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Spravodajca evanjelického a.v. cirkevného zboru v Prešove
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VEĽKONOČNÁ KÁZEŇ

„Kto je verný v 
najmenšom, je 

verný aj vo 
veľkom, a kto je 
nespravodlivý v 
najmenšom, je 
nespravodlivý 
aj vo veľkom”

( 16,10)Luk

„V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo 
strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Ako to 
povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Ježiš im opäť 
riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich 
a hovoril: Prijmite Ducha Svätého. Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im; 
ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa.“ (Ján 20, 19 – 23) 

Ústrednou témou tohto textu je vyslanie učeníkov do misijnej práce. Vzkriesený Pán 
Ježiš prichádza medzi učeníkov a dáva im poverenie, úlohy. Toto vyslanie je pokračovaním 
niečoho, čo už bolo začaté, k čomu už bol položený základ. Pán Ježiš hovorí: „Ako mňa 
poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Učeníci majú pokračovať v diele, ktoré začal Ježiš Kristus. 
Cirkev má pokračovať v diele, ktoré začal Ježiš Kristus. Každý jednotlivý kresťan má 
pokračovať v diele, ktoré začal Ježiš Kristus. Ježišovou smrťou sa teda jeho dielo nekončí. 
Vzkriesený Pán sa stará o to, aby Jeho dielo malo pokračovanie.

Čo je obsahom, programom diela, do ktorého vysiela Ježiš učeníkov, cirkev, nás? 
Všeobecnou vetou môžeme povedať: Je to ten istý program, ktorý bol náplňou Jeho 
vlastného diela. Ako On prinášal ľuďom zvesť, že Pán Boh je naším láskavým Otcom, ktorý 
vie všetko o nás a o našich problémoch, tak učeníci majú niesť túto zvesť ďalej. Ako Pán 
Ježiš viedol ľudí k viere v nebeského Otca, tak aj zvesť učeníkov má v ľuďoch vzbudzovať 
túto istú vieru. Pán Ježiš priniesol zvesť o Božom kráľovstve: že príde doba, keď sa skončí 
rebélia a neposlušnosť proti Pánu Bohu, keď si každý s radosťou a ochotou osvojí Božiu 
vôľu; že príde doba, keď sa skončí nespravodlivosť v ľudskej spoločnosti, keď sa pominú 
všetky záporné javy, ktoré strpčujú a ubíjajú život. Svojich učeníkov posiela, aby niesli túto 
zvesť ďalej, aby svojou zvesťou udržiavali v jasnom vedomí očakávanie Božieho 
kráľovstva.

Ježiš Kristus daroval svojim učeníkom istotu, že prekonal smrť a bol vzkriesený k 
novému životu. Naznačil, že sú to štádiá cesty, po ktorej sa majú uberať aj ostatné ľudské 
životy. Učeníci sú poslaní, aby zvesť o vzkriesení Ježišovom a o nádeji na vzkriesenie ľudí 
niesli ďalej a udržiavali ju pri živom vedomí.

Pán Ježiš premohol pochybnosti učeníkov, keď im ukázal svoj prebodnutý bok a 
prebodnuté ruky. Učeníkov poslal, aby šli ku všetkým, ktorých trápia pochybnosti, aby im 
dopomohli k pevnej istote.

Pán Ježiš priniesol medzi ľudí posolstvo lásky, to znamená úprimného, nesebeckého 
záujmu o druhého človeka. Nielen priniesol túto zvesť, ale vlastným príkladom ukázal, čo 
opravdivá láska znamená. Jeho činy čistej, nevypočítavej lásky sú na pozadí sebeckého sveta 
niečo celkom nové. Učeníkov posiela, aby ďalej rozširovali posolstvo o mocnej a čistej 
láske, a nielen aby ho rozširovali, ale aby sami zaradili lásku ako pevný bod do programu 
svojho života. Posiela ich, aby v celkom prozaických situáciách života boli skutočnými 
ľuďmi pre svojich blížnych.

Pán Ježiš prichádzal k smutným a prinášal im účinné potešenie v ich smútku. Jairos, 
vdova z Naimu, Mária a Marta – to sú len niektoré príklady ľudí, ktorým do ich smútku 
priniesol Ježiš skutočné potešenie. Učeníkov posiela, aby šli k smutným a prinášali im také 
isté potešenie.

Pán Ježiš prichádzal k ľuďom, ktorých ťažilo bremeno vín a prinášal im odpustenie. 
Komu Pán Ježiš odpustil, ten cítil, že mu odpadol kameň zo srdca a že môže začať písať nový 
list vo svojom živote. Učeníkov posiela, aby kajúcim hriešnikom, ktorých tlačí bremeno 
výčitiek svedomia, prinášali zvesť o Božom odpustení hriechov, aby im tak umožnili urobiť 
nový začiatok v živote.

Pán Ježiš šiel za tými, ktorí boli ako stratené ovce, čo odišli preč od Pána Boha a boli z 
toho v hĺbke svojich bytostí nešťastní. Prichádzal za nimi, aby im ukázal, že je možné vrátiť 
sa a aby im dodal chuť a odvahu k návratu. Kto poslúchol Jeho volanie k návratu, objavil 
nové šťastie. Aj učeníkov posiela, aby šli za stratenými ovcami a tlmočili im Božie pozvanie 
k návratu, a tak k skutočnému šťastiu.
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Pán Ježiš prichádzal k tým, ktorých ostatná To je zároveň symbol toho, že Ježiš Kristus musí byť 
spoločnosť zavrhla, k tým, ktorí nosili v sebe stredobodom ich života, ak majú zverené im dielo 
nepríjemný pocit menejcennosti a priniesol im konať úspešne.
prekvapivé posolstvo, že napriek odsúdeniu zo strany Pretože vzkriesený Ježiš Kristus dáva učeníkom 
spoločnosti ich Pán Boh má rád, že ich pokladá za nielen poverenie, program, ale aj všetky potrebné 
svoje deti. Aj učeníkov posiela k zavrhnutým, ktorých predpoklady, je ich zodpovednosť za túto prácu veľká.
druhí odsúdili, aby im priniesli túto prekvapivú zvesť Poslanie učeníkov má aj svoje úskalia a 
o Božej láske a Božom záujme. nebezpečenstvá. Musia o nich vedieť, aby sa nestali 

Pán Ježiš prichádzal k tým, ktorí boli naplnení obeťou týchto nástrah. O aké úskalia ide? 
strachom a vnášal do ich duší pokoj. Učeníkov posiela Učeníci by sa veľmi ľahko mohli dostať k tomu, 
takisto k tým, ktorých duše sa nachádzajú v zajatí žeby pri svojej práci sledovali len svoje osobné ciele, a 
strachu, aby ich oslobodzovali od strachu a priniesli nie ciele Ježiša Krista. Už v Novej zmluve sa stretáme 
im pokoj a radosť. so sťažnosťami, že sa medzi zvestovateľmi evanjelia 

Pán Ježiš prichádzal k pyšným, aby ich upozornil nachádzajú ľudia, ktorí cez zvestovanie evanjelia 
na nezmyselnosť ich pyšného postoja a priviedol ich k hľadajú svoje osobné záujmy, a nie záujmy, ktoré 
pokore. Aj svojich učeníkov jednak oslobodzuje, sleduje Spasiteľ. V ďalších dejinách cirkvi, až do 
odúča od pýchy a potom ich posiela k pyšným, aby dnešného dňa, je takýchto odstrašujúcich príkladov 
konali to isté nebezpečné, riskantné, ale veľmi veľa. Ktokoľvek skĺzne na tieto cesty, zrádza Ježišovo 
potrebné dielo. dielo a musí počítať s Jeho prísnym súdom.

Pán Ježiš prichádzal k nemilosrdným boháčom, Druhým pokušením je pokušenie farizejstva. 
ktorí zhromažďovali veľké bohatstvá a ľahostajne Človek, ktorý dostal od Ježiša poslanie, o akom sme 
pozerali na biedu a utrpenie blížnych vo svojej hovorili, si veľmi ľahko môže povedať: Ja som viac 
blízkosti. Obracal sa na nich tými najostrejšími ako tí, ku ktorým som poslaný. V podobenstve o 
slovami, aby ich priviedol k rozumu a láske. Aj farizejovi a publikánovi Ježiš tento postoj čo 
učeníkov posiela k nemilosrdným bohatým, aby najostrejšie odsúdil. Pri dôslednom myslení by k 
pokračovali v tejto Jeho, taktiež veľmi nebezpečnej a tomuto prevrátenému postoju nikdy nemalo dôjsť. Ak 
riskantnej činnosti. si učeník uvedomí o sebe samom, že Ježiš Kristus 

Keď sa začítame do evanjelií, rýchlo zistíme musel prekonávať jeho vlastné pochybnosti, nebude 
mnoho ďalších bodov, ktoré boli súčasťou sa môcť nikdy povyšovať nad toho, komu pomáha 
zachraňujúceho a tvorivého poslania Ježišovho a ktoré prekonávať pochybnosti. Kto si uvedomí, že Ježiš 
sa mali stať programom učeníkov, ktorých vyslal musel prekonávať jeho strach a zbabelosť, nebude sa 
vzkriesený Pán, aby pokračovali v Jeho diele. môcť povyšovať nad toho, komu pomáha 

Učeníci, ktorí mali konať toto dielo, museli mať na oslobodzovať sa od strachu a zbabelosti. A tak je to aj 
to aj predpoklady. V Ježišovej blízkosti sa oboznámili so všetkými ostatnými vecami, ktoré patria do 
s Jeho zvesťou a s ostatnými stránkami Jeho životného programu poslaných. To znamená, že ani pestovanie 
diela. To bol však len jeden predpoklad. Ďalším kultu vlastnej osoby, ani farizejstvo nemá mať u 
predpokladom je to, že Pán Ježiš na samotných Ježišových poslov miesto.
učeníkoch vykonal dielo, do ktorého ich potom poslal. Kto sú tí poslaní? Sú to len učeníci? Sú to len farári? 
Ich učil veriť v Pána Boha ako láskavého Otca. Im Nie, poslaní sme všetci. Nikto nemôže povedať: Za 
priniesol zvesť o Božom kráľovstve. Im sa predstavil mňa toto poslanie splnia cirkevní funkcionári. 
ako Vzkriesený. Ich pochybnosti premohol. Im Ježišove slová: „Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam 
preukázal svoju veľkú lásku. Ich potešoval, keď boli vás“ sa vzťahujú osobne na každého z nás. Táto práca 
smutní. Im odpúšťal hriechy, keď si nimi zaťažili môže mať síce rozličné formy, a to podľa prostredia, v 
svedomie. Ich hľadal, keď sa z nich stali stratené ovce. ktorom sa nachádzame. Ale nech sme kdekoľvek, 
Ich sa zastal, keď ich farizeji odsudzovali. Ich strach máme nosiť spoločný pocit zodpovednosti: Aj mňa 
prekonával svojím pokojom. Ich srdcia liečil od poslal vzkriesený Pán do svojej práce, aj ja musím túto 
pýchy, keď sa do nich nasťahovala. Ich vychovával k prácu konať podľa svojho najlepšieho vedomia a 
tomu, aby neboli otrokmi bohatstva. Len preto, že ich najlepších síl. – Vzkriesený Pán bude túto prácu 
takto osobne pripravil, mohol ich poslať do svojej požehnávať. Amen.
práce. Len svieca, ktorá horí, môže zapáliť a rozsvietiť 
inú sviecu. Ján Grešo

Vzkriesený Ježiš dáva učeníkom svojho Ducha, kázeň na 1. slávnosť veľkonočnú, 4. 4. 2010 
aby mali stály zdroj sily, rozumnosti a odvahy.

Vzkriesený Ježiš prichádza doprostred učeníkov. 
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Životopis Jána Greša

Brat farár sa narodil 25. Júna 1933  pod Tatrami vo 
Vavrišove, ako druhorodené zo štyroch detí rodičov Jána 
Greša a Márie rodenej Paštrnákovej. V rodinnej pamäti 
žije spomienka na sľub, ktorý urobila jeho mama po tom, 
čo krátko po narodení zomrela prvorodená dcéra 
Marienka. Povedala, že ak sa im narodí ďalšie dieťa, 
budú ho viesť k povolaniu kňaza. Pokrstený a 
konfirmovaný bol vo Vavrišove, fílii evanjelického 
cirkevného zboru v Liptovskom Petre. Počas štúdia na 
Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom 
Mikuláši profesor u neho rozpoznal  mimoriadne 
nadanie na matematiku a fyziku. Odporúčal mu venovať 
sa štúdiu prírodných vied. Aj vďaka stopám duchovného 
formovania, ktoré v jeho živote zanechali jeho rodičia a 

ktorú bratislavský cirkevný zbor prestal existovať vo starí rodičia a najmä liptovsko-peterský brat farár Martin 
svojej dovtedajšej organizačnej podobe a začala sa písať Abrhám, sa Janko zapísal na štúdium evanjelickej 
nová kapitola jeho dejín v podobe troch  právne teológie. V rokoch 1952 – 1956 študoval na Slovenskej 
nástupníckych samostatných cirkevných zborov. evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave a 

V priebehu svojej farárskej služby sa Ján Grešo Modre. 
neprestával venovať hlbšiemu štúdiu teológie. V roku V roku 1956 bol v Novom Meste nad Váhom 
1969 bol promovaný za doktora teológie na základe ordinovaný za kňaza evanjelickej cirkvi a. v. na 
dizertačnej práce na tému Interpretácia juristického Slovensku. Kaplánsku službu začal u seniora Mikuláša 
myslenia v evanjeliách. Počas pôsobenia v Tatrách Adamčíka v Poprade. V rokoch 1956 – 1958 absolvoval 
pracoval na preklade vybraných častí Kittlovho základnú vojenskú službu v Bratislave. Od novembra 
Teologického slovníka k Novej zmluve, ktoré neskôr 1958 do júna 1959 pokračoval v kaplánskej službe v 
(koncom 80-tych rokov) vyšli tlačou. V tomto období Poprade a vo Vysokých Tatrách. V roku 1960 bol vo 
pripravil aj preklad Systematickej teológie Paula Vysokých Tatrách menovaný za námestného farára. 
Tillicha. Ten sa najprv šíril ako samizdat a v roku 2009 V tom istom roku, 1960, vstúpil do stavu 
bol vydaný knižne. Brat doc. Grešo bol členom manželského s Editou rodenou Kirschnerovou. Pán Boh 
medzinárodnej Tillichovej spoločnosti, podieľal sa na im v ňom požehnal dcéru Editu. Nesmierne sa tešil z 
obsiahlom projekte prepisu a prípravy vydania toho, ako môže sledovať a sprevádzať rast – 
stenografických záznamov prednášok Paula Tillicha. predovšetkým ten intelektuálny – pri nej a neskôr aj pri 

Ešte z čias, keď sa  pod končiarmi Tatier venoval svojich troch vnúčatách.
svojej záľube – koseniu – mu zostala obľuba nosiť  V cirkevnom zbore vo Vysokých Tatrách pôsobil s 
košele s krátkym rukávom.  Bol to aj určitý symbol. jednoročným prerušením – keď bol v roku 1970 
Krátke – do práce vyhrnuté rukávy – usilovnosť patrili k preložený do Sásy – až do roku 1986. Vtedy ho pozval a 
základným charakteristickým znakom Jána Greša. zvolil si za svojho zborového farára cirkevný zbor v 
Prejavilo sa to pri prekladateľskej práci biblického textu. Bratislave. Tu pôsobil až do svojho odchodu na večnosť. 
Dlhé hodiny venoval korekciám jednotlivých vydaní Za to, čo nám vštepoval vo svojich kázňach, biblických 
autorizovaného prekladu evanjelickej cirkvi. výkladoch, ale aj v rozhovoroch a príkladom života 
Predovšetkým však bol jedným z hlavných pilierov ďakujeme Pánu Bohu. Jeho služba bratislavského farára 
prekladateľského tímu ekumenického prekladu Biblie. sa symbolicky skončila v tú nedeľu (17. 02. 2013), v 

„On musí rásť, - a ja sa umenšovať“ ( Ján  3, 30)

Sestry a bratia,
na ceste nášho života potrebujeme povzbudenie a posilnenie, aby sme dokázali zvládať aj ťažké okamžiky 

bolesti, kríža a hrobu. Mnohí si určite spomínate na brata farára J. Grešu, ktorý v našom zbore poslúžil počas 
reformačných dní v októbri 2009.  Vtedy  napísal povzbudzujúce slová, že bol oslovený láskou k Pánovi Ježišovi 
a cirkevnému zboru, čo sa spája v oslovujúcu jednotu. Dnes už iba spomíname na jeho požehnanú službu, 
povzbudenie a posilnenie aj v našom cirkevnom zbore.  S vďačnosťou za službu, ale i príklad viery uverejňujeme 
veľkonočnú kázeň, niekoľko článkov a životopis s láskavým súhlasom zostavovateľov  článkov uverejnených v 
Evanjelickej Bratislave č. 1/2013– marec; ročník 40.  Robíme tak s veľkou vďakou naproti Hospodinovi za 
milosť, ktorú nám Pán Boh v diele, charaktere a príklade života brata farára doc. ThDr. Jána Greša dal. 

Redakcia Patmosu
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Neúnavne konal prednášateľskú činnosť na rozličných neraz prichádzal na fakultu ako zastupujúci pedagóg. 
podujatiach evanjelickej cirkvi, ekumenických Niekoľko období zastával funkciu predsedu 
stretnutiach aj aktivitách mimo cirkvi. Akademického senátu fakulty a niekoľko období bol aj 

V bratislavskom cirkevnom zbore popri kazateľskej prodekanom fakulty. Bol dlhoročným členom vedeckej 
službe viedol stretnutia štúdia Biblie, na ktorých rady fakulty v Bratislave a tiež členom vedeckej rady 
záujemcom o hlbšie poznanie biblického textu Evangelické teologické fakulty University Karlovy v 
približoval jednotlivé biblické spisy. Pravidelne Prahe. 
prispieval vedeckými, odbornými a popularizačnými Vychoval a zanechal hlbokú pečať na niekoľkých 
prácami do rozličných časopisov, predovšetkým na pôde generáciách evanjelických farárov na Slovensku a 
evanjelickej cirkvi, aj mimo nej. Hoci sám sa nevenoval svojím prístupom viacerých z nich nadchol pre hlbšie 
tvorbe vedeckých teologických monografií, jeho štúdium teológie.  Štandardne a univerzálne študentov i 
teologické myslenie je zachytené vo veľkom počte jeho študentky oslovoval „zlatko“. Otcovský a priateľský 
kázní. Viaceré z nich vyšli aj tlačou v zbierkach Žiť prístup boli preň príznačné. Nemenej hĺbka poznania a 
znamená rásť (1996), Útek do slobody (1997), Tvorivá pracovitosť na jednej strane –  a nesmierna skromnosť na 
sila nádeje (2009). Napísal aj výklad Modlitby Pánovej – strane druhej. Všetko to sa odrazilo vo všeobecnom 
Otče náš, ktorý si v nebesiach: Modlitba Pánova (1996). rešpekte a úcte, ktorá sa automaticky nedá získať ani 
Od roku 1986 do roku 2009 pôsobil ako docent na dosiahnutím vysokej akademickej hodnosti či cirkevnej 
Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte, neskôr funkcie. On úctu a rešpekt mal, lebo sme na ňom videli, 
Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity že nehľadá svoje, ale to čo je Ježišovo Kristovo. Na 
Komenského v Bratislave. Po svojom predchodcovi bratovi farárovi Grešovi sme mali názorný príklad toho, 
prof. Karolovi Gábrišovi prevzal (1998) vedenie čo znamenajú slová: „On musí rásť, - a ja sa umenšovať“ 
Katedry Novej zmluvy a viedol ju až do ukončenia ( Ján  3, 30).  
svojho pôsobenia na fakulte v roku 2009. Aj potom však 

ĎAKUJEME, BRAT FARÁR (z myšlienok Jána Greša)

Transparentnosť kríža „Pred svojím utrpením modlil sa Pán Ježiš Veľkňazskú modlitbu (J 17). V tejto 
modlitbe je vyjadrená veľká Ježišova istota, že cez utrpenie vstupuje do slávy, do večného sveta, ktorý je Jeho 
definitívnym domovom. Tu sa kríž javí ako priezračný, transparentný. Neignoruje ho; na kríži bude nevýslovne 
trpieť, ale jeho zrak nezastáva na kríži, ale preniká ďalej, za kríž. –Ježišov príklad nás učí takto pozerať na naše 
kríže, utrpenia. Sú tu, sú bolestné, ale podobne ako pre Ježiša, môžu sa aj pre nás stať priezračné, transparentné. Aj 
po našich krížoch nasleduje vyslobodenie. Je Božou vecou, ako to urobí. Ale pohľad na symbol kríža nám dáva 
istotu, že sme v Božích rukách, z ktorých nás nikto a nič nemôže vytrhnúť (J 10, 27 – 29). Ako sa Ježiš Kristus 
dopracoval k tejto istote? Odpoveďou je Jeho modlitba v Getsemane. V prvých troch evanjeliách je opísaná 
dramatickým spôsobom (Mt 26, 36 – 46;  Mk 14, 32 – 42;  L 22, 39 – 46). Začítajme sa do týchto textov, aby sme 
pochopili, že v modlitebnom zápase získal pevný vnútorný pokoj, a aby sme si vypočuli Jeho napomenutie: 
„Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia“ (Mt 26, 41). Cez podobnú modlitbu sa aj my uprostred svojho 
utrpenia môžeme oddať do Božej vôle a prijať dar pokoja. Na túto veľkú možnosť nás upozorňuje symbol kríža.“ 

Naučená modlitba – Žalm 22 „Pán Ježiš sa na kríži modlil slovami 22. žalmu: „Bože môj, Bože môj, prečo si 
ma opustil? ...“ Nepohrdol naučenou modlitbou. – Pohľad na symbol kríža aj nám pripomína, aké je dôležité, aby 
sme sa učili, opakovali a rozširovali svoj osobný repertoár biblických výrokov ako aj pekných veršov piesní zo 
spevníkov. Mali by sa nám stať železnou duchovnou zásobou pre zvlášť ťažké chvíle, pre hraničné situácie. 
Nemôžeme vedieť, kedy ich budeme potrebovať pre seba alebo pre druhých.“  

Modlitba „Prosím o múdrosť, aby som pochopil čím viac z posolstva kríža. Ďakujem za bolesť a utrpenie, 
ktoré si znášal na kríži – aj kvôli mne. Otvor mi oči, aby som poznal celú biedu svojho hriechu. Tvoj kríž je 
posolstvo o nekonečnej Božej láske, ktorá sa vzťahuje aj na mňa. Daj mi silu veriť, že som aj ja tak veľmi 
milovaný. Daj mi silu prijať Tvoje odpustenie, veriť mu, žiť z neho. Daj mi silu odpustiť tým, na ktorých sa práve 
teraz hnevám. Daj mi múdrosť a odvahu žiť podľa Tvojho vzoru, podľa Tvojej normy, uprostred nenormálneho 
sveta. Nauč ma na všetky veci, udalosti, hodnoty pozerať Tvojimi očami. Daj mi múdrosť a silu zotrvať verne na 
stanovisku pravdy. Pomôž mi aj v utrpení zachovať vieru, že milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro. Cez 
kríž si dovidel do večnej slávy. Daruj aj mne v mojich utrpeniach takú prenikavú schopnosť videnia. V utrpení si 
neupadol do sebectva. Chráň ma, aby v mojom utrpení neprepuklo moje sebectvo. Zvíťazil si nad diablom, daj mi 
istotu, že aj ja môžem dosiahnuť s Tvojou pomocou také víťazstvo. Zvíťazil si nad smrťou, osloboď ma od 
strachu pred smrťou. Nedovoľ, aby ma premohol pohľad na zlo. Daj mi silu dobrom premáhať zlo. Pomáhaj mi, 
aby som si až do smrti zachoval vieru, lásku, nádej.“ Amen.

  (Z prednášky Posolstvo symbolu kríža)
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Bratia a sestry!
Kresťan sa má v živote prejavovať vernou službou. 

Vernosť je cnosť, ktorá robí život krásnym a 
požehnaným. Dáva hodnotu aj tej najmenšej službe. 
Ak v žiali pri sebe verne stojíme a navzájom sa 
potešujeme, vtedy je náš smútok len polovičný. 
Radosť je vernosťou znásobená. Bez vernosti bol by 
náš život chudobný. Manželstvo bez vernosti by 
nebolo zdrojom šťastia a spokojnosti. Bez vernosti by 
sme nedosahovali životné úspechy. Ak chceme žiť 
životom plným, bohatým a radostným, musíme si 
verne plniť každodenné povinnosti. Pritom nesmieme 

On nás učí vernosti aj v tej najmenšej službe, ktorú zabúdať na Ježišovu požiadavku: „Buď verný až do 
konáme z Jeho svätej vôle. Vernosť kreslí Pán Ježiš v smrti!“ Túto požiadavku splníme vtedy, keď 
podobenstve o hrivnách, v ktorom vernému sluhovi dokážeme byť verní aj v maličkých veciach. Kto 
povedal: „Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si dokáže byť verný v malom, bude verný aj vo veľkom.
bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Vojdi v radosť V Lukášovom evanjeliu 16,10 čítame: „Kto je 
svojho pána!“ (Mt 25, 21)verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je 

Dr. Martin Luther prežil mor. Jeho priatelia mu v nespravodlivý v najmenšom, je nespravodlivý aj vo 
čase moru radili, aby z Wittenbergu odišiel, a tak si veľkom.“ Vernosť Kristovi sa dokazuje slovom i 
zachránil život. Ale Luther odpovedal: „Ja dúfam, že skutkami. My kresťania neraz upadáme do pokušenia, 
svet nezahynie, keď zahynie brat Martin. Tu ma že o Ježišovi stačí veľa vedieť, hovoriť, modliť sa k 
postavil Boh a tu sa musí aj verne zotrvať. Nie že by Nemu, či chváliť Ho piesňami. Keď je potrebné 
som sa smrti nebál, lebo veď ja nie som apoštol Pavel. venovať svoj čas, sily, peniaze pre cirkev a službu 
Dúfam však, že ma Pán oslobodí aj od takého strachu.“ blížnym, tak zrazu budeme robiť všetko iné, len aby 

Vieme obdivovať slávnych hercov, umelcov. Stali sme to nemuseli urobiť. A ešte si k tomu pripravíme aj 
sa slávnymi tým, že nepohrdli ani tou najmenšou primeranú výhovorku, resp. vysvetlenie. Ak budeme 
úlohou. Považovali to za prípravu na veľké úlohy. Tak Pánovi Ježišovi prejavovať vernosť len peknými 
umelecky rástli, zdokonaľovali sa. I nás Pán Ježiš slovami a za nimi nebude stáť život a činy, tak  i tie 
poveruje rôznymi úlohami. Očakáva, že ich budeme najkrajšie slová budú len prázdnymi slovami. 
plniť. My však často túžime viac po postavení, vplyve, Dieťa, ktoré je verné svojim rodičom, si nielen 
obdive, funkciách a úradoch v cirkvi ako po vernej všíma ich slová, ale rodičov aj poslúcha. Pán Ježiš bol 
každodennej službe svojim blížnym a skrze nich verný svojmu nebeskému Otcovi. Verne plnil Jeho 
vlastne službe Bohu.  svätú vôľu. Svojim učeníkom povedal: „Mojím 

Bratia a sestry! Nezáleží na tom, či sa preslávime pokrmom je činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal a 
nejakým veľkým činom, či dosiahneme nejaký dokonať Jeho dielo,“ (J 4, 34). Verne pracoval v 
výnimočný úrad, urobíme veľkú kariéru. Pán Ježiš od Jozefovej dielni v Nazarete. Keď zistil, že vôľou Jeho 
nás žiada predovšetkým vernosť v malej službe. Ak sa Otca je, aby začal verejne účinkovať, konal tak, ako si 
osvedčíme v malej službe, zverí nám i väčšie. Mojžiš prial Jeho Otec. A pôstne obdobie nám ukazuje Ježiša 
prv ako sa stal vodcom národa izraelského, bol na ceste do Jeruzalema i v ňom, ale vždy verného v 
pastierom. Peter prv než sa stal rybárom ľudí a službe, ktorú konal v záujme záchrany hriešneho 
pastierom Božieho stáda, bol obyčajným rybárom.človeka. V tejto „veľkonočnej vernosti“ vidíme, že 

Plňme si svoje povinnosti verne každý deň. Čo Ježiš nechcel byť verný len vtedy, keď boli okolnosti 
môžeme urobiť dnes, neodkladajme na zajtra. Lebo priaznivé a situácia pokojná, ale zostal verný aj vtedy, 
dnešok je náš, ale zajtrajšok je Boží. Boh očakáva našu keď mu išlo o život. 
vernosť. Učme sa jej od Ježiša Krista. Na Golgote Ako ďaleko sme neraz v osobnom živote od tejto 
Ježiš spečatil svoju vernosť Otcovi a dielu, ktoré mu Ježišovej vernosti?! Sme ochotní byť verní, keď sa 
Otec zveril. Nech nám je golgotský kríž zdrojom veci vyvíjajú podľa našich prianí a predstáv. Sme 
povzbudenia k vernosti v službe Pánovi Ježišovi, verní, kým môžeme robiť to, čo chceme my a tam, kde 
cirkvi i našim blížnym.chceme my. Stačí, aby nás chcel Ježiš postaviť do 

Ondrej Kočťažkých podmienok, tam, kde sa nám to vôbec nepáči 
zborový farár   a nehodí a je po našej vernosti.

Buďme verní v službe!
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Kralická Biblia (1613 – 2013) - 400. rokov od jej vydania

V tomto roku si pripomíname štyristo rokov od Zotrvávanie slovenských evanjelikov pri používaní 
vydania Kralickej Biblie  z roku 1613. Kralická Biblia češtiny ako obradového jazyka možno vysvetliť 
predstavuje vrchol českej reformácie. Bola vytlačená nástupom protireformácie v 17. storočí. Pre 
v rokoch 1579 – 1594 v šiestich zväzkoch a v slovenských evanjelikov predstavovala čeština 
jednozväzkovej podobe v roku 1596 a 1613 v symbol viery a pretrvala v podobe bibličtiny v jej 
Kraliciach nad Oslavou. Prvé vydanie Kralickej Biblie bohoslužobnom živote niekoľko storočí. Slovenskí 
sa často označuje názvom „šesťdielka“. Rozdelenie evanjelici zaviedli slovenskú liturgiu do svojich 
textu do šiestich zväzkov bolo spôsobené tým, že služieb Božích až v roku 1962 a slovenský spevník bol 
nešlo iba o biblický text, ale aj o rozsiahle komentáre uvedený do života cirkvi v 90. rokoch 20. storočia. 
po stranách, vďaka ktorým sa text značne rozšíril. V Význam Kralickej Biblie a jej jazyka preto zostáva 
Kralickej Biblii sa prvýkrát v českom prostredí natrvalo súčasťou duchovného dedičstva našej cirkvi.
objavuje delenie kapitol na verše. Bibličtina (= jazyk 
Kralickej Biblie) prenikala aj na Slovensko. Slovenskí ThDr. Matej Oráč 
evanjelici ju používali ako liturgický jazyk. 

Diakonia – opatrovateľská služba

Počas posledných mesiacov sme boli povzbudení Chceme prostredníctvom našich služieb pomáhať v 
tým, ako Pán Boh viedol prípravu a začiatok prvom rade starším bratom a sestrám z nášho 
prevádzkovania opatrovateľskej služby. Naša aktivita cirkevného zboru, preto naďalej platí ponuka pre tých, 
počas tohto obdobia bola zameraná na oslovovanie ktorí by chceli využívať opatrovateľskú službu, aby 
nových klientov, výbery opatrovateliek a hľadanie kontaktovali Lenku Bačovú telefonicky (0903 678 
darcov, sponzorov. 442) alebo e-mailom (lenkabaco@gmail.com). 

Sme vďační za finančnú podporu, ktorú nám Budeme tiež radi, ak nás budú kontaktovať 
poskytol náš cirkevný zbor. Aj vďaka nej sme mohli od záujemkyne o miesto opatrovateľky.
začiatku marca zamestnať prvú opatrovateľku, ktorá Veríme, že naša práca ostane naďalej súčasťou 
sa stará o troch klientov. Koncom marca sme uzavreli vašich modlitieb a tiež vašej finančnej podpory.
dohodu s druhou opatrovateľkou (ktorá sa bude tiež v 
domácnostiach starať o troch seniorov).

Diakonia – opatrovateľská služba

Diakonia – opatrovateľská službaDomov na pol ceste Hniezdo - otvorené pre všetkých

V Domove na pol ceste od septembra minulého zručností. Pre klientky je to získanie aj iných priateľov 
roka realizujeme projekt, ktorý opäť otvoril dvere ako len tých z detských domovov, klientov iných 
dobrovoľníctvu. Jeho názov je: “Spolu dokážeme zariadení alebo tých, ktorých život už naozaj hraničí 
viac”. Je tu na pomoc práve pre mladých ľudí na zo sociálnou patológiou. Táto dobrovoľnícka práca 
“polceste”, ktorý sa začleňujú do spoločnosti a pre bude prepojením dobrovoľníkov zo zdravých rodín, 
možnosť vytvárať nové priateľstvá s dobrovoľníkmi. vtiahnutie klientiek do spoločenských akcií, rôzne 
Obnovením dobrovoľníckej práce v domove na pol stretnutia umožní prepájanie klientiek Hniezda s tými, 
ceste Hniezdo vďaka koordinátorovi projektu odbúra ktorí mali v živote viac šťastia na úplnú, alebo aspoň 
negatívne dôsledky životného štýlu klientiek Hniezda. čiastočne fungujúcu rodinu. To všetko sa bude diať 
Tie sa prejavujú v ich voľnom čase, ktorý majú po prostredníctvom aktivít projektu. 
splnení denných povinností a počas víkendov a často Tento projekt by sme nemohli realizovať bez 
hraničia so sociálnou patológiou. Takáto podpory z nadácie PwC Nadačný fond a bez podpory 
dobrovoľnícka práca má ďalekosiahle dopady aj v nášho brata, ktorý odporúčal tento projekt k 
pomoci samotným sociálnym pracovníčkam, rozvoj schváleniu a je taktiež súčasťou tohto projektu, za čo 
osobnosti dobrovoľníkov, rozvoj ich životných mu aj takouto cestou ďakujeme. Sme mu vďační aj za 
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starším v rámci Diakonie - opatrovateľskej 
služby a návštevnej služby, či prácou s 
mladými ľuďmi a s tými, ktorí nemajú domov 
a dočasne ho našli v Hniezde, môžete tak 
urobiť darovaním 2%.  Nestojí Vás to žiadne 
finančné prostriedky, len čas na vyplnenie 
príslušných formulárov.  No vďaka tomu, 
nám pomôžete pomáhať. Ďakujeme!

Ako to urobiť, kto môže darovať a koľko sa 
dočítate na www.relevant.sk v kategórií o nás, 
dve percenta z daní.

Ak by ste sa potrebovali poradiť alebo 
pomôcť, sme vám k dispozícií i na telefóne v 

to, že mu leží práca Relevantu na srdci.  pracovných dňoch. 0907 996 377 - môžete sa 
Milí bratia a sestry, ak chcete podporiť prácu našej kedykoľvek ozvať. 

neziskovej organizácie Relevant n.o., ktorá sa snaží Nižšie uvádzame informácie potrebné k vyplneniu 
pomáhať nielen v našom cirkevnom zbore, ale aj tlačív, ktoré taktiež nájdete na našej webovej stránke. 

Údaje o prijímateľovi:
Názov: Relevant n. o.

IČO: 37887483
Právna forma: nezisková organizácia

Sídlo: Svätoplukova 11, 080 01 Prešov

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte 
0907 475 102 alebo relevant@relevant.sk 

Prochrist

sledovali sme vysielanie ProChrist zo záznamu 
nahraného vopred. Pre takúto formu počutia evanjelia, 
ktorú ponúka podujatie ProChrist, sme mali vytvorený 
priestor v rámci jednotlivých zabehnutých zborových 
aktivít. Téma prvého večera Ako nájsť pravé šťastie? 
sa premietala na biblickej hodine žien. Ďalšia téma na 
stretnutí mládeže. Rovnako aj pravidelné štvrtkové 
večerné Služby Božie v chráme sa niesli v téme 
jedného z večerov ProChrist, len sme zvesť Božieho 
slova prijímali skrze službu farára  Ulricha Parzanyho 
a nie od zborového farára. A napokon ústrednou témou 
tohtoročného ProChrist Pochybnosti a úžas bolo Zastaviť sa a sledovať niečo iné ako denné televízne 
inšpirované aj zborové misijné stretnutie SMS, ktoré seriály s pohnutými kresťanskými hodnotami? 
sa konalo 17. marca.Nesedieť doma v prítmí obývacej izby, ktoré rozráža 
Celé podujatie ProChrist tento rok pozostávalo z len svetlo televízie, ale sedieť v spoločnosti bratov a 
ôsmich večerov, zameraných vždy na inú tému a bolo sestier, a tak vnímať vzácne evanjeliové posolstvo? 
vysielané zo Stuttgartu. Vynikajúcu alternatívu sme mali ponúknutú v týždni 
ProChrist dáva priestor na priblíženie kresťanských od 5. marca 2013 pri sledovaní evanjelizačných 
hodnôt čo najširšiemu okruhu ľudí, pretože je v ňom večerov ProChrist. 
spojenie najmodernejšej televíznej a satelitnej Napriek tomu, že sme sa nepripojili k priamym 
techniky a zvestovanie evanjelia jednoduchým prenosovým miestam a tým k vysielaniu naživo, 
spôsobom, čo bolo vhodným oslovením v čase pôstu. 
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PUZZLE – klubovňa

- za gréckokatolícku cirkev – Renáta Galajdová, 
Dada Kolesárová, Júlia Baková,

- za cirkev bratskú – Hanka Jurčová, Mária 
Kailingová, Alena Lesňáková,

- za cirkev adventistov siedmeho dňa – Jana 
Šolcová.

Ich úlohou bolo pred konaním SDM všetko 
premyslieť a nacvičiť program. Téma tohtoročného 
dňa modlitieb znela Prišiel som ako cudzinec a 
prichýlili ste ma. V pásme piesní a slova sme počas 
tohto stretnutia venovali naše myšlienky Francúzsku. 
Hoci je to krajina na prvý pohľad rozvinutá a 
prosperujúca, v jej útrobách sa skrývajú smutné 
príbehy. Mnohé ženy, ktoré emigrujú do Francúzska v 

Ekumenický Svetový deň modlitieb (SDM) je domnienke, že idú pracovať, stávajú sa obeťami 
celosvetové hnutie kresťanských žien, ktoré začali násilia, nútenej prostitúcie, sú týrané a zostávajú so 
organizovať členky Presbyteriánskej cirkvi v USA svojimi deťmi bez strechy nad hlavou. 
koncom 19. storočia. Postupne sa k nim pridávali ženy V zmysle Kristovho poukázania na obeť chudobnej 
z ďalších kresťanských cirkví na celom svete. Dnes sú vdovy, ktorá vhodila do chrámovej pokladnice všetko, 
do hnutia zapojené ženy rôznych rás, národností, čo mala, sme týmto inšpirovaní uskutočnili aj zbierku 
kultúr a tradícií vo vyše 180 krajinách sveta. Ani pre ekumenickú organizáciu La Cimade, ktorá 
Prešov nie je výnimkou. pomáha ženám-emigrantkám v neľahkých situáciách. 

K Svetovému dňu modlitieb sme sa tento rok Je krásne a vzácne, že v takýchto veciach sa veriaci 
pripojili 3. marca 2013 v modlitebni cirkvi bratskej rôznych cirkví dokážu spojiť, zabudnúť na to, čo ich 
spolu s kresťanmi ďalších cirkví. Pred týmto rozdeľuje a spoločne zápasiť pred Bohom v 
termínom sa niekoľkokrát stretol prípravný tím žien z modlitbách. Nielen jeden deň v roku, ale aj naďalej pre 
prešovských cirkví, ktoré modlitebný večer tento rok nás zostáva výzva zaradiť do našich modlitieb prosby 
viedli. Prípravný tím tvorili: za imigrantky. Modlime sa za to, aby aj my sme boli 

- za evanjelickú cirkev a.v. – Anna Bakalárová, miestom, kde nájdu prijatie všetci ľudia, bez ohľadu 
Ľubica Cinová, Marta Bencúrová, na to, odkiaľ prichádzajú. Nech aj pre nás môžu raz 

- za rím. katolícku cirkev – Marta Rovňáková, platiť slová Pána Ježiša: „Prišiel som ako cudzinec a 
Ľudmila Gajdošová, Matilda Palčíková, prichýlili ste ma.“ 
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Na to, aby sme tieto ciele mohli naplniť, bolo potrebné 
miestnosť upraviť. Týmto chcem poďakovať všetkým 
mládežníkom aj starším členom nášho zboru, ktorí sa 
doteraz zapojili do prípravných prác. Doposiaľ sme sa môcť s nimi tráviť čas, budovať vzťahy a vytvoriť tak 
stretli približne dvanásťkrát, vždy asi piati ľudia.v nich povedomie, že patria do nášho zboru a pozývať 
V klubovni bude knižnica, spoločenské hry, kalčeto a ich na dorasty. Okrem zamerania dovnútra nášho 
mnohé iné hry. Budú sa tam môcť stretávať skupinky, spoločenstva by sme chceli, aby sa PUZZLE stalo 
prípravné tímy, realizovať koncerty, záujmové krúžky, časom miestom, kde budú môcť tráviť voľný čas 
doučovania a mnoho ďalších aktivít.študenti z rôznych základných, stredných, vysokých 
Veríme, že Pán Boh sa aj naďalej bude priznávať k škôl a pre nás to bude príležitosť ich spoznávať a 
tomuto projektu a že klubovňa PUZZLE bude prinášať veľmi prirodzene zvestovať evanjelium, pričom 
ovocie, že tam ľudia budú spoznávať Pána Ježiša a že výhodou tohto prostredia môže byť práve jeho 
bude prospešná pre náš cirkevný zbor aj pre naše neformálnosť a to, že to nie je v prostredí fary, čo v 
mesto.niektorých ľuďoch hneď vyvoláva predsudky.

Vzdelaním k úspešnej kariére

V súčasnej dobe je slovenské školstvo neustále učiteľov na prácu s prenosným laboratóriom, vlastnou 
konfrontované s problematikou prepojenia webstránkou a tvorbu elearningových kurzov. 
vzdelávania a praxe, či potrieb pracovného trhu. Mladí Projektové hodiny sa budú vyučovať takmer v každom 
ľudia i absolventi stredných škôl sa boria s problémom predmete a učitelia vyberú také tematické celky, z 
uplatnenia na pracovnom trhu z rôznych dôvodov. ktorých poznatky  môžu študenti v čo najväčšej miere 
Tento fakt si uvedomuje i Európska únia, ktorá využívať vo svojej budúcej kariére. Po ukončení 
prostredníctvom svojich fondov poskytuje finančné projektu by naši absolventi mali patriť k tým, ktorých 
prostriedky za účelom zvýšenia prepojenia škôl a životopis zaujme, a ktorí nebudú mať problém s 
budúceho uplatnenia študentov na trhu práce. Získať pohovorom v cudzom jazyku. Navyše sa stretnú s 
takýto nenávratný finančný príspevok sa podarilo i expertmi priamo z praxe, ktorí im prezentujú reálne 
nám na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu. V skúsenosti z konkrétnych firiem. Okrem samotného 
októbri 2012 sme odštartovali nový projekt s názvom vyučovania budú zmeny viditeľné v našich učebniach 
Vzdelaním k úspešnej kariére, v rámci ktorého nám prírodovedných premetov, ktoré vybavíme 
bude poskytnutý príspevok vo výške 266 064, 52 eur. digitálnymi meracími pracoviskami. Nakúpime 
S pomocou týchto prostriedkov budeme pokračovať v ďalšie notebooky i digitálne projektory pre 
inovovaní a organizovaní školského vzdelávacieho skvalitnenie vyučovacieho procesu. Ďalším 
programu, s ktorým sme začali už pri realizovaní benefitom tohto projektu je i prítomnosť školskej 
projektu KRO (Komplexný rozvoj osobnosti). Tieto psychologičky, ktorú môžu kontaktovať samotní 
zmeny sú zamerané na to, aby boli naši absolventi žiaci, ale i rodičia, aby im pomohla s ich ťažkosťami, 
lepšie pripravení a uplatniteľní na trhu práce doma, ale príčinami neúspechu a inými problémami, a  ktorú 
i v zahraničí. V tomto projekte budeme realizovať sme mohli zamestnať aj vďaka týmto prostriedkom. 
nasledovné aktivity: Tvorba a overovanie Jej úlohou je i pomoc pri výbere ďalšieho smerovania 
pedagogickej dokumentácie vo vybraných študentov po zvládnutí maturitnej skúšky. Ďalšou 
predmetoch zameranej na inovovanie obsahu a metód novinkou je, že v tomto projekte sa budú vzdelávať 
vzdelávania pre potreby trhu a práce, Praktické nielen žiaci, ale i samotní pedagógovia. 
cvičenia a výskumné projekty v digitalizovanom Čaká nás veľa práce, veľa príprav ale i veľa 
meracom pracovisku prírodovedných predmetov a v zaujímavých hodín plných nových poznatkov, aby 
teréne, Administratíva v slovenskom, anglickom a sme naplnili hlavnú ideu projektu, a to kvalitným 
nemeckom jazyku, Výchova a kariérne poradenstvo, vzdelávaním prispieť k úspešnej kariére našich 
Čitateľská a finančná gramotnosť učiteľov, Príprava študentov. Mgr. Katarína Brendzová
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Evanjelická základná škola - Akí sme a akí plánujeme 
byť...

Evanjelická základná škola počas posledných prinesie integráciu anglického jazyka do dvoch 
mesiacov  stihla napriek mnohým akciám privítať predmetov, matematiky a prírodovedy. Metóda CLIL 
záujemcov, ktorí majú túžbu nás od septembra prináša žiakom nové využitie cudzieho jazyka v 
sprevádzať a tvoriť s nami „školskú rodinu“. Tešíme každodennej komunikácii a v odstraňovaní zábran 
sa, že záujem bol veľký a my sme mohli počas používať ho. Metóda sa bude používať od 3. ročníka, 
januárových dní zapísať 40 detí, ktoré zväčšia náš napriek tomu, že žiaci sa na našej škole oboznamujú s 
kolektív. Veríme, že prinesú otvorené srdiečka pre cudzím jazykom od prvého ročníka. Touto metódou 
Pána Ježiša a budú ho milovať  oslavovať rovnako ako sme presvedčení, že kvalita a rozsah používania 
my. anglického jazyka bude pre žiaka prospešná a 

Budúci školský rok bude okrem nových žiakov obohacujúca.
iným aj vďaka novej metóde vyučovania CLIL, ktorá Do konca aktuálneho školského roku pripravujeme 

V škôlke je nám veselo, živo  a farebne

Dverami  EMŠ prechádza od septembra 66 detí. sme si vypočuli rozprávku v detskej knižnici Slniečko. 
Prichádzajú  do pekných vynovených priestorov na Viackrát sme si v škôlke pozreli divadelné 
prízemí budovy nového evanjelického kolégia. Na predstavenia, ktoré nám priblíži známe i neznáme 
spoločnej chodbe ich čakajú nové skrinky označené rozprávky pútavým spôsobom.
okrem značky aj pestrofarebnými obrázkami, aby im Tento školský rok prebiehal v škôlke aj projekt 
už od rána bolo veselo. Mnohé deti sa práve vďaka Záchranár Dráčik v akcii. Jeho cieľovou skupinou boli 
svojej skrinke naučia rozoznávať prvé písmená, čísla, predškoláci a jeho cieľom bolo zvyšovanie 
farby na kvetoch. predčitateľskej gramotnosti a zvyšovanie záujmu detí 

Z chodby vstupujú do tried a deti sa razom menia na o pohybové aktivity. Vďaka nemu pribudli v škôlke 
veselé a  hravé lienky ( 3-4 ročné deti), usilovné a nové knihy, molitanové zostavy a očakávaná 
hmýriace sa mravce (4-5 ročné deti) a pracovité a real izácia detského ihriska.  Záverečného 
pozorné včielky (5-6 ročné deti). Všetky však stále vyhodnotenia sa zúčastnili aj rodičia, ktorí sa v 
zostávajú Božími ovečkami, a tak putujú jednotlivými kostýmoch  ocitli v úlohe hlavných hrdinov z kníh, 
témami v týždňoch a mesiacoch. Pravidelné aktivity, ktoré tvorili spolu s deťmi.
ku ktorým patrí aj výučba náboženstva, stretnutia s Ako pravé chrobáčiky sa v týchto dňoch učíme o 
dentálnou hygieničkou, práca s logopedičkou podľa jarnej prírode – semienkach, kvietkoch, vtáčikoch, 
potreby detí, tvorivé dielne i malí muzikanti, dopĺňajú zvieracích mláďatkách a veľmi sa tešíme, ako to 
aj aktivity výnimočné. Takto sme privítali v decembri všetko budeme objavovať  aj na vychádzkach, keď 
Mikuláša, nacvičili a predviedli program pre rodičov, nám pekne zasvieti slniečko.                                                   
vo februári  sme sa vyšantili na karnevale a v marci Mgr. Zuzana Šofranková



Harmonogram
pre prijímacie konanie do Evanjelického kolegiálneho 

gymnázia v Prešove

Gal: 2. 20 

4 - ročné štúdium 
13. 03. 2013  Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ
do 10. 04. 2013 Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na potvrdenie a zaslanie do 

EKG
do 20. 04. 2013  Riaditeľ základnej školy alebo zákonný zástupca zašle vyplnenú a podpísanú prihlášku 

do EKG
26. 04. 2013  Posledný termín na doručenie prihlášky do EKG
03. 05. 2013  Zverejnenie zoznamu prijatých bez prijímacieho konania na www.esspo.sk 
13. a 16. 05. 2013 1. kolo prijímacích skúšok
13. 05. 2013 Zápis žiakov prijatých bez prijímacieho konania
20. 05. 2013 Zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky na www.esspo.sk 
21. 05. 2013 Zápis žiakov prijatých na štúdium po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky

8 - ročné štúdium 
do 10. 04. 2013 Zákonný zástupca žiaka 5. ročníka základnej školy podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na 

potvrdenie a zaslanie do EKG
do 20. 04. 2013 Riaditeľ základnej školy alebo zákonný zástupca zašle vyplnenú a podpísanú prihlášku 

do EKG – v prípade neochoty zo strany vedenia školy, rodič prihlášku zašle alebo 
prinesie osobne

26. 04. 2013 Posledný termín na doručenie prihlášky do EKG
13. a 16. 05. 2013 1. kolo prijímacích skúšok
20. 05. 2013 Zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky na www.esspo.sk 
21. 05. 2013 Zápis žiakov prijatých na štúdium po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky
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Školy v prírode vytvoriť príjemnú atmosféru a 
rozlúčiť sa tak so školskými lavicami a privítať dva 
mesiace oddychu a leňošenia.

Mgr. Michaela Hajduková
učiteľa EZŠ Prešov

akcie, na ktoré sa žiaci spoločne s učiteľmi veľmi 
tešia. Čaká nás Dobšinského noc v školskej knižnici a 
preto dúfame, že žiaci si nezabudnú spolu so spacím 
vakom aj peknú rozprávku, ktorú napísal slovenský 
autor. Ak by aj zabudli rozprávku, určite im prečítame 
počas celej noci mnoho z jeho tvorby. Samozrejme 
nezabúdame ani na záver roka, ktorý by sme radi 
oslávili v Tatranskej Lomnici, kde plánujeme počas 

Pán mojich hodín a rokov

Pán mojich hodín a rokov,
dal si mi množstvo času.

Zostáva za mnou a rozprestiera sa predo mnou.
Bol môj a bude môj, 

dostal som ho však od Teba.
Ďakujem Ti za každý úder hodín
a za každé ráno, keď otvorím oči.

Prosím Ťa, aby som si mohol trochu času
vyčleniť pre seba bez príkazov a povinností,

chvíľku na ticho, chvíľku na zábavu,
trošku pre ľudí na okraji môjho života,

ktorí potrebujú niekoho, kto by ich utešil. 

Martin Luther
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Prijatie do zboru

10. marca, v 4. nedeľu pôstnu, sme v našom zbore znova prežívali požehnanú chvíľu, keď sme v rámci 
večerných služieb Božích prijímali po štvormesačnej príprave do cirkvi nových bratov a sestry.
Na fotografiách stoja sprava: Dávid Motýľ – prijatie do ECAV, Daniel Šimčík – pokrstený, Laura Uličná – 
pokrstená a Karin Tomečková – konfirmovaná.
Bratov a sestry aj touto cestou v mene nás všetkých vítam v spoločenstve našej cirkvi, resp. prešovského 
cirkevného zboru, a prajem im, aby tu našli skutočný duchovný domov ako aj bratov a sestry, ktorých vedie 
jeden Pastier – náš Pán a Spasiteľ, Ježiš Kristus. 

Ondrej Koč,
zborový farár  

NOC KOSTOLOV 2013

EVANJELICKÝ CHRÁM SV.  TROJICE,    PREŠOV  

Program:  24.  mája 2013
18:00 - služby Božie  a modlitby za mesto Prešov 

        19:00 - Putovanie jeruzalemským chrámom a Jeruzalemom v prvom storočí 
       20:00 - Koncert 

21:00 - Mládež - piesne  a modlitby     
22:00 - Rozhovor na tému Pokušenia dnešnej doby a víťazstvo v Kristovi
23:30 - 00.30 - Žalmy – oratio, meditatio a tentatio

Ak by ste chceli podporiť vzdelávanie na Evanjelickej spojenej škole, teda na jej jednotlivých zložkách: 
Evanjelická materská škola, Evanjelická základná škola a Evanjelické kolegiálne gymnázium, môžete tak 

urobiť darovaním 2% zo zaplatenej dane v prospech neinvestičného fondu Evkogym, ktorý pri škole 
pôsobí od roku 2002. Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete na našej webovej stránke 

www.esspo.sk.
Ďakujeme!
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Vzdelávanie presbyterov v našom senioráte

V slnečnom popoludní v pôstnom období, ktoré Druhú tému: „Je paragraf v cirkvi ohybný?“ 
nám pripomína smrť Pána Ježiša Krista sme sa aj z prezentoval brat farár Mgr. Vladimír Ferenčík, ktorý je 
Prešova niektorí presbyteri zúčastnili vzdelávania, farárom v cirkevnom zbore L. Mikuláš. Téma bola 
ktoré sa konalo 17.3.2013 v cirkevnom zbore Kuková. zameraná na vzťah kresťana k právnym predpisom. 
Brat farár  nám spolu s členmi cirkevného zboru Takto napomína Pán Boh v Písme Svätom: „Počuj 
pripravili príjemné odpoludnie, kde sme sa obohatili s Izrael ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám dnes 
vedomosťami v témach: verejne oznamujem, naučte sa ich a usilujte sa ich 

1.Akým pokrmom sa sýtiš ? plniť.“ (5.M)
2.Je paragraf v cirkvi ohybný ? Zasľúbenie budú mať tí, ktorí plnia zákon.
Prvú tému nám pútavou formou priblížil brat farár Rozdiel medzi Božimi právnymi predpismi a 

Mgr. Ondrej Kolárovský, ktorý je farárom v našimi v CPP (cirkevnoprávne predpisy)  je:
cirkevnom zbore Košice – Terasa. Božie – autorom je Boh, sú Božského pôvodu, 

Vo svojom vystúpení sa zaoberal témou obsahujú pravé Slovo Božie, prinášajú dar   slobody.
smerujúcou „Čo je tým pokrmom pre kresťana“. Pán Naše CPP – autorom je človek ľudského pôvodu, 
Ježiš povedal: „nie samým chlebom bude človek žiť, obsahuje ľudské slovo, nezotročujú nás, a preto musí 
ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích“. byť paragraf v cirkvi ohybný.
Božie slovo je pokrmom pre veriaceho človeka. Keď Všetká moc v cirkvi pochádza zdola, z cirkevného 
to platilo o dokonalom Božom synovi Pánovi Ježišovi, zboru, ktorý má právnu subjektivitu, rozhodovacie 
o to viac sme závislí na Božom pokrme aj my. Môžeme právo v orgánoch- konvent a presbyterstvo, spravuje 
si dať otázku, ako som na tom ja??? Ty??? Aký je náš majetok, volí zborového farára, volí predsedníctva 
pokrm, je to Božie slovo, ktoré nás vedie k Ježišovi vyšších COJ, určuje výšku cirkevného príspevku, ale 
Kristovi? nesie zodpovednosť za duchovný život a smerovanie 

Kristus k nám prichádza vo svojom zvestovanom cirkevného zboru.
slove evanjelia, sviatostiach a modlitbe. V praktickom Ohybnosť paragrafu je v tom, že sa novelizuje, aby 
živote venujme pravidelne z nášho času chvíľke s oslobodzoval.
Bohom. Nad literou CPP stojí litera ducha CPP. Nejde o jeho 

Ranná chvíľka s Bohom môže začať aj žalmom: bezduché dodržiavanie, ale o pravidlá, ktoré 
„Čuj, Hospodine, hlas môj zrána; zrána Ti robím usmerňujú a budujú duchovný život.
prípravy a vyčkávam“. (Ž 5,4) Na záver zasľúbenia patria tým, ktorí zákon vždy 

„Daj mi hneď zrána počuť svoju milosť. Daj mi plnia.
poznať cestu, po ktorej mám kráčať, lebo ja dúfam v Zato, že budete právne predpisy poslúchať, 
Teba, bo k Tebe pozdvihujem svoju dušu.“ (Ž143,8). zachovávať a dodržiavať, bude ťa Hospodin milovať, 

Večernú chvíľku s Bohom môžeme prežiť tiež s požehnávať.
Písmom Svätým. „Hospodin svoju milosť vo dne Slová, ktoré ti dnes preukazujem, budú v Tvojom 
posiela, v noci je pri mne Jeho pesnička, modlitba k srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš 
Bohu môjho života.“ (Ž 42,9) hovoriť o nich.

„Ó Hospodine mojej spásy vo dne o pomoc volám, Záverečné ďakovné slovo zúčastneným aj 
v noci stojím pred tebou.“ (Ž 108,2) prednášajúcim mal brat senior ŠZS Mgr. Ján Velebír, 

Pri štúdiu Biblie sa skúsme zamyslieť, čo sa ktorý dôstojne modlitbou ukončil stretnutie.                          
dozvedáme o sebe, čo sa dozvedáme o Bohu, čo by sestra presbyterka
sme mali urobiť, vylepšiť a komu to môžeme povedať.

Číslo účtu cirkevného zboru:
096289004/0900

Odporúčame, aby ste pri platení cirkevných 
príspevkov, resp.

milodarov, uprednostňovali prevod na vyššie uvedený 
účet cirkevného zboru pred platením poštovou 

poukážkou.

Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. 
Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo 
všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje 
žiadeosti vo všetkých svojich modlitbách a 
prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý 
rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v 
Kristu Ježiši." (Fil 4, 5-7)
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Blahosla-
vená viera 

1. Pt  2,2 

1 M 32, 23-30 7.4.2013 

NEDEĽA 
1. po  

Veľkej noci 

  9.00 Detské služby Božie Fara  
1 Pt 1, 3-9  9.00  Služby Božie  Chrám  
J 20 24-29 11.00  Služby Božie Rokycany  
Ž 116, 1-9 14.00 Nešporné služby Božie Petrovany  
 18.00  Večerné služby Božie Chrám  

  10.4.2013 Str 7.45  Mládežnícke služby Božie pre ESŠ Chrám  
  11.4.2013 Štv 18.00  Večerné služby Božie Chrám  

Dobrý pastier 

Ž 33, 5-6 

Ez 34, 1-2 
1 Pt 2, 21-25 
J 10, 11-16 

 Ž 23, 1-6 

14.4.2013 

NEDEĽA 
2. po  

Veľkej noci 

 9.00  Detské služby Božie  Fara  

9.00  Služby Božie Chrám  
9.30 Služby Božie  Kojatice  

11.00 Služby Božie  Janov  
15.30 Nešporné služby Božie ÚTP  
18.00  Večerné služby Božie Chrám  

  17.4.2013 Str 7.45  Mládežnícke služby Božie pre ESŠ Chrám  
  18.4.2013 Štv 18.00  Večerné služby Božie Chrám  

Rozlúčka 
a návrat 

Ž 66, 1-3 

Oz 2, 18-23 
1 Pt 2, 11-17 
J 16, 16-22 

  Ž 66, 1-9 

21.4.2013 
NEDEĽA 

3. po  
Veľkej noci 

  9.00  Detské služby Božie  Fara  
  9.00  Služby Božie  Chrám  
11.00  Služby Božie Rokycany  
18.00  Večerné služby Božie Chrám  

  24.4.2013 Str 7.45  Mládežnícke služby Božie pre ESŠ Chrám  
  25.5.2013 Štv 18.00  Večerné služby Božie Chrám  

Zasľúbenie  
Ducha 

Svätého 

Ž 98, 1-2 

Iz 12, 1-6 
Jk 1, 17-21 
J 16, 5-7 

 Ž 95, 1-7 

28.4.2013 

NEDEĽA 
4. po  

Veľkej noci 

 9.00  Služby Božie  Chrám  

9.30 Služby Božie  Kojatice  
11.00 Služby Božie s požehnaním detí  Chrám Požehnanie detí 
11.00 Služby Božie  Janov  
18.00  Večerné služby Božie Chrám  

  2.5.2013 Štv 18.00  Večerné služby Božie Chrám  

Modlitba 
činiteľov 

slova 

J 16, 24 

2 M 17, 8-13 
Jk 1, 22-27 

 J 16, 23-27 
 Ž 95, 1-7 

5.5.2013 

NEDEĽA 
5. po  

Veľkej noci 

  9.00 Detské služby Božie Fara  

 9.00  Služby Božie  Chrám  
11.00 Služby Božie s VP  Chrám Večera Pánova 
11.00  Služby Božie Rokycany  

14.00 Nešporné služby Božie Petrovany  
18.00  Večerné služby Božie Chrám  

Oslávený Pán 
nad všetkým 

 9.5.2013 Štv 9.00 Služby Božie Chrám  

 Vstúpenie 18.00 Večerné služby Božie Chrám  

  11.5.2011 So 14.00 Skúška konfirmandov Chrám VP pre rod. príslušníkov 

Príprava na 
posledné veci 

Ž 27,7 

Jer 31, 31-34 
1 Pt 4, 7-11 
J 5, 26-16,4 

 Ž 27, 1.7-14 

12.5.2013 

NEDEĽA 
po Vstúpení 

 

 9.00  Detské služby Božie  Fara  
9.00 Služby Božie – slávnosť konfirmácie Chrám slávnosť konfirmácie 

 15.30 Nešporné služby Božie ÚTP  
18.00  Večerné služby Božie Chrám  

  15.5.2013 Str 7.45  Mládežnícke služby Božie pre ESŠ Chrám  
  16.5.2013 Štv 18.00  Večerné služby Božie Chrám  

Zoslanie 
Ducha 

Svätého 
Ž 68, 29-30 

4 M 11, 11-17 
Sk 2, 1-14 
J 14, 23-27 

 Ž 118, 24-29 

19.5.2013 
 1. slávnosť 
Svätodušná 

9.00 Služby Božie Chrám  
11.00 Služby Božie Chrám  
11.00 Služby Božie  Rokycany  
18.00 Večerné služby Božie      Chrám  

Ovocie 
Ducha 

Svätého 

Jóel 3, 1-5 
Sk 10, 42-48 

 Ž 51, 12-21 

20.5.2013 
 2. slávnosť 
Svätodušná 

9.00 Služby Božie Chrám  
18.00 Večerné služby Božie      Chrám  

  22.5.2013 Str 7.45 Mládežnícke služby Božie pre ESŠ Chrám  
  23.5.2013 Štv 18.00 Večerné služby Božie Chrám  

Otec, Syn 
a Duch Svätý 

Zj 1,8 

4 M 6, 22-27 
R 11, 33-36 
J 13, 1-15 

 Ž 145, 1-13 

26.5.2013 
NEDEĽA 

Svätá 
Trojica 

9.00 Služby Božie Chrám 
Pamiatka 

posvätenia chrámu 

9.30 Služby Božie  Kojatice  

11.00 Služby Božie s požehnaním deti Chrám Požehnanie detí 

11.00 Služby Božie  Janov  

18.00 Večerné služby Božie  Chrám  
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Domáci tlačový fond 

Od 1. 1. 2013 do 28.2.2013 na DTF prispeli: 

Oľga Adamkovičová 10 €, Alžbeta Ballová 10 €, Ján Barňák 30 €, Eva Barnová 10 €, Mária Bosá 10 €, Anna Ciganová 10 €, 

Zuzana Cimermanová 10 €, Ján Dzuriš 10 €, Jozef Harčár 15 €, Mária Harčárová 10 €, Anna Hažerová 20 €, Danka Herkeľová 

10 €, Stanislav Hrabčák 5 €, Helena Kendická 15 €, Mária Krupová 10 €, Mária Kysacká 10 €, Helena Lehetová 5 €, Lukáš 

Lehocký  20 €,  Helena Matisová 10 €, Karol Medňanský 20 €, Juraj Mihaľov 10 €, Teodor Mušinka 10 €, Marta Reviľaková 10 

€, Drahomíra Ščešňáková 10 €, Mária Šebeňová 10 €, Miroslav Šimočko 10 €, Mileta Straková 10 €, František Vojtaško 30 € 

Srdečne ďakujeme 

Spolu 360,00  € 

 

Martin Rázus – Na Veľkú noc

Víťazný Kriste, buď Ti večná chvála,
Keď Tvoja sila aj smrť prevládala:
Nedeľa svitla po Veľkom Piatku,

A mení horké slzy v nádej sladkú!
I v našom srdci čistá radosť jasá,

Žes´vstal, - a zloba sveta utiahla sa,
To nalieva nám sily k žitia boju

Za pravdu Tvoju a za vieru svoju! Amen.

Milí čitatelia Pamtosu, sestry a bratia, 
ďakujeme Vám za Vašu štedrosť, ktorú ste prejavili svojimi darmi na domáci tlačový fond (DTF), vďaka 
ktorému môže byť časopis misijným nástrojom v cirkevnom zbore. Prajeme Vám, aby Vás viedol Duch Svätý, 
aby ste v kríži a vzkriesení nášho Pána našli pokoj pre svoje srdce, svoj život, ktorý pramení z Kristovej lásky 
obetujúcej sa na Veľký piatok a veľkonočného víťazstva. Požehnané sviatky Kristovho víťazstva nad smrťou, 
Vám  praje redakcia časopisu Patmos a predsedníctvo cirkevného zboru.  

Oznam: Detský biblický tábor

Detský biblický tábor sa bude konať tohto roku 
koncom júla v termíne od pondelka 22.7. do nedele 
28.7.2013 v Mníchovskom potoku pri Bardejove. 
Prosíme záujemcov, aby si rezervovali tento termín. 
Cenu a ďalšie podrobnosti ešte zverejníme.

Prichádzam k Tebe, aký som

Prichádzam k Tebe, aký som, 
na duši s ťažkým bremenom.
Do prachu padám pod krížom, 
prijmi ma, Pane môj! 

Prichádzam cestou pokánia, 
Tvoja krv očistí aj mňa.
Vypočuj mnohé volania, 
prijmi ma, Pane môj! 

Prichádzam prosiť pokorne:  
milosť a spásu daj aj mne.
Po Tebe prahnem túžobne, 
prijmi ma, Pane môj! 

Prichádzam k Tebe, aký som, 
blúdiaci v svete ďalekom.
Uveď ma v otcovský môj dom,  
prijmi ma, Pane môj! 

Charlotte Elliott (1789 – 1871);
preklad Ondrej Betko
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V týchto dňoch sa dožíva požehnaného životného jubilea aj brat farár Ondrej Koč starší. 

Brat farár,  

v mene redakcie časopisu Patmos Vám ďakujeme za službu, ktorú stále konáte v našom cirkevnom zbore.  

K Vášmu životnému jubileu, ktorého sa z Božej milosti v týchto dňoch dožívate, Vám želáme pevné zdravie,  
hojné Božie požehnanie a veľa radostných chvíľ strávených v kruhu najbližších a v spoločenstve nášho  
cirkevného zboru.   

 
 
 
 

POKRSTENÍ   
(február – marec 2013) 

Šimon Dobrota 2. februára 

Jakub Kušnír 10. februára 

Michal Mižišin 24. februára 

Elizabet Hanková 2. marca 

Natália Gallová 3. marca 

Sofia Chovanová 9. marca 

Tomáš Leščinský 10. marca 

Adam Kačmár 10. marca 

Daniel Šmčík 10. marca 

Laura Uličná 10. marca 

Tomáš Olejár 17. marca 

ZOSNULÍ   
(február – marec 2013) 

Marta Vašková, 56 r 19. februára 

Tomáš Kobyľan, 59 r 21. februára 

Bartolomej Gáll, 76 r 21. februára 

Pavol Straka, 72 r 22. februára 

Daniela Semková, 55 r 3. marca 

Mária Gregová, 85 r 4. marca 

SOBÁŠENÍ   
(február 2013) 

Daniel Joščák 
a Jana Klimová 

9. februára 

Peter Ringer 
a Zdenka Kožušková 

9. februára 

Jubilanti nášho cirkevného zboru  
v II. štvrťroku 2013 

Milé sestry a bratia, jubilanti,  

dovoľte, aby sme Vám v mene nášho prešovského evanjelického 
a. v. cirkevného zboru zaželali k Vášmu životnému jubileu, ktorého sa 
z Božej milosti dožili, resp. dožijete v druhom štvrťroku 2013, najmä 
hojné Božie požehnanie, pevné zdravie a veľa radostných chvíľ 
strávených v kruhu najbližších a v spoločenstve nášho cirkevného 
zboru.   
       Nech sú pre Vás povzbudením  a posilnením slová Písma:  

Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, 
lebo On sa stará o vás. 

1 Pt  5,7                                                                                                                       

50 rokov života:  

Peter Anderko, Miroslav Bernát, Peter Cina, Ľubomír Harčár, Juraj 
Lenhardt, Daniela Olejárová, Viera Očipová, Ján Sabó, Karol Theisz, 
Ľudmila Liptáková 

60 rokov života:   

Anna Barňáková, Helena Mihaľová, Ján Pavluv, Michal Skuban 

65 rokov života:   

Ema Beňková, Ľudmila Hrubá, Lýdia Krajňaková, Alžbeta 
Madzinová, Andrej Maščuch, Karol Medňanský, Anna Olejárová, 
Margita Pankuchová, Ľudmila Priščáková, Jaroslav Sabol, Helena 
Semková, Marta Šalamonová 

70 rokov života:   

Božena Anderová, Pavlina Hadbavná, Elena Horenská, Margita 
Ivanková, Atila Kašprišin, Jana Kovaľová, Emília Nemcová, Milan 
Olejár, Mária Ratkošová, Anna Čebrová 

75 rokov života:  

Anna Brehuvová, Ľudmila Havajová, Albína Janková, Helena 
Priputenová, Milina Prokopovičová, Michal Socha, Judita Šidelská 

80 rokov života:   

Oľga Andrašková, Alžbeta Hudáková, Helena Lehetová, Juraj Socha 

85 rokov života:  

Mária Golecová, Mária Olejárová, Margita Sabolová 

90 a viac rokov života:   

Andrej Guľas, Juraj Kancír, Zuzana Vojčíková, Ján Jagerský, Alžbeta 
Olejárová, Anna Štetková 

50 výročie sobáša:   

Vladimír Grega a Mária Gregová, Pavol Iľo a Anna Iľová, Juraj 
Luterán a Margita Luteránová, Ján Olejár a Zuzana Olejárová 

55 výročie sobáša:   

Imrich Lipovský a Mária Lipovská, Viktor Poloha a Anna Polohová 
 


