie i rozvaha.“ Pra-
jem Vám, aby túto múdrosť pre se-
ba, svoju rodinu a teraz i pre túto 
obec ste nachádzali do tých každo-

denných situácií u Boha. Hľadajte ju 
predovšetkým v Jeho slove – v Bib-
lii, prostredníctvom ktorej nám Pán 
Boh zjavil svoju vôľu, aby sme vede-
li, čo je v živote dobré a čo nie. Keď 
svoj život podriadite tejto skutočnos-
ti a vaše rozhodnutia budú uskutoč-
ňované na základe, nie akejsi člove-
činy, ani na základe osobného pro-
spechu, či kamarátstva, ale na zá-
klade Božích princípov a pravidiel, 
ktoré sa v našej spoločnosti čoraz 
viacej vytrácajú, tak budete dobrým 
starostom, dobrými poslancami. 

Možno sa pýtate, ako byť dob-
rým starostom. Aj kráľ Šalamún sa 
chcel stať dobrým kráľom. Na krá-
ľovský trón nastúpil mladý a neskú-
sený. Do dejín sa však zapísal práve 
svojou múdrosťou – múdrym rozho-
dovaním. Ako k tomu dospel? Prosil 
o poslušné srdce. A tie slová doslov-
ne zneli: „Daj svojmu sluhovi po-
slušné srdce, aby spravoval Tvoj 
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Už tradične príjemné stretnutie našich dôchodcov

ľud, aby mohol rozoznávať dobré 
od zlého.“ Poslušné srdce vo vzťa-
hu k Pánu Bohu, to je záruka múd-
rosti a mnohého požehnania. A Pán 
Boh po tejto prosbe povedal Šala-
múnovi: „Pretože si si žiadal toto, 
a nežiadal si si ani dlhý život, ani 
bohatstvo, ani životy svojich ne-
priateľov, ale si si žiadal schop-
nosť porozumieť a poslúchnuť 
právo, hľa, učiním podľa tvojej 
žiadosti. Dávam ti múdre a chápa-
vé srdce,… Dám ti aj to, čo si ne-
žiadal - bohatstvo i slávu - takže 
za všetkých tvojich čias nebude ti 
medzi kráľmi nikto rovný.“ 

Prajem Vám, aby Pán Boh v služ-
be starostu i poslancov obce Ľubice, 
do ktorej ste boli zvolení, vám stvo-
ril poslušné srdce, o ktoré prosil Ša-
lamún. Iba s poslušným srdcom vo 
vzťahu k Bohu sa budú v tejto ob-
ci konať veci slušne, správne a v po-
koji. Nech Vás na tejto ceste sprevá-

dza so svojím požehnaním Trojjedi-
ný Boh: Otec, Syn i Duch Svätý. 

12. decembra 2011 sa uskutoč-
nilo v zborovej miestnosti lýcea ad-
ventné stretnutie dôchodcov aj s pri-
slúžením Večere Pánovej. Katka 
Krempaská pred začatím bohoslu-
žieb zahrala dôchodcom na zob-
covej flaute rôzne vianočné koledy 
v klavírnom doprovode PhDr. No-
ry Baráthovej. Potom sme pokračo-
vali spoveďou a Večerou Pánovou. 
V príhovore domáci brat farár pouká-
zal na Jána Krstiteľa a na jeho dôle-
žitú výzvu: „Pokánie čiňte, lebo sa 
priblížilo kráľovstvo nebeské“ (Mt 
4,17). I tento predvianočný čas mal 
nám poslúžiť na to, aby sme sa za-
mysleli nad svojím životom vo svet-
le očakávania Kristovho narodenia.

18. decembra 2011 o 1500 h sa 
v gréckokatolíckom kostole v Kež-
marku uskutočnili Spišské Viano-
ce. Už po druhý rok sme sa stre-
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Naše deti a vnúčatá na vianočnej besiedke

tli na pôde Gréckokatolíckej cirkvi. 
V úvode prítomných pozdravil domá-
ci brat farár Peter Fedor. Do progra-
mu sa zapojil spevokol Rímskoka-
tolíckej cirkvi – farnosť Kežmarok. 
Potom vystúpili deti z Karpatsko-
nemeckého spolku a po nich za-
spieval spevokol Cirkevného zbo-
ru ECAV na Slovensku Kežmarok. 
Prítomných na základe Božieho slo-
va pozdravil brat farár Roman Po-
rubän, ktorý poukázal, že i tohto ro-
ku bude vianočná zvesť presne tá 
istá ako minulého roku, no dôležité 
je, aby sme sa pýtali: Čo sa zmenilo 
v našom živote za ten rok pod vply-
vom tejto zvesti. Vystúpenie uzavreli 
sestry Uhlárové zaspievaním niekoľ-
kých kolied. Na samý záver priniesli 
skauti betlehemské svetlo a v nem-
čine i slovenčine sme zaspievali pie-
seň Tichá noc, svätá noc. 

19. decembra 2011 popoludní 
o 1430 h. na 4. nedeľu adventnú sa 

uskutočnila v auditóriu lýcea vianoč-
ná besiedka s programom detí na-
vštevujúcich hodiny náboženskej vý-
chovy i detí, ktoré sa pravidelne stre-
távajú na nedeľnej besiedke. Menšie 
deti nám atmosféru Vianoc priblíži-
li krátkymi básničkami, ktoré pouka-
zovali na to, prečo sa narodil Ježiš 
Kristus v Betleheme. Domáci brat 
farár Roman Porubän prítomným 
položil otázku: Prečo práve Viano-
ce? Kvôli čomu je tu tento čas? Od-
poveď sme hľadali v slovách: „Lebo 
tak Boh miloval svet, že svojho 
jednorodeného Syna dal, aby ne-
zahynul, ale večný život mal kaž-
dý, kto verí v Neho“ (J 3,16). Viano-
ce – to je prejav Božej lásky k nám. 
Je to láska, ktorá zachraňuje a dá-
va život nielen tu v časnosti, ale aj 
vo večnosti.

Staršie deti zahrali tri scénky, kto-
ré do značnej miery boli výpovednou 
hodnotou, ako sa dnešný moderný 
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Pásmo detí v domove dôchodcov bolo výborne prijaté

človek stavia k Vianociam a ich po-
solstvu lásky. Spoločne s deťmi sme 
zaspievali pieseň: Pozri  Boh  sám, 
prišiel k nám. 

Po skončení vianočnej besied-
ky niektoré deti odišli s vianočným 
posolstvom do domova dôchodcov, 
kde mohli opäť prezentovať to, čo 
Boh pre nás vykonal, keď do betle-
hemských jaslí položil svojho jed-
norodeného Syna. Obyvatelia do-
mova dôchodcov ich milo privíta-
li a svoju vďaku vyjadrili mohutným 
potleskom. Božím slovom sa k nim 
prihovorila sestra kaplánka Vierka 
Zaťková. Každý rok takýmto spôso-
bom môžu naše deti pred Vianoca-
mi potešiť starých a neraz i opuste-
ných ľudí. Ich prítomnosť je pre nich 
ako pohladenie či milé slovo, ktoré 
vie potešiť ubolené srdce. A tak je 
potrebné, aby sme deti učili nezabú-
dať aj na takýchto ľudí.

31. decembra 2011 sa dorasten-
ci ako po minulé roky, stretli v zbo-
rovej miestnosti, aby spoločne pre-
žili posledný deň v roku a zároveň 
spoločne vstúpili aj do nového roka. 
Na tomto stretnutí nechýbala milá 
zábava. Vážne sa zamýšľali v pohľa-
de cez Božie slovo nad predsavza-
tiami, ktoré si ľudia dávajú pri vstupe 
do nového roka. Túto diskusiu vied-
la sestra kaplánka Vierka Zaťková.

6. februára 2011 na 5. nedeľu 
po Zjavení sa v našom cirkevnom 
zbore uskutočnil v rámci služieb Bo-
žích Výročný zborový konvent za rok 
2010. Členovia cirkevného zboru 
všetky potrebné správy obdržali týž-
deň dopredu na bohoslužbách, ale-
bo si ich mohli vyzdvihnúť v priebe-
hu týždňa na farskom úrade, a tak 
nebolo potrebné, aby sa jednotlivé 
správy čítali. Život cirkevného zboru 
za rok 2010 bol však priblížený krát-
kou videoprezentáciou, ktorú pripra-
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Modlitebné spoločenstvo na seniorátnom stretnutí v Podolínci

vil domáci brat farár. Po jej skonče-
ní sa otvorila diskusia k správe, kto-
rá bola jednomyseľne konventuál-
mi prijatá aj s predloženým návrhom 
prác a rozpočtom na rok 2011.

6. februára 2011 sa popolud-
ní o 14:30 h. uskutočnilo v Cirkev-
nom zbore ECAV na Slovensku Po-
dolínec stretnutie modlitebného spo-
ločenstva Tatranského seniorá-
tu na tému „Modlitba za druhých“. 
Na základe biblických textov poroz-
prával seniorátny koordinátor Modli-
tebného spoločenstva Mikuláš Lip-
ták, aký rozdielny postoj majú ľu-
dia k modleniu. Často je to len for-
málny prístup – ako bezduché od-
recitovanie nejakej rýmovačky. Ale-
bo je to pohanské chápanie, keď by 
sme chceli múdreho ba vševedúce-
ho Boha informovať, čo má urobiť, či 
Ho dokonca prehovárať, aby urobil 
to, čo my považujeme za správne. 
Kresťanský postoj nám ukázal Pán 

Ježiš v Getsemanskej záhrade, kde 
ku Svojej prosbe doplnil: „Nech sa 
stane nie moja vôľa, ale Tvoja!“ 

18. februára 2011 sa v našom cir-
kevnom zbore uskutočnil 3. ples kež-
marských evanjelikov. Tentokrát sme 
sa stretli v spoločenskej miestnosti 
Strednej odbornej školy na Garbiar-
skej ulici. V úvode prítomných priví-
tala sestra Barbora Kaprálová, ktorá 
celý večer moderovala. Potom odo-
vzdala slovo domácemu bratovi fa-
rárovi Romanovi Porubänovi, ktorý 
vo svojom príhovore poznamenal, že 
i tohto roku sme sa tu stretli, aby sme 
spoločne prežívali radosť. No však tú 
trvalú radosť človek prijíma prostred-
níctvom Božej milosti. 

Prípitok a modlitbu predniesli 
manželia Zaťkovci. Po chutnej ve-
čeri sa začal program, ktorý otvori-
li tanečníci Kristína Bajúsová a Oli-
ver Pavličko. V ich podaní sme mohli 
vidieť klasický valčík, ktorým sa za-
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Dobrá nálada vládla na 3. plese kežmarských evanjelikov

čal ples. Po ich úvodnom vstupe ta-
nečníci do tanca pozvali brata farára 
a sestru kaplánku, ku ktorým sa pri-
dali aj ostatní. V ďalšom kole sa nám 
predstavil malý tanečník zo Spišskej 
Belej. Svojím talentom ohúril i poro-
tu v súťaži Československo má ta-
lent. Po ďalšom kole tanečnej zába-
vy sa nám predstavil Michal Šiman-
ský a Alexandra Svaginová v latin-
skoamerických tancoch. Celý večer 
sa o nás starala hudba Milana Hrč-
ku. Pred polnocou sme si pozreli zo-
strih videa zo života cirkevného zbo-
ru v uplynulom roku, ktorý pre nás 
pripravil Miroslav Božek. Samozrej-
me, že nechýbala ani tombola, kto-
rej výťažok vo výške 336,22 € bu-
de poukázaný na evanjelickú ma-
terskú škôlku vo Švábovciach. I ten-
to ples došiel do svojho záveru a je-
ho účastníci sa rozchádzali domov 
s poznámkou, že o rok sa stretne-
me opäť. 

5. marca 2011 sa konal VII. roč-
ník stolnotenisového turnaja a VI. 
ročník turnaja v stolovom futbale CZ 
ECAV Kežmarok. Tak ako po minulé 
roky stretli sme sa v telocvični Gym-
názia P. O. Hviezdoslava v Kežmar-
ku. Tento ročník, čo sa týka počtu 
hráčov i „nehráčov“, bol najviac za-
stúpený. Stolný tenis sa hral v pia-
tich kategóriách – muži do a nad 40 
rokov, ženy do a nad 35 rokov, do-
rast/mládež a stolový futbal v jedinej 
zmiešanej kategórii – dorast/mlá-
dež. Medzi nás prišli aj hráči z Cir-
kevného zboru ECAV na Slovensku 
Batizovce spolu s ich zborovým fa-
rárom Jánom Matisom. 

Touto cestou sa chceme srdeč-
ne poďakovať našim ochotným ses-
trám, ktoré pripravili pre nás chutný 
guláš, či vynikajúce škvarkové pa-
gáče. Mnohí z účastníkov priniesli 
zákusky a rôzne iné dobroty. No ne-
smieme zabudnúť ani na tých, ktorí 
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Aj o 7. ročník stolnotenisového turnaja bol veľký záujem

sa organizačne podieľali na prípra-
ve celého podujatia. Aj im patria slo-
vá vďaky. 

Na úvod prítomných privítal do-
máci brat farár. Slovo potom odo-
vzdal sestre Martine Ostricovej, kto-
rá účastníkov pozdravila na základe 
Božieho slova a modlitby. Organi-
začné pokyny oznámila sestra Sláv-
ka Jankurová. Fotografie a krátke vi-
deo z tohto podujatia je možné si po-
zrieť na webovej stránke cirkevného 
zboru: www.ecavkk.sk.

Prehľad víťazov v stolnom tenise: 
Kategória muži do 40 rokov: 1. Mi-
chal Nikerle, 2. Viliam Kičin, 3. Ja-
roslav Fürdös, 4. Roman Kaprál; Ka-

tegéria muži nad 40 rokov: 1. Ján 
Matis st., 2. Peter Kaprál, 3. Franti-
šek Fürdös, 4. Dušan Kita; Kategó-
ria ženy do 35 rokov: 1. Andrejka Pa-
lanská, Paulína Schützová, 3. Mar-
tina Ostricová, 4. Alenka Mačurová; 
Kategória ženy nad 35 rokov: 1. Eva 
Ciriaková, 2. Alenka Fürdösová, 3. 
Anna Štecová, 4. Ružena Palanská; 
Kategória dorast a mládež – 1. Da-
niel Faix, 2. Eduard Palanský, 3. An-
drej Čajka, 4. Lenka Liptáková. 

Prehľad víťazov v stolnom futba-
le: 1. Vladimír Fürdös, 2. Branislav 
Bartko, 3. Dárius Božek, 4. Silvia 
Kratochwillová. 

Roman Porubän
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Pre vnútornú potrebu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok spracoval



Poprad – Matejovce
Cirkevný zbor vznikol v pol. 16. stor. a až do roku 1938 patril do Spišského mestského se-

niorátu. Potom do r. 1945 bol súčasťou nemeckej ev. cirkvi. Tolerančný kostol pochá-
dza z r. 1784. Pôdorys kostola naznačuje grécky kríž, ktorý je zaklenutý troma 

poľami českej placky. Interiéru kostola dominuje klasicistický oltár s ob-
razom Krista so ženou Samaritánkou pri Jákobovej studni. V štíte 

oltára sa nachádza obraz Ježišovho vzkriesenia. Krstiteľnica 
pochádza z mladšieho obdobia. Druhou dominantou je 

neskoroklasicistický organ postavený v r. 1823, 
ktorý pochádza zo známej organárskej ro-

diny Fridricha Deutschmana z Vied-
ne. Bohatá rezbárska výzdoba 

sa nachádza okrem oltára 
a organa aj na kaza-

teľnici.

„Ajhľa, 
tvorím nové; 

už teraz to raší. 
Nebadáte to? 
Veru, robím 

cestu na púšti, 
rieky v pustatine.“

Izaiáš 43,19
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