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Slovo o kríži 

je totiž 

bláznovstvom 

tým, čo hynú, 

ale nám, ktorí 

dosahujeme 

spasenie, je 

mocou 

Božou.

Veľkonočné ráno, ktoré zmenilo konkrétny život... (Ján 20, 11 – 18)  

Milí bratia, milé sestry.
 V živote človeka hrá stretnutie s iným človekom veľkú úlohu. Sú stretnutia, ktoré 
nám navždy ostanú v pamäti. Medzi  najemotívnejšie zážitky minulých týždňov určite patria 
stretnutia rodinných príslušníkov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej s davmi na 
slovenských námestiach...
 Sú aj stretnutia, ktoré sa stali rozhodujúcimi pre celý náš ďalší osobný život. Keď 
sme stretli „osudového človeka nášho života“, či sme prvýkrát držali malý živý uzlíček v 
pôrodnici... Sú stretnutia, ktoré nám priniesli šťastie, radosť, pokoj a požehnanie. Môžeme 
Bohu ďakovať, ak sme mali veľa takýchto stretnutí, ale nadovšetko môžeme ďakovať, ak 
sme sa vo svojom živote stretli s Ježišom Kristom ako svojím osobným Pánom a Spasiteľom. 
Náš text opisuje práve takéto stretnutie.

Stretnutie so živým Pánom je šťastné stretnutie,

1. pretože On prejavuje záujem o naše ťažkosti
 Text z Jánovho evanjelia o veľkonočnej udalosti nadväzuje na správu prevzatú z 
evanjelistu Lukáša. Ján hovorí o zážitkoch Márie Magdalény vo veľkonočné ráno. Kto je 
vlastne Mária Magdaléna? Ktorá žena z tej širokej palety žien, ktoré obklopovali Ježiša? Je 
to tá Mária, z ktorej podľa evanjelia Ježiš vyhnal sedem démonov. Podľa legendy je Mária 
Magdaléna totožná so ženou hriešnicou, ktorá v dome farizeja Šimona pomazala Ježišovi 
nohy vonnou masťou. Ona je jedna zo žien, ktoré stáli pod Ježišovým krížom, je to tá, ktorá 
bola pri Ježišovom pohrebe, a nakoniec je to tá, ktorá je prvou postavou, ktorú spomína 
evanjelista v súvislosti s prečítaným textom. Mária stojí pri hrobe a plače. Je veľmi 
nešťastná. Veď celé jej šťastie zničila ľudská zloba: Ježiša ukrižovali ako zločinca a On 
dokonal. Zrazu je prázdno v ľudskej duši. Francúzsky básnik Musset to vyjadril týmito 
slovami: „Len jediná bytosť odišla a prázdny je svet.“ Pre Máriu bol Ježiš nenahraditeľný. 
Vinula sa k nemu priam s detinskou oddanosťou. Veď predsa zažila v jeho prítomnosti toľko 
pomáhajúcej lásky. Ona sama okúsila moc jeho uzdravovania. Nevieme, o akú chorobu u nej 
išlo, či chorobu tela, alebo duše. Podstatné je však, že ju Ježiš vytrhol z jej utrpenia. Práve 
preto je táto žena na Neho tak upriamená. Teraz stojí pri jeho hrobe. Hrob je prázdny. 
Predstavme si, aké ťažké by bolo pre nás nemať možnosť aspoň sa rozlúčiť na pohrebe s 
naším najbližším. Podobnú situáciu zažíva aj Mária, keď nemôže preukázať takúto poslednú 
poctu svojmu Pánovi. Mária jasne demonštruje zármutok. Je skutočne smutná. Zrazu sa 
objavujú noví účastníci príbehu. Anjeli. Bratia a sestry, vždy, keď sa stretáva Boží svet s tým 
naším, je potrebné zabezpečiť komunikáciu medzi týmito svetmi. Práve anjeli sú tí, ktorí 
bývajú poslami Najvyššieho. Poznajúc históriu a príbehy o našom Pánovi vieme, že  
prítomnosť anjelov je zjavná pri Jeho narodení, jeho pokúšaní, pri jeho zápase v Getsemane 
(ako to zachytávajú aj pašiové príbehy) a nakoniec aj pri vzkriesení. A tak Mária zničená 
svojím smútkom sa dostáva do kontaktu s anjelskými bytosťami a oni jej kladú otázku: Žena, 
čo plačeš? A ona strápene odpovedá: Vzali mi Pána a neviem, kam ho položili. Táto jediná 
veta zachytáva celkové rozpoloženie situácie, v ktorej sa nachádza vnútorný svet tejto ženy. 
Poznáme pocit, keď nám zoberú to, čo nám je blízke: či už nejakú vec, s ktorou sú späté naše 
spomienky, alebo stratíme osobu, ktorá nám je blízka... Vtedy môže dôjsť viac či menej ku 
narušeniu našej psychickej rovnováhy. Ak zrazu Ježiša niet, náš život sa dostáva do duševnej 
nestability. No tam, kde je bezmocnosť, nestabilita, či nerovnováha, tam zrazu prichádza 
vzkriesený Pán a prihovára sa osobne: Žena, čo plačeš? Človeče, čo plačeš? On vie o bolesti. 
On vie o smútku. On vie o trápení aj moderného (postfaktického) človeka, ktorý zápasí o 
svoju holú existenciu (migrácia za prácou do zahraničia...), on vie o tebe aj o mne, človeče, 
ktorý si utrápený, vie o stereotype, či nezmyselnosti tvojho, ale aj môjho života. Brat, sestra, 
Ježiš Kristus nie je nejakou odbavenou veličinou, On nie je zjavom v dejinách, ktorý sa 
akoby letmo zatrblietal v minulom čase a potom naveky a nenávratne zmizol. On nie je 
jednorazový meteor padajúci na zem. Je to ten, ktorý sa aj dnešnému človeku prihovára 

(1 Kor 1, 18)



PATMOS www.patmos.sk

2

č. 2/2018

otázkou: Čo hľadáš? Kam smeruješ? To je tá najťažšia 
otázka, s ktorou sa musíme vyrovnávať. Žijeme v 
realite bolesti, väčšej či menšej. Náš Majster však 
kladie otázky a prihovára sa spôsobom, ktorý je 
dôkazom, že On pozná aj trápenie a pozná aj odpovede 
na naše otázky. Kto z nás môže s istotou povedať, tá 
otázka z Ježišových úst sa ma vôbec netýka. Kto z nás 
môže konštatovať: Ja mám všetky bolesti za sebou. Ja 
už nič nepotrebujem. Nič a nikoho nehľadám. Pán 
nielen chápe naše ťažkosti, ale On s nami nadväzuje aj 
spoločenstvo.

2. pretože On s nami nadväzuje dôverné spoločenstvo
 Áno, náš Pán s nami nadväzuje dôverné 
spoločenstvo. Takúto skúsenosť mala aj Mária 
Magdaléna. Ježiš sa jej dáva poznať, ale najprv ju 
oslovuje po mene. Tým sa nadväzuje úzke 
spoločenstvo. V úzkom rodinnom, alebo priateľskom 
prostredí si vyjadrujeme náklonnosť a záujem tým, že 
si tykáme. Oslovujeme sa po mene. Mária,tu obnovuje 
spoločenstvo, ktoré mala s Ježišom pred ukrižovaním. 
Preto radostne vykrikuje: Rabbúni! Áno, brat, sestra, 
aj pre Máriu aj pre nás je to šťastie, ktoré sála z tohto 
výkriku. Majstre, si to ty, ktorého ľudská zloba pribila 
na kríž? Ty predsa žiješ a ja sa s Tebou môžem 
stretávať! Je to tak, stretnutie s Ježišom vyvrcholilo 
pre celé kresťanské spoločenstvo na celom svete vo 
veľkonočné ráno. Živý Pán však nevyšiel na svetlo 
sveta, aby zajtra, alebo na ďalší deň sa opäť vrátil to 
zapečateného hrobu. Dnešný deň je tu. Musíme sa 
konfrontovať s touto realitou bytia, s touto novou 
skutočnosťou. Náš Pán triumfálne vstáva a ponúka 
tebe, mne novú dimenziu vzťahu, možnosti 
komunikácie.  Prichádza, aby nastoli l  nové 
spoločenstvo s človekom. My nemôžeme o sebe 
vyhlasovať: máme Ježiša, ak s ním nekomunikujeme. 
Máme naozaj vzkrieseného Pána, ak nie je v našich 
rodinách, v našich vzťahoch? Ježišovo vzkriesenie nie 
je akousi fiktívnou udalosťou, ono je ponukou 
skutočného začiatku našej budúcnosti. Novej 
budúcnosti. Ježiš túži po trvalom spoločenstve s 
Tebou i so mnou. Jasne o tom hovorí prorok Izaiáš: 
„Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, tvojím menom som ťa 
povolal, môj si ty.“ On nás oslovuje pri Službách 
Božích, pri svojej Večeri, pri našich modlitbách, alebo 
pri čítaní Jeho slova. Srdce Márie Magdalény 
odpovedalo na Ježišove oslovenie  veľkou radosťou a 
zapálením. Náš život bude tiež takto vyzerať, ak 
budeme žiť v spoločenstve s Ním.

3. pretože On nás poveruje vznešenou úlohou
 Okrem toho, že náš živý Pán má záujem o naše 
ťažkosti a že s nami buduje dôverné spoločenstvo, On 

nás vysiela a dáva nám aj poverenie. On nás 
„vystrojuje“ na plnenie vznešených, ale aj bežných 
úloh v našom každodennom živote. Náš príbeh hovorí 
o tom, akou vznešenou úlohou poveril Ježiš Máriu, 
keď jej povedal: „…choď k svojím bratom a povedz 
im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k Vášmu Otcovi…“ 
A Mária Magdaléna šla a zvestovala učeníkom, že 
videla Pána a že jej to povedal. Je prekvapujúce, že 
táto žena neuvažovala, či je schopná splniť úlohu, 
ktorou ju poveril Pán, ale poslúchla jeho príkaz. 
Vykonala, čo jej Ježiš povedal. Takto sa stala prvou 
misionárkou – zvestovateľkou Kristovho vzkriesenie. 
Ježiš aj týmto krokom manifestuje, že prináša 
skutočne nové myslenie. Veď poslať ženu v židovsko-
palestínskom prostredí ako posla dôležitej správy, 
bolo niečo nemysliteľné. Máriin život dostáva nové 
poverenie: Jej život dostal obsah, zmysel a cieľ. 
Zvestovala, že Ukrižovaný vstal z mŕtvych, žije, 
viacej neumiera, smrť nad Ním nepanuje. Nový obsah, 
nový zmysel, nový cieľ. To je v stručnosti zhrnuté to, 
čo nám ponúka Ježišovo vzkriesenie. Stojíme pred 
touto ponukou. Naše rodiny. Naše vzťahy, ale aj 
spoločenstvo nášho zboru. Šťastné spoločenstvo s 
Kristom môžeme mať aj my, lebo On nám ponúka 
poverenie. Poverenie byť jeho poslami všade tam, kde 
žijeme. Radostná viera totiž musí ísť ďalej. Ona 
nemôže ostať zavretá v našich srdciach. Máme jeho 
Slovo, máme spoločenstvo v jeho sviatostiach. Naše 
poslanie je ísť s touto ponukou do celého sveta. Do 
sveta, v ktorom žijeme. Nikto nie je výnimkou. To nie 
je výsadou duchovných, na ktorých plecia by sme 
najradšej položili všetku zodpovednosť za zvesť a 
misiu. Nikto z nás sa nemôže vyhovárať, že nie je 
pripravený, že je neschopný. Tam, kde horí oheň v 
srdci, tam je aj odhodlanie. Tam sa aj vždy nájdu 
prostriedky plniť toto poslanie. Preto hovoríme v našej 
cirkvi o tzv. všeobecnom kňazstve, čiže laickom 
apoštoláte. Svet je hladný po zvesti. Svet túto zvesť 
potrebuje. Mnohí na ňu čakajú. 
 Bratia a sestry, stretnutia majú v živote človeka 
veľkú cenu. Sú stretnutia, ktoré náš život ovplyvnia v 
celej jeho šírke. Je to najmä vtedy, keď príde „osudový 
človek“, či keď držíme malý uzlíček... Áno, to všetko 
akosi patrí k životu. Veľkonočné ráno je však 
udalosťou, je stretnutím, ktoré prevyšuje dôležitosťou 
všetky akékoľvek iné stretnutia. Ide totiž o stretnutie 
neba so zemou. Ide o život. Ide o večnosť. Ide o 
porazenie smrti. Hrob je prázdny. Stretnutie so živým 
Pánom je šťastné stretnutie. On prejavuje záujem o 
ľudské ťažkosti. On má záujem o trpiaceho a 
smútiaceho človeka aj dnešnej doby. Vzkriesený Pán 
prichádza, aby nadviazal aj intímne, dôverné 
spoločenstvo s človekom. Jeho záujem o našu bolesť, 
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ale aj o spoločenstvo s nami však tiež nie je to jediné, 
čo nám ponúka. On nám dáva aj vznešenú úlohu. Ísť 
do našich rodín, do našich domovov, do našich 
zamestnaní a tam hovoriť o tejto ponuke, o tomto 
poslaní, ktoré nám bola dané. 
Čo dnes urobíme so vzkrieseným Ježišom?  Amen.

Modlime sa: Vzkriesený náš Pane, oslavujeme Tvoje 
víťazstvo nad všetkými Tvojimi i našimi nepriateľmi: 
smrťou, diablom a pokúšaním. Sme šťastní, že sa vo 
svojom živote smieme s Tebou stretať a Tebe zveriť 

všetky bolesti a trápenia. Veríme, že i nás poveruješ 
vznešenými úlohami, aby sme Ťa bez obavy 
zvestovali vo svojom okolí ako Vzkrieseného Pána, 
ktorý s nami tvorí spoločenstvo. Daj prosíme, aby sme 
žili len Tebe na slávu a našim blízkym na posilnenie 
ich viery v Teba. Amen.

ThDr. Matej Oráč, PhD. 

č. 2/2018

Výročný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku v 
Prešove

 Výročný zborový konvent za rok 2017 sa konal v 
rámci Služieb Božích v 2.pôstnu nedeľu 25.2.2018. 
Konvent bol zahájený po zaspievaní prvých dvoch 
piesní a kázni brata farára Ondreja Koča na tému: Sola 
Scriptura (jedine Písmo).  

V úvode brat dozorca Miroslav Čurlík privítal 
prítomných konventuálov. Uviedol, že konvent bol 
riadne ohlásený týždeň vopred. Materiál k 
jednotlivým bodom bol zverejnený týždeň vopred v 
časopise Patmos č. 1/2018 a bol k dispozícii každému 
konventuálovi v rozsahu 36 strán s prílohou návrhu 
štatútu CZ a ďalších príloh. V prezenčných listinách, 
bolo zapísaných 214 konventuálov. Zborový konvent 
CZ ECAV Prešov  schválil  kňazskú správu za rok 
2017 v predloženom znení, správu o hospodárení CZ 
ECAV Prešov za rok 2017 a zároveň uložil 
predsedníctvu CZ vykonať inventúru a inventarizáciu 
majetku CZ do 30.6.2018.                                                                                                                                            

Vzhľadom na naplnenie rozpočtu a rozšírenie 
aktivít CZ v oblasti vnútromisijnej aj sociálno – 
diakonickej, zborový konvent odsúhlasil zvýšenie 
cirkevného príspevku na sumu 15,00 €  za dospelého 
člena CZ  a 10,00 € za člena CZ do konfirmácie. 
Doterajšia výška cirkevného príspevku vo výške 
10,00 € a 5,00 € bola schválená 15.2.2009, teda pred 9 
rokmi. Všetky náklady v rámci cirkevno- zborových 
potrieb sa od tohto obdobia navýšili. Ak by sme 
nenavrhli navýšenie poplatku tohto roku, určite by nás 
to čakalo v najbližšom období s vyššou sumou. 
Celkovo je nás v zbore 3827, ak by sme vybrali 
cirkevný príspevok vo výške 100%, išlo by o sumu 31 
890 €, skutočne však v roku veriaci zaplatili len 20 983 
€, čo je len 65,8%. Som vďačný  všetkým, ktorí platia 
cirkevný príspevok. Cirkevnému zboru to veľmi 
pomáha, keďže dlhodobo tvorí približne 20% jeho 
rozpočtu. Chcem vás všetkých osloviť, ak by to bolo 
možné, aby ste uhradili cirkevný príspevok čo najskôr, 
a to v prvej polovici roka, aby plánované a 

rozpočtované aktivity mohli byť zrealizované. 
Využite možnosť úhrady aj cez internetbanking, 

kde môžete uhradiť cirkevný príspevok, milodary a 
pod. 

IBAN (číslo účtu)  zboru je :  SK91 0900 0000 
0000 9628 9004. 

Viac informácií nájdete na internetovej stránke 
zboru www.patmos.sk a na Farskom úrade  CZ ECAV 
Prešov, Sätoplukova 11. 

„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z 
neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu 
miluje Boh.“ 2K 9,7.  

Predpokladané príjmy na rok 2018 sú vo výške 102 
000 €, pričom výdavky by mali dosiahnuť 93 700 €. 
Okrem bežných výdavkov, splatenia pôžičiek za 
nadstavbu a strechu zborového domu Patmos, s 
výraznou podporou vnútromisijných aktivít by sme sa 
v roku 2018 chceli zamerať na ďalšiu etapu 
dokončovania podkrovných priestorov zborového 
domu. 

Spoločnosť Patmos, s.r.o. za rok 2017 hospodárila 
so ziskom  po zdanení vo výške 4 921,61 €. Valné 
zhromaždenie Patmos s.r.o. rozhodlo o prerozdelení 
zisku vo výške 3 000,00 € v prospech cirkevného 
zboru.  Konvent CZ ECAV Prešov schválil taktiež 
zámer zriadenia Strediska evanjelickej diakonie 
(SED) Prešov ako samostatného právneho subjektu v 
súčinnosti s Evanjelickou diakoniou (ED) ECAV na 
Slovensku. Úlohou zborového presbyterstva je 
vypracovať a dať schváliť Štatút SED Prešov a 
menovať Správnu radu SED Prešov v súčinnosti s 
ústredím ED ECAV na Slovensku . V tejto fáze 
zriadenia Strediska evanjelickej diakonie pôjde 
hlavne o administratívnu činnosť bez nároku na 
finančné požiadavky. Ďalšie kroky a smerovanie, kde 
získať finančné zdroje na budovanie diakonie,  musí 

http://www.patmos.sk
http://www.patmos.sk
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určiť presbyterstvo a zborový konvent.  Potreba 
zriadiť domov seniorov, domov sociálnych služieb, 
denný stacionár je veľká. Verím, že sa nám to s 
pomocou a  pochopením väčšej časti zboru podarí. 

Návrh Štatútu CZ ECAV Prešov bol spracovaný na 
základe uznesenia ZK č. 7/2017 zo dňa 26.2.2017. 
Zborový konvent CZ ECAV Prešov uznesením ZK č. 
7/2017 v bode B poveril  ZP CZ ECAV Prešov 
prípravou nového Štatútu CZ ECAV Prešov podľa  
nových systematizovaných miest.                                                                                                                                       

Najvýraznejšie zmeny, ktoré boli navrhnuté a 
schválené v jednotlivých článkoch, sa týkali týchto 
oblastí : doplnené bolo  poslanie a ciele CZ, popísaná 
bola organizačná štruktúra, doplnili sa obce, ktoré sú 
diasporami cirkevného zboru. Vymenované boli  
kompetencie zborového presbyterstva, a konventu. Pri 
predsedajúcom farárovi bol návrh zo zborového 
presbyterstva s dĺžkou  predsedníctva 3 roky a voľbou 
po danom období. Tento návrh vychádzal aj z 
uznesenia zborového konventu z roku 2016, kde 
zborový konvent poveril presbyterstvo upraviť článok 

ohľadom dĺžky obdobia predsedajúceho farára a 
striedania sa v predsedníctve. Tento návrh nebol 
schválený a v štatúte ostáva dĺžka predsedníctva 1 rok 
s pravidelným striedaním všetkých zborových 
farárov. 

Štatút uvádza povinnosti funkcionárov a 
pracovníkov zboru, stanovil limity pre Predsedníctvo 
CZ a ZP CZ pri úprave rozpočtu. V zbore chceme 
taktiež zriadiť Vnútromisijný výbor, Mediálny výbor a 
Diakonicko-sociálny výbor.  Zborový štatút CZ 
ECAV Prešov, ktorý bol schválený na konvente musí 
ešte schváliť Seniorátne presbyterstvo ŠZS ECAV a 
následne všetky  zmeny, ktoré boli prijaté je potrebné 
zosúladiť  s novým štatútom do 31.12.2018. Verím, že 
sa nám to všetkým podarí zrealizovať v prospech 
zboru.  

Miroslav Čurlík
zborový dozorca 

Volebný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku v 
Prešove 

Volebný zborový konvent sa konal v rámci Služieb 
Božích v 3. pôstnu nedeľu dňa 04.03.2018. Konvent 
bol zahájený po zaspievaní prvého verša piesne č. 475 
a modlitbe brata farára Jána Bakalára. V úvode brat 
farár privítal prítomných členov cirkevného zboru, 
uviedol, že konvent bol riadne ohlásený týždeň vopred 
25.2.2018. Jeho programom sa zaoberalo zborové 
presbyterstvo CZ ECAV Prešov, ktoré zasadalo 
25.2.2018 o 16:30 hod. na fare. ZP CZ ECAV Prešov 
sa zaoberalo kandidátmi na funkciu presbytera, 
kurátora, kostolníka, kantora a delegátov na 
seniorátny konvent ŠZS ECAV a ich náhradníkov. 

Na základe prezenčných listín bolo na volebnom 
konvente prítomných 270 konventuálov. Voľby sa 
konali z dôvodu končiacich funkčných období 
presbyterov, kurátorov, delegátov na seniorátny 
konvent a cirkevných funkcionárov (kostolníkov, 
kantorov) (26.2.2012 – 26.2.2018).  Voľby prebiehali 
tajne, prostredníctvom hlasovacích lístkov.  Ku dňu 
voľby z predsedníctva za neordinovaných trvala 
voľba dozorcovi a jeho zástupcovi, z presbyterov 
voľba trvala bratovi Milanovi Dreveňákovi a z 
kurá torov  bra tov i  Š te fanovi  Hadbavnému 
(Rokycany). Konvent  volil  14 presbyterov. Brat farár 
na volebnom konvente vymenoval tých, ktorí sú na 
hlasovacom lístku noví a doposiaľ neboli členmi 
zborového presbyterstva. Uchádzalo sa 19 kandidátov 
z nich konvent zvolil 14. Zvolení na ďalšie 6 ročné 
obdobie (2018 – 2024) do zborového presbyterstva 

boli : Marek Bačo, Viktor Čop, Marián Damankoš, 
Jaroslav Ferjo, Vladimír Ferenc, Peter Gál, Vladimír 
Gál, Marek Ilenin, Martin Janotka, Kvetoslava 
Klimková, Slavomír Kušnír, Mária Kysacká, Dušan 
Majerník, Matej Oráč. 

V zmysle štatútu sú presbytermi aj kurátori. Voľbu 
kurátorov, kostolníkov a kantorov sme zrealizovali 
taktiež tajnou voľbou, zvolení boli všetci kandidáti. 
Až doposiaľ nemá fília Veľký Šariš svojho kurátora. Je 
na predsedníctve, aby oslovilo ochotného, brata, 
sestru, aby aj táto fília mala zastúpenie v zborovom 
presbyterstve. Zvolení na ďalšie 6 ročné obdobie 
(2018 – 2024) do zborového presbyterstva boli 
kurátori: Darina Baranová – Podhradík, Stanislav 
Čopák – Janov, Vladimír Gáll –Kojatice, Helena 
Jurášová - Bzenov, Dušan Kušnír- Malý Šariš, Juraj 
Lenhardt – Haniska, Miroslav Macej – Prešov, Igor 
Matis – Žipov, Dušan Mižišin – Vyšná Šebastová, 
Alena Petrenková - Župčany , Slavomír Verčimák- 
Gregorovce, Drahomíra Ščešňáková – Petrovany. 

Do služby kostolníkov boli zvolení na ďalšie 
obdobie v Chráme Svätej Trojice v Prešove manželia 
František Kuropčák a Alžbeta Kuropčáková. Za 
kostolníka v Rokycanoch bol zvolený  brat Ján Olejár 
a v Janove  bola zvolená sestra Ľudmila Olejárová . 
Veľká vďaka patrí  ich službe.  Dlhoročnú 
nenahraditeľnú službu v našom zbore konajú sestry 
kantorky a brat kantor, zborový konvent ich s radosťou 
zvolil do tejto služby aj na ďalšie obdobie, sestry Annu 
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Štetinovú, Danielu Pastirčákovú a brata Juraja 
Lenhardta .   

Poslednou voľbou bola voľba delegátov na 
seniorátny konvent a ich náhradníkov. Podľa počtu 
členov CZ ECAV Prešov v kartotéke na konvent ŠZS 
ECAV boli zvolení 8 zástupcovia a taktiež aj 4 
náhradníci. Zbor na seniorátnom konvente budú 
najbližších 6 rokov zastupovať: Viktor Čop, Miroslav 
Iľko, Vladimír Janotka, Kvetoslava Klimková, Juraj 
Lenhardt, Mária Kysacká, Dušan Majerník, Igor 

Matis. Náhradníkmi sú: Marek Bačo, Marek Ilenin, 
Miroslav Macej, Alena Petrenková.  

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí doposiaľ konali 
prácu v cirkevnom zbore v rôznych funkciách a službe 
mnoho rokov. Ďakujeme! Pre novozvolených a tých, 
ktorí pokračujú ďalej v službe, vyprosujeme mnoho 
Božieho požehnania pri práci.  

Miroslav Čurlík
zborový dozorca

V sobotu 10. marca sme pre deti z detskej besiedky 
a deti, ktoré sa zúčastnili Detského biblického tábora 
2017 pripravili potáborové stretnutie. Od tábora 
uplynulo už niekoľko mesiacov, preto sme sa rozhodli 
trochu si zaspomínať.

Začali sme scénkou, v ktorej sa náš táborový 
kamarát Alf snažil vrátiť na svoju domovskú planétu. 
Počas cesty však nastali komplikácie a on zistil, že 
nemá dosť benzínu na celú cestu. Našťastie jeho 
inštruktorka autoškoly myslela aj na také situácie a 
pribalila mu rezervný kanister s benzínom. Alf sa tak 
presvedčil, že niet nad dôkladnú pripravenosť.

Kvízovou formou sme si zopakovali táborové témy 
a biblické príbehy, pravidlá autoškoly, ako aj Alfovu 
cestu na Zem a čo všetko tu zažil. V skupinkách sme si 
vyskúšali niekoľko súťažných dopravných disciplín a 
na všetkých potom čakala sladká odmena.

Tematicky sme pokračovali v pravidlách autoškoly 
ako na tábore. Brat Slavomír Kušnír nám počas témy 
priblížil podobenstvo o desiatich pannách na príklade 
pripravenosti auta na cestu. Hovoril o tom, že tak, ako 
je pre vodiča dôležitá starostlivosť o jeho auto, mala 
by byť pre ľudí, ktorí veria v Pána Ježiša, dôležitá 
príprava na Jeho druhý príchod a večnosť s Ním. 

Vodič pred jazdou kontroluje hladinu benzínu, 
čistotu oleja, tlak v pneumatikách, funkčnosť 
stieračov a bŕzd. Kresťan by mal dbať o dodržiavanie 

Božích prikázaní a nasledovanie Kristovho príkladu. 
Mal by denne čerpať silu z Božieho slova, poznávať 
pravdu, milovať ľudí, odpúšťať. Ak veríme, že Kristus 
nám odišiel pripraviť miesto vo svojom kráľovstve, 
nemali by sme nečinne čakať. Podobenstvo o desiatich 
pannách nás napomína, aby sme bdeli a boli 
pripravení, lebo nevieme, kedy Kristus opäť príde a 
bude súdiť svet. A ak sa nepripravíme teraz, potom 
môže byť neskoro.

„Blahoslavení sluhovia, ktorých Pán, keď príde, 
nájde bdieť!“ Lukáš 12, 37

Sme veľmi radi, že sme mohli s deťmi opäť tvoriť 
spoločenstvo a obnoviť tradíciu potáborových 
stretnutí v našom zbore. Tentokrát sa stretnutia 
zúčastnilo celkovo 42 detí, ktoré sa už teraz tešia na 
leto a ďalší tábor.

Ďakujeme rodičom, že nám s dôverou opäť na 
niekoľko hodín zverili svoje deti a ďakujem všetkým 
vedúcim, ktorí obetovali svoj voľný čas a zapojili sa 
do prípravy stretnutia.

Detský biblický tábor sa tento rok uskutoční v 
termíne 23.-28. júla 2018.

Maja Macejová

Potáborové stretnutie
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Potrebujeme kresťanské šafárenie...?!

 V priestoroch reštaurácie Lietadlo v 
Podlipníkoch (fília cirkevného zboru Hanušovce nad 
Topľou) sa 11. marca 2018 v poobedňajších hodinách 
konalo pravidelné vzdelávanie neordinovaných 
pracovníkov v Šarišsko-zemplínskom senioráte 
(ŠZS). V úvode stretnutia nás pozdravil seniorálny 
dozorca ŠZS PhDr. Marián Damankoš, PhD., ktorý 
prítomných upozornil na turbulentnosť doby 
„postkuciakovského Slovenska“, v ktorej žijeme. 
Vyzval všetkých, aby neostali ľahostajní k udalostiam 
celospoločenského významu. Úvodným biblickým 
zamyslením nás viedla domáca zborová farárka Mgr. 
Eva Škarupová-Lašáková.

 Hlavným prednášajúcim stretnutia bol 
emeritný generálny biskup prof. ThDr. Július Filo 
(vedúci Katedry praktickej teológie Evanjelickej 
bohosloveckej fakulty UK v Bratislave) s témou 
Kresťanské šafárenie.  Vo svojej  prednáške 
pripomenul, že ako kresťania (ordinovaní aj 
neordinovaní), môžeme (máme) v živote „šafáriť“ s 
minimálne troma oblasťami nášho života, ktoré sme 
dostali od Stvoriteľa: našimi schopnosťami 

(charizmami), s naším časom a naším majetkom. 
Našou úlohou je dať ich k dispozícii aj do práce v 
našich cirkevných zboroch. Biskup Filo zdôraznil, že 
rozpočty našich cirkevných zborov nemajú byť 
zamerané len na rutinno-bežné výdavky, ale mali by 
sme ich postupne orientovať aj na misiu a službu 
spoločnosti. Tento model tzv. naratívneho rozpočtu 
(programového)  rozpočtu  je  zameraný na 
dlhodobejšie ciele a má odzrkadľovať de facto víziu 
cirkevného zboru do budúcnosti.

 Po prednáške a diskusii pozdravil prítomných 
aj senior ŠZS Mgr. Martin Chalupka. Oživením 
stretnutia boli aj vstupy hudobnej skupiny z 
Hanušoviec nad Topľou, ktorá ukázala, že aj v 
„neorganovom preveden í“  ma jú  p i e sne  z 
evanjelického spevníka nielen obsahovú, ale aj 
emocionálnu „silu“. Poďakovanie za stretnutie patrí 
sekcii práce s presbytermi v ŠZS pod vedením 
giraltovského farára Mgr. Martina Fečka. 

ThDr. Matej Oráč, PhD.  

Nad čím sa zamýšľajú rodiny v Prešove...

Existujú manželstvá, ktoré sa budujú samé od seba? 
Prichádza harmónia, jednota, láska do rôznych fáz 
manželstva len tak z ničoho nič? Sú deti kresťanských 
rodičov automaticky bezproblémové? Môže rodina v 
uponáhľanom svete obstáť duchovne stabilná, keď 
nemá čas na Pána Boha a spoločné chvíle pre seba 
navzájom a pre spoločenstvo?

Myslíme si, že samo od seba nič z toho nefunguje. 
Preto vnímame stretávanie sa rodín z cirkevného 
zboru raz za mesiac nielen ako inú alternatívu 
nedeľného popoludnia, ale ako príležitosť, aby sme si 
spolu ako rodiny, manželia, vyhradili svoj čas na to,  
aby sme mohli ďalej rásť, rozprávať sa, zamýšľať nad 
dôležitými vecami, ktoré by inak vo víre povinností 
nedostali svoj priestor. Preto vám chceme poskytnúť 
pohľad do výziev pre nás, rodiny v Prešove, ktoré 
odzneli na stretnutiach rodinných spoločenstiev 
(RoS). 

Výročím reformácie sa začali aj RoSky po letných 
prázdninách. Manželstvo Martina Luthera a Kataríny 
von Bora nás priviedlo k otázkam: Čo potrebujeme 
zreformovať v tých našich zabehaných chodníčkoch, 
v našej viere, v našej kresťanskej praxi? V akých 
situáciách si máme my ako rodiny povedať: takto to 
ďalej nemôže ísť! Lebo stratíme svetlo, lebo 
vyhasneme, lebo Jeho slovo začne zapadať prachom. 

Pán Boh nám dal rozum, silu, schopnosť, aj 
zodpovednosť, aby sme svoje rodiny viedli cestou, 
ktorú pre nás otvoril. Rozlišujeme ju popri ostatných 
cestách, ktoré sa nám v živote ponúkajú?

Od novembra sme na našich stretnutiach RoS 
začali zameriavať svoj zrak na manželské páry, o 
ktorých nám zanecháva svedectvo Biblia. Zďaleka to 
nie sú ideálne, bezproblémové manželstvá. Sú to 
reálne manželstvá, s chybami, so zlozvykmi, s veľkým 
presvedčením, aj s pádmi. A práve na ich správnych a 
nesprávnych postojoch hľadáme smerovanie v oblasti 
vzťahov muža a ženy aj my. 

Dvaja ľudia v dvoch rozdielnych svetoch, to bolo 
manželstvo Mojžiša a Cippóry. Vyplynuli nám otázky: 
Ako môžeme byť väčšou pomocou svojmu 
manželovi/manželke? Ako sa môžeme viac zapojiť 
my sami do úloh a myšlienkového sveta toho druhého? 
Ako popri svojich povinnostiach prevziať aj nejakú 
službu v zbore, čo nemá byť možnosťou k upriameniu 
na seba, ale k zodpovednosti za určitú oblasť v zbore, 
pre ktorú ma Pán Boh obdaril? Ako neprestať 
rozpoznávať nebezpečenstvo, kedy sa už začína 
narúšať naša úprimná vrelosť v manželstve a vrúcnosť 
voči Bohu? Viem prijímať ľudí iných, ako som ja?

Spoločné bremeno Alžbety a Zachariáša bolo 
témou decembrových RoS. Čo nás ťaží? Bremeno nás 
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dokáže od seba vzdialiť, ale môže nás aj vzájomne ešte 
viac posilniť. V akom bode nechávame, aby končila 
naša vzájomná komunikácia v partnerstve? Vedieme 
navzájom len povrchnú, najnutnejšiu komunikáciu, 
alebo sa zdieľame, vyznávame si aj ťažké, nepríjemné 
veci? Modlíme sa ako manželia spolu alebo každý sám 
alebo vôbec?  Aký príklad pri riešení problémov 
dávame ako manželia svojim deťom? 

Jozef a Mária boli manželským párom pod 
drobnohľadom v januári. Na prvý pohľad harmonické 
manželstvo, no predsa manželstvo, ktoré čelilo 
ťažkým okolnostiam. Bolo svedectvom, ako Pán Boh 
dokáže rozptýliť naše pochybnosti; ako strach nemá 
prekaziť, aby sme spolu rozprávali; ako nemáme 
strácať vieru aj v zjavne neschodných situáciách. 

Ananiáš a Zafíra predstavovali manželstvo, ktoré 
chcelo kráčať úprimne za Pánom Bohom, obaja robili 
aj praktické kroky v tejto viere. Nakoniec kráčali 
spoločne, boli zajedno, ale zajedno v zlom!!! Môžeme 
sa spojiť, navzájom sa posilňovať aj v zlom. Preto Pán 
Boh ukazuje svoj plán: muža privádza k žene a ženu k 

mužovi, aby sme si boli pomocou; aby sme si dokázali 
povedať veci, ktoré ten druhý nevidí; aby sme sa učili 
prijímať aj to nepríjemné, v čom sa mýlime; aby sme 
sa spoločne podporovali nie v ľahkých a väčšinových 
rozhodnutiach, ale v rozhodnutiach správnych, pri 
ktorých raz ako jednotlivci aj ako manželia obstojíme 
pred Ním. 

Zaujali vás naše témy? Tak príďte medzi nás. Celé 
rodiny. Pre deti je po spoločnom začiatku pripravený 
samostatný program, a vy budete môcť načerpať, 
hľadať, zamýšľať sa spolu s nami. Najbližšia RoSka 
bude mať tému: Stroskotaný človek – niekedy to v 
našich manželstvách nevyjde tak, ako sme chceli a 
stávame sa terčom pred druhých. Ostatným sa potom 
radšej vyhýbame, lebo máme odmietnutia, neprijatia a 
rečí už dosť. No Pán Boh má svoj plán. On to s nami 
nevzdal. 

Tešíme sa na vás!
Za tím prešovských RoSiek

 Lenka Janotková

Scenár divadelnej hry známeho slovenského 
dramatika Jána Soloviča ležal v krabici v mojej skrini 
takmer dvadsať rokov a čakal na tú pravú chvíľu, ktorá 
by mu vdýchla život. Táto chvíľa prišla minulého 
roku, kedy s plnou silou po 330. rokoch ožil príbeh 24 
evanjelikov, mučených a pred Starým kolégiom 
popravených generálom Caraffom pre údajné 
sprisahanie voči cisárovi. 

Ide o príbehy 24 jednotlivcov, ktoré aj dnes 
prežívame ako naše spoločné a cez ich osudy 
spoznávame samých seba. Zvyšujú našu citlivosť a 
vytrhávajú nás z ľahostajnosti. Príbeh Prešovských 
jatiek patrí medzi príbehy, cez ktoré si tvoríme obraz o 
tom, kto je hrdina, kto obeť a kto zloduch. O to viac, že 
okolnosti sa až tak nemenia. Dnes opäť vidíme v 
uliciach transparenty s nápismi: Máte na rukách krv! 
Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
ukázala, že dejiny sa opakujú. Aj dnes ide o moc, vplyv 
a peniaze. Kedysi boli ich obeťami Radvanský, 
Keczer, Ottlík... dnes sú nimi Remiáš, Valko, Kuciak. 

Nácviky divadelného predstavenia v réžii 
Bardejovčana Vlada Špureka trvali od februára do 
októbra 2017. Je skvelé, že sa v prešovskom 
cirkevnom zbore našlo viac ako 13 dobrovoľníkov, 
ktorí sa do tohto projektu zapojili, či už ako herci alebo 
kulisári. Vážime si, že sa súčasťou predstavenia stal aj 
brat farár Ján Bakalár, a to napriek chorobe a liečbe, 
ktorú podstupuje.  Svoju úlohu cisára Leopolda I. 
zvládol bravúrne. Rok 2017 bol aj rokom úrodným, 
nakoľko sa dve z našich herečiek ocitli v požehnanom 
stave – na svete je už Olívia Benetinová a spolu s 

Ankou Molnárovou (tanečnica a veštica) čakáme na 
príchod dvojičiek na fare v Mengusovciach. 

Vypredané predstavenia na všetkých miestach, kde 
sme hrali, svedčia o tom, že divadlo má potenciál byť 
efektívnou formou misie. Nakoniec, korene tradície 
ochotníckeho divadla siahajú až do štúrovského 
obdobia – medzi nadšených ochotníkov patrila napr. 
Anička Jurkovičová, manželka J. M. Hurbana. 

Predstavenia sme neodohrali iba v rámci Šarišsko-
zemplínskeho seniorátu: Hanušovce, Prešov, 
Giraltovce, Richvald, Sabinov... ale aj ďaleko za jeho 
hranicami. Mimoriadne sme sa tešili na Horné 
Ozorovce, rodinné sídlo zemana Juraja Ottlíka, ktorý 
Caraffov súd prežil vďaka intervencii svojej manželky 
Evy na viedenskom cisárskom dvore. Z kaštieľa je 
dnes reštaurácia a malý hotel, a bolo pre nás cťou, že 
nás domáci – farárovci Madzinovci – práve tu pozvali 

KRVAVÝ TRÓN
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na obed. Navštívili sme aj miestny evanjelický kostol, 
ktorý dal Juraj Ottlík po prepustení z väzenia postaviť 
na pamiatku popravených a kde je tiež pochovaný.

Ďalším miestom, spojeným s Prešovom a 
prešovskými mučeníkmi, je Radvaň, mestská časť 
Banskej Bystrice. Zo šatne, kde sme sa prezliekali, 
sme cez presklenú stenu mali priamy výhľad na 
kaštieľ rodiny Radvanských. Zeman Juraj Radvanský 
(v predstavení ho hrá Jozef Bodnár), patril medzi 
prvých popravených generálom Caraffom. 
Prekvapením pre nás bola informácia brata farára 
Koštiaľa, že na obed a večeru nás pozval hokejista 
Michal Handzuš, ktorý je členom evanjelického zboru 
v Banskej Bystrici

Zážitkom bolo aj vystúpenie v Lučenci s účasťou 
zborov z celého Novohradu. Nemohli sme si nechať 
ujsť obhliadku unikátnej židovskej synagógy, v 
blízkosti evanjelickej fary a kostola, kde je inštalovaná 
expozícia výtvarníka Petra Kalmusa, ktorou sa 
vyrovnáva s tragickou minulosťou svojich predkov. V 
Kalnej nad Hronom a Lučenci sme boli ubytovaní v 
rodinách. To, že nám otvorili dvere svojich 
domácností (niektorí sa nám priznali, že pred naším 
príchodom upratovali viac ako pred Vianocami – 
smiech), bol sám o sebe silný zážitok. Zažili sme pocit 
spolupatričnosti a spoločenstva, ktorého sme vo viere 
v Krista súčasťou. 

Počas nácvikov i predstavení nebola, samozrejme, 

núdza ani o vtipné situácie a momenty. Jednou z 
rekvizít  je dobová sekera, ktorá váži viac ako 30 kíl a 
Tomáša Martausa – kata, pri jej dvíhaní seklo v 
krížoch. Vypätú situáciu sme zažili aj v Lipt. Hrádku, 
keď tesne pred vystúpením na scénu bubeníkovi 
praskli popruhy a bubon mu spadol na zem s veľkým 
hrmotom. Chvíľu trvalo, kým sme mu popruhy 
opravili. Raz Vlado Špurek – Caraffa svojho sluhu 
Evliu škrtil s takým nasadením, až sa maketa kaplnky 
zatriasla a takmer spadla. Vtipným momentom – o 
ktorom divák netušil – bola aj situácia, keď sa Jurajovi 
Ottlíkovi (Peter Mihoč) dvihol počas scény vo väznici 
žalúdok, pretože sme zabudli vymeniť zatuchnuté 
handry, ktorými ho umývali spoluväzni. 

Emócie a zážitky počas nácvikov aj samotných 
predstavení vytvorili medzi nami  v divadelnom 
kolektíve silné priateľstvá, aj keď patríme k rôznym 
vekovým kategóriám a väčšina z nás sa predtým 
nepoznala. Divadelné predstavenie konfrontovalo aj 
nás samých s tým, čo sme ochotní obetovať, keď 
chceme nasledovať Krista. Čelili sme otázkam, do 
akej miery sa v kritických situáciách vieme spoľahnúť 
na Božie vedenie a silu modlitby. 

Juraj Ottlík je pre nás tiež príkladom angažovaného 
evanjelika, ktorému nebolo ľahostajné, čo sa deje v 
spoločnosti ako takej. Jeho príbeh je príbehom odporu 
jednotlivca voči nespravodlivému spoločenskému 
zriadeniu – má v sebe náboj hodný nášho obdivu a 
sympatií, a preto vytvára vzor aj pre nás ostatných. 
Nestačí, aby sme sa ako jednotlivci len pasívne 
prizerali, žiada sa aj naša občianska angažovanosť, 
ktorá sa nezačína a nekončí pri volebnej urne. 

Projekt divadelného predstavenia zastrešil 
Biskupský úrad VD, evanjelický cirkevný zbor v 
Prešove a finančne ho podporilo tak Mesto Prešov, ako 
aj Prešovský samosprávny kraj. Sme vďační za to, že 
nás Hospodin do tohto projektu povolal – zažili sme, 
čo znamená kráčať po vode, keďže na začiatku neboli 
ľudia, čas ani peniaze, a predsa výsledok prekonal 
všetky naše pôvodné predstavy. Naštudovanie 
predstavenia spravilo radosť aj samotnému autorovi 
hry – Jánovi Solovičovi. V marci mal 84 rokov a už 
neveril, že sa toho dožije. Reportáž o Krvavom tróne 
odvysielala RTVS a v prípade záujmu si je možné 
z a k ú p i ť  z á z n a m  p r e d s t a v e n i a  n a  U S B 
(prostredníctvom Biskupského úradu VD).  

Aj keď sme v Prešove avizovali derniéru, ešte 
nekončíme. Po Veľkej noci náš čaká vystúpenie na 
Myjave a v Modre, v júni sme prijali pozvanie do 
Žiliny a na celocirkevné Evanjelické dni do Zvolena. 
Sme otvorení Božiemu vedeniu a čakáme, čo má pre 
nás ešte pripravené. 

 E. Mihočová
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Relevant

Radi by sme vás chceli opäť informovať o činnosti 
a aktivitách neziskovej organizácie Relevant, ako aj o 
jej zámeroch do budúcnosti.  Stále sa snažíme byt 
relevantnými pre ľudí v našom okolí. Zároveň si 
uvedomujeme, že podariť sa nám to môže hlavne 
vďaka Božej pomoci.

Opatrovateľská služba (OS)
V apríli 2018 končí Národný projekt  Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Podľa informácií 
pána ministra sa pripravuje nové riešenie, ako zo 
zdrojov Európskeho sociálneho fondu podporovať 
poskytovanie opatrovateľskej služby, aj keď je táto 
činnosť podľa zákona v kompetencii samospráv. 
Hraničný kompromis zástupcov Európskej komisie 
budú tzv. dopytové výzvy na predkladanie projektov 
na rozvoj a financovanie opatrovateľskej služby, no 
podmienkou je, aby po skončení Národného projektu 
táto činnosť pokračovala. Takže našou snahou je 
udržať túto službu aspoň v doterajšom rozsahu. 
Momentálne poskytujeme OS desiatim klientom. Už 
teraz to vyzerá tak, že budeme musieť preklenúť cca 3 
mesiace,  kým prejde naša žiadosť o podporu 
schvaľovacím procesom.  Prosíme za Vaše modlitby, 
aby sme s Božou pomocou zvládli toto obdobie a 
nemuseli pozastaviť našu službu seniorom.   

V Domove na polceste Hniezdo tiež máme zopár 
noviniek a hlavne námetov na modlitby. Koncom roka 
2017 sme od spoločnosti Real Prešov dostali do 
dlhodobého prenájmu 3 – izbový byt hneď vedľa 
Hniezda na Ďumbierskej 20. Tento byt bolo potrebné 
upraviť, vymaľovať a zariadiť. Praktickou pomocou 
pri maľovaní a finančným darom 700 € nám veľmi 
pomohli zamestnanci Slovenskej sporiteľne. 
Finančný príspevok na zariadenie Hniezda sme dostali 
aj zo zamestnaneckého fondu KPMG vo výške 900 € a 
TC kompas vo výške 200€. Ďalšími pomocníkmi, bez 
ktorých by to bolo o dosť náročnejšie, boli Marek 
Bačo a Viliam Harčár. Tí pomohli tiež veľmi prakticky 
pri zavádzaní plynového sporáka, plynovej prípojky, 
pri výmene starých kachličiek v kuchyni a so 
samotnou inštaláciou linky. Veľkou pomocou sú aj 
naši dobrovoľníci z Nemecka Anne a Jonathan, ktorí 
pomáhali s maľovaním, zariaďovaním bytu a 
skladaním nábytku. Sme veľmi vďační za všetku túto 
pomoc, ale aj za všetkých ľudí, ktorí sa za nás modlia, 
pretože vnímame, ako sa Pán Boh naozaj stará a koná. 

Prosíme o modlitby predovšetkým za múdre 
rozhodnutie, čo s novým priestorom. Existuje viacero 
možností, napr. zväčšenie kapacity pre Hniezdo a viac 
dievčat v ňom, alebo registrácia novej služby 
„Podpora samostatného bývania“. Tiež je dôležité 
modliť sa za dievčatá, ktoré potrebujú našu pomoc a sú 

schopné osamostatnenia sa, aby sa naplnila súčasná 
kapacita Hniezda. Ale zároveň môžete spolu s nami 
ďakovať za to, že dievčatá napredujú, pracujú na sebe, 
študujú a popri štúdiu i brigádujú. Sme veľmi vďační 
Bohu za to, aké zmeny robí v ich životoch a ako mení 
ich srdcia.   

Klubovňa Puzzle 

V súčasnej dobe je v hre niekoľko zmien. Mení sa 
pozícia koordinátora klubovne. Dušan Havrilla predal 
väčšinu svojich povinností ďalej, aby sa mohol viac 
venovať dolaďovaniu a  nahrávaniu piesní v rámci 
EVS band, ale aj jeho kapely „Out of control“ pred 
jeho odchodom do zahraničia (začiatkom júna). 
Hlavne vďaka jeho umeleckému oku môže klubovňa 
teraz vyzerať veľmi pekne. Ďakujeme, Dušan.

Jeho zodpovednosti preberú Anne s Jonathanom - 
naši dobrovoľníci z Európskej dobrovoľníckej služby, 
ktorí k nám prišli na rok. Už teraz môžeme s istotou 
povedať, že sú nám veľkou pomocou aj v klubovni . 
Budú zodpovední za vedenie tímu a všetkých udalostí 
v priebehu nasledujúcich mesiacov. Veríme tiež, že sa 
nájde niekto z rady mládežníkov, kto im pomôže 
prekonať jazykovú aj kultúrnu bariéru. Taktiež 
premýšľame nad otvorením kaviarne v priestoroch 
klubovne Puzzle (zároveň preverujeme možnosť 
dobudovania terasy vedľa zborového domu Patmos), 
čo by mohla byť v budúcnosti príležitosť pre naše 
dievčatá z Hniezda na rozvoj ich pracovných, ale i 
osobnostných zručností,  možná brigáda pre 
mládežníkov na privyrobenie si, ale aj dobrá 
príležitosť na vypitie chutnej kávy.

Momentálne pokračujeme v pravidelných 
aktivitách ako Povolania (predstavenie rôznych 
povolaní),  Večery pod povrchom (diskusia so 
zaujímavým hosťom) a mnohých nepravidelných 
aktivitách, ktoré môžu obohatiť človeka po stránke 
duševnej, ale aj duchovnej.
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ĎAKUJEME všetkým, ktorí podporujú našu 
službu finančne alebo modlitebne. Momentálne 
uvítame viac modlitieb ako financií, keďže 
prechádzame viacerými zmenami a vnímame, že bez 
vašich modlitieb to nemusíme zvládnuť.

S prianím hojného Božieho požehnania
Tím Relevant n.o.

Mamiklub 

Veľmi sa teším, že v našom zbore funguje 
Mamiklub, kde je vytvorený priestor pre mamičky s 
deťmi na materskej dovolenke. Čas strávený na klube 
je príjemným relaxom. Pre detičky je vždy pripravený 
zaujímavý program s aktivitami, počas ktorých 
napríklad spievame detské piesne a tancujeme spolu s 
nimi. Vyšantia sa aj s hračkami, ktorých je k dispozícii 
neúrekom.

 Na klube pookreje aj duša každej mamky, keďže sa 
navzájom povzbudzujeme biblickými príbehmi a 
úvahami. Zdieľame každodenné radosti i starosti 
materstva a v modlitbách ich prinášame nášmu 
nebeskému Otcovi.

Okrem toho sme sa rozhodli raz za čas stretnúť v 
rámci "psychohygieny" len my, mamky, bez detí. 
Naposledy sme sa takto stretli pri chutnej varenej 
čokoláde. Strávili sme príjemný večer plný 
rozhovorov, smiechu a oddychu. Budovať a utužovať 
naše vzájomné vzťahy ďalej plánujeme aj pri 
adekvá tnych  p rednáškach  č i  d ivade lných 
predstaveniach. 

Milé mamičky, veľmi sa potešíme každej ďalšej, 
ktorá sa k nám so svojou ratolesťou pridá. :)
Stretávame sa každý štvrtok o 9:30 hod na fare. 
Všetky ste srdečne vítané! :)

Adriana Gumanová
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"Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za 
svojich priateľov." Ján 15,13

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Prešov pozýva 
všetkých darcov krvi  (aj prvodarcov) 

dňa 11.apríla 2018 (streda)  od 7:30 hod. do 10:30 hod.

na dobrovoľné darovanie krvi. Darovanie sa uskutoční v 
spolupráci s BÚVD ECAV a Národnou transfúznou 

stanicou Prešov (NTS) v priestoroch BÚ VD, Hlavná 137
vo veľkej zasadačke na 1.poschodí v Evanjelickom 

kolégiu.
Prebuďme k životu svoju ochotu pomáhať tým, ktorí to 

potrebujú!
Pebuďme s Božou pomocou  nádej pre blížnych!

Prihlásenie: Vzhľadom na prípravu pracovníkov (NTS) je 
potrebné, aby sa darcovia prihlásili čo najskôr na FÚ CZ 
Prešov, alebo BÚ VD Prešov. Prihlásiť sa môžete aj e-
mailom, telefonicky  u zborového dozorcu (Miroslav 

Čurlík , curlik@esspo.sk, 0918 828 214), alebo 
námestného dozorcu (Miroslav Iľko, ilko@fimes.sk, 

0903 882 918).   

Darcovia : 

Musíte mať vek od 18 do 60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným 

darcom, môžete darovať krv až do svojich 65 rokov. 

Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 

mesiace od posledného odberu. Musíte mať telesnú 

hmotnosť minimálne 50 kg. Nesmiete byť nosičom vírusu 

HIV (mať AIDS)

Nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C. 

Nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia.

Pokyny pre darcov : 

Je nutné, aby ste boli pred odberom dostatočne 

hydratovaní. 24 hodín pred odberom vypite dostatok 

tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné 

šťavy). Ráno pred odberom vypite 500 ml tekutín. Čierna 

káva je tiež povolená (okrem povinného pol litra čaju).

Nehladujte! Na odber krvi nechoďte nalačno! Večer 

pred odberom a taktiež tesne pred odberom nejedzte tučné 

jedlá (syry, maslo, smotanu, mäsové jedlá a výrobky, 

údeniny...). Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá: ovocie, 

zeleninu, sucháre, netukové pečivo, džem, med ...

Pred odberom krvi nefajčite (minimálne 6 hodín), nepite 

alkohol (aspoň 12 - 14 hodín) a 24 hodín pred odberom sa 

nevystavujte priveľkej psychickej a telesnej námahe, 

vynechajte tréningy a návštevu posilňovne.

Alkohol, tučné jedlá, telesná námaha a niektoré lieky môžu 

prechodne spôsobiť zvýšenú aktivitu pečeňových enzýmov 

(ALT). Dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, čerství, po 

výdatnom spánku, pretože váš fyzický stav sa odzrkadlí 

na kvalite vašej krvi.

Evanjelické kolegiálne gymnázium má nezastupiteľné 
miesto v Prešovskom kraji

Pedagógovia EKG v Prešove sa už dvadsaťdva 
rokov usilujú, aby ich žiaci získali čo najkvalitnejšie 

vzdelanie. Venujú sa optimalizácii a efektivizácii 
vyučovan i a  ž i akov.  D lhodobo  podpo ru jú 
talentovaných študentov aj vo svojom voľnom čase. 
Aké účinné sú ich vyučovacie metódy, sa ukazuje v 
pravidelnom testovaní žiakov nezávislými štátnymi 
alebo súkromnými inštitúciami. 

P o d ľ a  I N E K O  ( m i m o v l á d n a  n e z i s k o v á 
organizácia), ktorá sa okrem iného zaoberá  
zverejňovaním informácií o výsledkoch všetkých 
slovenských škôl, dosiahli naši gymnazisti opäť 
výborné hodnotenie. Na základe porovnávania 
výsledkov žiakov EKG v testoch externej časti 
maturity a v testovaní zo slovenčiny v r. 2013 (Monitor 
9), keď boli ešte deviatakmi  rôznych ZŠ, patrí pridaná 
hodnota EKG vo vzdelávaní v predmete slovenský 
jazyk a literatúra do kategórie nad úrovňou 
očakávania s hodnotou 7,5; čo nás radí v rámci 

Preberanie 3. miesta za prezentáciu krajiny v Belehrade

Prebudiť k životu
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Slovenska na 30. miesto, medzi 40 gymnáziami 
Prešovského kraja na 7. miesto a v rámci Prešova na 1. 
miesto. Tieto údaje znamenajú, o koľko sme vedeli 
počas 4 rokov v gymnáziu zlepšiť výkon žiaka oproti 
jeho úrovni v základnej škole. 

„Nezastupiteľnosť“ našej školy sa prejavuje i v 
ponuke štúdia nemeckého jazyka v 8-ročnej forme a 
možnosti získať Certifikát DSD I a II – Sprachdiplom. 
V tomto roku dosiahlo 11 žiakov oktávy úroveň C1 a 2 
B2, čím získali oprávnenie študovať aj na univerzitách 
v nemecky hovoriacich krajinách. 

O výške kvality poskytovaného vzdelania nás 
presviedčajú výsledky, ktoré dosiahli žiaci gymnázia v 
tomto školskom roku na predmetových olympiádach a 
súťažiach v krajských kolách, pričom si zabezpečili i 
postup do celoštátnych kôl, ktoré ich ešte len čakajú.

Úspechy našich žiakov v krajských kolách 
predmetových olympiád: 

Olympiáda zo SJL 
1. m. Pavol Frankovský (VIII. O) - postup do 

celoštátneho kola
Olympiáda z NEJ
1. m. Zdenko Čurlík (VIII. O) - postup do 

celoštátneho kola
 2.  m. Pavol Frankovský (VIII. O)

Olympiáda z ANJ 
3. m. Helena Marino (VI. O)
Olympiáda ľudských práv 
2. m.Tatiana Feňušková (IV. A) - postup do 

celoštátneho kola
Olympiáda z GEO
4. m.  Alex Bekeč (VII. O) - postup do celoštátneho 

kola
Súťaž v moderovaní 
3. m. Jakub Marton (VI. O)

 Pevne veríme, že sa im podarí uspieť aj v 
celoslovenských kolách aspoň tak dobre, ako v 
minulom školskom roku, keď Z. Čurlík získal 1. m., P. 
Frankovský 3. m. v Olympiáde z GEO a Pavol 
reprezentoval Slovenskú republiku v auguste  na 
medzinárodnom  kole v Belehrade. Účasť v 
medzinárodnom kole si 2. m. v celoslovenskom 
zabezpečila  aj M. Nazarejová (VIII. O), ktorá nás 
úspešne reprezentovala na Jugend debattiert 
international v Taline v Estónsku (20 debatérov v 
nemčine z 10 krajín).  Žiakom aj ich učiteľom 
blahoželáme. 

PhDr. Ľudmila Kónyová

Cirkevný  príspevok 

Využite možnosť úhrady cirkevného príspevku aj cez internetbanking, kde môžete poukázať okrem 
cirkevného príspevku (CP) aj milodary.
 

Číslo účtu IBAN je:

SK91 0900 0000 0000 9628 9004. 

Do správy pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko a účel platby (napr. CP 2018). Ak chcete cirkevný 
príspevok alebo milodar poukázať klasickým spôsobom, môžete tak urobiť v kancelárii Farského úradu CZ 
ECAV Prešov na Svätoplukovej ulici 11 v Prešove.  
Každý rok na výročnom konvente cirkevného zboru sa dozviete, ako boli použité vaše finančné príspevky.  

„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje 
Boh.“ 2K 9,7.  

Milí bratia sestry,
 ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu domáceho tlačového fondu. Zároveň sa ospravedlňujeme za 
dlhšiu odmlku, ktorá bola spôsobená zdravotnými komplikáciami brata farára. V súčasnosti pripravujeme nový 
mediálny výbor, pracujeme na jeho štatúte a vytvorení novej redakčnej rady Patmosu, takže veríme, že do 
budúcna Vám budeme môcť pravidelne prinášať ďalšie zaujímavé informácie zo života nášho zboru.
 Prajeme Vám, aby sa posolstvo ukrižovaného Krista dotýkalo Vašich sŕdc nielen teraz, ale každý jeden 
deň a nech dobrá správa o Jeho vzkriesení naplní Vaše životy radosťou! Prajeme Vám požehnané sviatky!

Redakčná rada 


