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Spravodajca evanjelického a.v. cirkevného zboru v Prešove

Vianoce 2012 Ročník 17 Číslo: 4

Ver v nemožné!

„Lebo 
nemáme tu 

trvalé mesto, 
ale hľadáme 
ono budúce.”

List židom 
13,14

Mat 1:18 - 25  - Prečítajte si, sestry a bratia, tento zaujímavý text a spoločne premýšľajme 
nad jeho posolstvom.

Známy anglický spisovateľ Lewis Carroll (vlastným menom Charles Lutwidge Dodgson) 
napísal klasickú detskú knihu Alenka v ríši divov. V jej pokračovaní Za zrkadlom a čo tam Alenka 
našla (Through the Looking Glass) biela kráľovná radí Alenke, aby každý deň pred raňajkami 
skúsila veriť v šesť nemožných vecí. 

Každé Vianoce by sme my kresťania urobili dobre, keby sme sa riadili touto radou. Ako inak 
sa máme pripraviť na ten neuveriteľný príbeh, ktorý sa chystáme znova počuť? Príbeh o tom, ako 
sa Boh rozhodol opustiť nebo, prísť na našu Zem a vymeniť moc a slávu za plienky a maštaľ. 

A aj keď Ježišova matka nemohla vysvetliť, ako presne sa to stalo, jej manžel určite vedel, že 
to s ním nemalo nič dočinenia. Ak má byť Mesiáš syn Dávidov, potom Jozef musí byť jeho otec. 
Ale bol Jozef Ježišov otec? Nuž, nie ... áno ... nie. Pozrime si teda, čo sa stalo.

Tesne pred prelomom letopočtu bol Jozef zasnúbený s dievčinou menom Mária. Musíme si 
uvedomiť, že zasnúbenie bolo v tej dobe právnou záležitosťou. Zásnuby nešli odbaviť tým, že si 
dvaja mladí ľudia pri prechádzke na zelenej lúke povedali, že sa teda zoberú. Človek sa nemohol 
zasnúbiť na zadnom sedadle auta v piatok večer po práci. Zasnúbenie malo v tej dobe záväzný 
charakter a bolo rovnako záväzné ako manželstvo. Pri slávnostnej večeri sa stretli obidve rodiny, 
podpísali právne dokumenty a keď mladí ľudia dorástli, tak sa potom vzali. Zdá sa, že Jozef z 
nášho príbehu bol vdovec, ktorému žena zomrela, a tak sa obe rodiny stretli a podpísali dohodu, 
podľa ktorej len čo Mária vyrastie, Jozef si ju zoberie. Jozef teda čaká až Mária dospeje, aby sa s 
ňou mohol oženiť, pretože ona má asi 14 - 16 rokov. Zasnúbenie bolo taká vážna záležitosť, že sa 
mohlo zrušiť len návštevou súdu a podpísaním rozvodového listu.

Jozef je teda zasnúbený s Máriou, keď zrazu zistí, že Mária je tehotná. Čo urobí v takejto 
situácii? Jeho snúbenica je tehotná. To je riadna smola. A pretože Jozef je dobrý človek, muž 
spravodlivý, chce urobiť to, čo je správne. Ako sa má zachovať tento zasnúbený tesár z malého 
mesta, keď zistí, že jeho snúbenica je tehotná?

Matúš nám hovorí, že Jozef bol spravodlivý muž a my vieme, že bol tiež láskavý. Či už veril 
tomu, čo mu jeho mladučká žena povedala alebo nie, nebol ochotný ju vystaviť hanbe obvinením 
z nevery na verejnom pojednávaní alebo očiernením jej mena tým, že očistí svoje vlastné. Preto 
sa rozhodol prepustiť ju potajomky bez určenia viny a vrátiť veno, na ktoré by inak neverná 
snúbenica nárok nemala. A takmer by to aj urobil, keby mu anjel Pánov nezačal šepkať do ucha 
niekoľko nemožných veci, ktorým mal on uveriť. A pretože Jozef uveril, svet sa navždy zmenil. 
Prišli prvé Vianoce. 

Jozef uveril, že to, čo mu anjel vo sne povedal, bola pravda a vzal Máriu k sebe domov, aby sa 
stala jeho ženou. Ale čo to znamená pre neho? Bude z neho otec alebo otčim? Manžel alebo 
cudný spolubývajúci? Hlava domácnosti alebo určený opatrovník Božieho dieťaťa a vlastnej 
ženy? Kresťanská tradícia nikdy veľmi nevedela, čo si počať s Jozefom. Zmizol z evanjelia 
predtým, než Ježiš začal verejne pôsobiť, čo podporuje legendu, že bol už starším mužom, keď si 
vzal Máriu za manželku.

V Lukášovej správe vystupuje len Mária a archanjel Gabriel. Ten ju osloví slovami: „Buď 
pozdravená, milosťou obdarená! Pán s tebou, blahoslavená medzi ženami!“ 

Ale podľa Matúšovho evanjelia spí Jozef na posteli, vo sne sa mu zjaví anjel Pánov a šepká 
mu do ucha: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku, lebo čo sa v nej 
počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z ich 
hriechov.“ (v. 20 - 21) To, čo nás najviac prekvapí, sú úvodné slová: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa 
...“ Ten pozdrav je dôležitý. Ak sa má Mesiáš narodiť ako syn Dávidov, potom sa musí narodiť 
tomuto človeku. Proroci to predpovedali a Matúš ide až do krajnosti, len aby nás presvedčil, že 
to, čo proroci predpovedali, sa stalo. Takže pre Matúša je to zvestovanie Jozefovi, a nie 
zvestovanie Panne Márii. U Matúša Mária v obraze vôbec nevystupuje, žiadny Magnificat, či 
„Nech sa mi stane podľa tvojho slova“. Mária u Matúša nehovorí žiadne významné, citovateľné 
slová, pretože Matúš sa sústredí na Jozefa a na dôležitú úlohu, ktorú Jozef hrá v dráme Ježišovho 
narodenia.

Podľa Matúša, celá táto veľká udalosť, tento Boží experiment, závisí od toho, ako Jozef 
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zareaguje. Ak Jozef uverí anjelovi, príbeh bude všetkému tu. Možno to nie je život, aký si Ty mal v pláne, 
pokračovať. Mária bude mať domov a rodinu, a dieťa sa ale Boh sa môže zrodiť aj tu, ak mu to umožníš.“
narodí ako syn Dávidov. Ale ak Jozef neuverí, potom sa To "ak" je skutočne šokujúce. To, že Božie „áno“ 
všetko zastaví. Ak sa Jozef prebudí zo svojho sna, závisí na našom „ak“, že Božie narodenie si vyžaduje 
pokrúti neveriacky hlavou, a tak ako zamýšľal než šiel ľudských partnerov ako Mária, Jozef, vás a mňa, ľudí 
spať, predsa len pôjde na súd, aby podal žiadosť o ochotných veriť nemožnému, ochotných prijať aj malér 
rozvod, potom Mária bude navždy vyvrheľom svojej či škandál, vstúpiť do neho, a prepožičať mu naše meno, 
rodiny, ktorú zneuctila; v spoločnosti, ktorá takéto veci v prijať ten celý lepkavý maras a pohojdať v našom náručí, 
tej dobe netolerovala. Ponechaná sama na seba, aby sa to je ťažko uveriteľné. Tak ako Jozef objal to betlehem-
starala o živobytie svoje a svojho nemanželského ské dieťa, ktoré sa potom stalo požehnaním pre celý svet, 
dieťaťa žobraním alebo kradnutím. aj my potrebujeme vziať do rúk tie črepiny z toho, čo 

Podľa zákona je dieťa Jozefovo, pokiaľ on nepovie, zostalo z našej rozbitej viery a veriť, že Boh sa zrodí aj 
že je všetko inak. Či už je to jeho vlastné semeno alebo tam, kde sa nám to dnes zdá nemožné.
nie, on je otcom dieťaťa, pretože nejde o problém A to platí nielen pre jednotlivcov, ale aj pre celú 
biologický, ale právny. „Keď niekto povie, toto je môj cirkev Božiu. Zvestovať vždy znova a znova každému, 
syn, právne ním je,“ píše sa v židovskom zákone. Prizná kto je ochotný počuť, volať do celého sveta, že Boh je 
sa Jozef k dieťaťu alebo nie? Bude veriť nemožnému a dá stále s nami, že Boh sa stále rodí v „brynde“ a marase a  
mu domov alebo sa bude držať toho, čo jemu dáva medzi tými, ktorí sú ešte ochotní veriť tomu, čo im anjeli 
zmysel a zázrak sa nekoná? hovoria vo sne. 

Podľa Matúša, Jozefova viera je pre Ježišovo Ešte zostávajú 2 dni a podľa kalendára tu budú 
narodenie práve tak rozhodujúca ako Máriino lono. Boh Vianoce. Kalendárne Vianoce prídu tak či tak. To vy ani 
a všetci anjeli sú na ich strane, ale na to, aby toto zázračné ja neovplyvníme. Ale skutočné Vianoce? Dieťa sa ešte 
dieťa prišlo na svet, treba oboch rodičov – Máriu, aby nenarodilo, Máriine pôrodné bolesti sa ešte ani nezačali, 
Mu dala život, a Jozefa, aby Mu dal meno: Ježiš, syn ale Vianoce sú už tu – kvôli Jozefovi. Prostredníctvom 
Dávidov, z ktorého rodu Mesiáš má prísť. anjela Boh povedal Jozefovi vo sne: „Chcem, aby si sa 

V našej dobe, keď mnohí ľudia vychovávajú deti bez oženil s Máriou. Choď do toho a postaraj sa o ňu. Teba 
uzavretia manželstva, takáto otázka po legitímnosti nám som si vybral na to, aby si sa postaral o jej chlapca.“ 
môže znieť tak trochu kuriózne, ale podstata tohto Takže prosím, nezabudnite na Jozefa. Boh mu povedal: 
príbehu je omnoho väčšia a hlbšia než to, či Ježiš bude „Choď do toho! Jozef, chcem, aby si to dieťa nakŕmil. 
nemanželským dieťaťom alebo nie. Chcem, aby si sa o to dieťa postaral. Chcem, aby si sa 

Podstata príbehu je v tomto: jeden človek sa jedného postaral o jeho matku. Urob to pre mňa.“
dňa prebudí do desivej reality. Jeho svet sa mu zrútil. Pre mňa sa Vianoce už začali, pretože viem, že keď sa 
Všetko, čo budoval, stroskotalo - jeho žena je tehotná, Ježiš narodí, muž, ktorý ho bude učiť, vychovávať ho, 
jeho dôvera zradená, jeho meno je očiernené, jeho starať sa o neho, ktorý mu ukáže, ako byť tesárom, 
budúcnosť zruinovaná. Dokonca on k tomu ničím vezme ho do synagógy a bude ho vyučovať z Biblie, je 
neprispel. Nemôžeme povedať: „Nuž, máš, o čo si si dobrý človek, ktorý to bude chcieť robiť dobre. A vždy 
koledoval.“ Jozef je v tom nevinne. A on namiesto toho, keď sa niekto taký nájde, sú tu Vianoce. A Vianoce tu 
aby nadával na osud, na okolnosti či na Boha za to, že sa budú, ak Boh nájde v každej rodine, komunite, jedného 
to takto vyvrbilo,  pozrie na všetok ten neporiadok, s takéhoto človeka, ktorý povie: „Ja urobím to, čo je 
ktorým on nemá absolútne nič spoločné, a rozhodne sa správne.“
veriť, že Boh môže byť prítomný aj v tom. On má pádny Ak tu budú ľudia, čo čítajú Bibliu a vidia situáciu ľudí 
dôvod s tým všetkým „praštiť“, odísť od viery, okolo seba vo svetle Božej lásky, milosti a 
náboženstva, Boha a všetkého toho. (A my by sme mu asi milosrdenstva, kým existuje v každej rodine, komunite, 
aj rozumeli.) Veď by mohol začať nový život - oveľa jeden taký človek, budú existovať Vianoce. Otázkou 
jednoduchší, lepšie zvládnuteľný, môže žiť život s inou, zostáva, či ja a vy budeme takouto osobou. Dnes ráno 
konvenčnou ženou. Ale Jozef to neurobí. Vstúpi do toho Boh aj Tebe hovorí: „Jožko, choď do toho!“
škandálu a zaštíti ho svojím menom. A keď sa on 
rozhodne do toho zmätku a marazmu vstúpiť rovnými „Keď sa Jozef prebudil zo sna, urobil, ako mu prikázal 
nohami, zrodí sa Mesiáš. anjel Pánov: vzal si Máriu za ženu, ale spolu nežili, až 

Čo môžeme dodať? Treba povedať čosi viac? Ten kým neporodila syna a nazval ho Ježiš.“ (v. 25)
tichý starý muž na periférii príbehu je ten, komu je treba 
venovať pozornosť. Prečo? Pretože on je jeden z nás. „Keď sa Jozef prebudil zo sna, urobil, ako mu prikázal 
Pretože aj my sa deň čo deň stretávame s okolnosťami, anjel Pánov.“Urob to aj Ty a uvidíš, že prídu Vianoce, 
ktoré nie sme schopní ovplyvniť; musíme žiť život, ktorý ktoré nebudeš ľutovať.    
by sme si pre seba nikdy nevybrali. Aj my máme 
pokušenie s tým všetkým „praštiť“, keď zrazu počujeme, Daniel Duda
ako aj nám anjel šepká do uší: „Neboj sa. Boh je napriek 
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Ponoriť sa pod hladinu prežitého  a vykročiť s poznaním .... 

Sestry a bratia, milí čitatelia Patmosu... 2. Budujte spoločenstvo CZ, aby bolo miestom 
Bol som oslovený svedectvom brata farára Jána požehnania pre všetky generácie, ako aj naším 
Jágerského, ktorý mi, stojac na brehu Liptovskej priestorom služby, vzájomného povzbudenia, 
Mary,hovoril: „Pozri tam..., tam, kde je práve tá loď, orientácie. Snažme sa aj našimi vzťahmi medzi 
tam niekde pod hladinou bolo naše humno, nášdom.“  jednotlivými zložkami služby ukázať na Pána Ježiša 
Vtedy som si uvedomil, že je potrebné ponoriť sa pod Krista. 
hladinu prežitého, aby sme videli to, čo už je 3. Milujte tento zbor, svoju cirkev –lebo milovať 
minulosťou, ale tvorí pevnú súčasť nášho života. Dobrého Pastiera znamená milovať Jeho telo – cirkev. 
Pomocou tohto obrazu by som sa chcel ponoriť pod Rešpektujte duchovné autority, budujte ducha 
hladinu  roku 2012, ktorý sa blíži k záveru. Čoho sme spolupráce a úcty! Nech vás tradícia a historické 
boli svedkami v cirkvi, v  osobnom živote, ale, svedectvo tých, čo boli pred nami, neustále inšpiruje k 
predovšetkým, v našom cirkevnom zbore? odvahe!
Ak by som začal s najčerstvejšou spomienkou, bolo by 4. Nehanbite sa za vyznanie, že Ježiš Kristus je 
to menovanie sestry Mgr. Marty Bencúrovej na vaším Pánom! On vás povoláva do konkrétnej oblasti 
kaplánske miesto v našom cirkevnom zbore od 1. práce zborového života. Je nutné, aby ste svoje 
decembra 2012. Vynárajú sa mi všetci, ktorí boli zvolenie do tohto úradu prijali ako príležitosť budovať 
akokoľvek a kedykoľvek ochotní pomôcť a poslúžiť v živé spoločenstvo cirkevného zboru v zmysle slov z 1 
cirkevnom zbore v uplynulom roku. Na poslednom Petra 5,1-3.  
zasadnutí zborového presbyterstva sme vyslovili Sestry a bratia, oslovujúce boli aj služby Božie dňa 
poďakovanie biskupovi VD ECAV, Slavomírovi 16.9.2012, na ktorých sme si pripomenuli 325. výročie 
Sabolovi, že ju menoval do nášho cirkevného zboru. prešovských krvavých súdov z roku 1687. 
O misiu nie je veľký záujem. 27. októbra bola vo Potrebujeme príklady svedectva viery, nielen v 
dvorane BÚ-VD predstavená misia pôsobiaca v minulosti, ale aj v prítomnosti. Aj to je výzva, aby sme 
Afrike, ale prišla iba hŕstka poslucháčov. Rovnako aj  boli vernými nasledovníkmi Pána Ježiša Krista. 
navystúpenie súboru THE SOUTHMINISTER Noc kostolov začala lezením na vežu kostola, 
RINGERS, Pittsburgh, Pennsylvania, ktorý sa informačný plagát k tomuto podujatiu bolumiestnený 
predstavil nádhernou  a unikátnou zvonkohrou... sme dostatočne vysoko na to, aby si ho ľudia uponáhľanej 
nemali 21. júna 2012 čas. Času, zisťujeme, je akosi doby nevšimli... Som vďačný CZ ECAV Hanušovce s 
pomenej... Ale nie len času ubúda. Aj po poslednom bratom farárom Martinom Šakarupom, ktorý nám po 
sčítaní je nás menej. Tu je vhodné zacitovať: službe spevokolu  zvestoval slovo Božie. Ako svetlo 
„OČAKÁVAL SOM OD BOHA VIAC,ALE sa nieslo slovo: „Všetci sme deti svetla. Nám nevládne 
PRAVDOU JE, ŽE ON ODO MŇA ASI TIEŽ.“ (P. NOC ani temnota."Nepatríme noci ani tme...
Kosorin).Ponárajúc sa pod hladinu prežitého si No práve v noci sa odštartovalo niečo, čo tu predtým 
uvedomujem, že sme sa akosi zabudli pýtať, čo od nás, nebolo. Začalo sa s prípravou na voľby v ECAV. KEI 
evanjelikov, očakáva Pán Ježiš Kristus. na podnet brata tajomníka biskupa VD Petra Mihoča 
Požehnanou chvíľou, naplnenou očakávaním,  bolo začalo s diskusným fórom. V Prešove sa síce 
uvedenienovozvolených zborových presbyterov  do diskutovalo počas Noci kostolov(1.júna 2012), preto 
služby dňa22.4.2012.PočasslužiebBožích zaznela bola účasť v hľadisku do istej miery obmedzená, v 
výzva, aby svojimi aktivitami ukázali na Dobrého Martine však bola plná aula poslucháčov a 
Pastiera, Pána Ježiša Krista. Buďte evanjelikmi – pracovníkov Biblickej školy. Ukázalo sa však, že 
kresťanmi, oddanými Pánovi Ježišovi, ktorí, vedení oveľa úspešnejší bol internet, kde  zaregistrovali 
Duchom Svätým, duchovne napredujú a slúžia. stovky ohlasov počas diskusie. Veľkou výhodou je tiež 
Nebojte sa byť príkladom. Čo to konkrétne znamená: možnosť naďalej si sťahovať nahrávky, takže si 
1. Načúvajte hlasu Dobrého Pastiera rásť v nemusíme klamať... Voľby v ECAV 2012 nebudem 
poznaní Písma a upevňovať a prehlbovať svoje hodnotiť, komentáre boli uverejnené v Posle. Cieľom 
vieroučné ukotvenie v ECAV. Musíte niesť diskusného fóra, bolo najmä predstavenie kandidátov 
zodpovednosť za organizačný rozvoj cirkevného verejnosti, priblíženie ich názorov a vytvorenie 
zboru, ktorý odráža hĺbku viery evanjelika. priestoru pre výmenu argumentov.  No ECAV ešte 

 „LEBO NEMÁME TU TRVALÉ MESTO, ALE HĽADÁME ONO BUDÚCE.“ List židom 13,14 
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nedorástla na takú formu napredovania... V našej hudobný skladateľ Beethoven vo svojom testamente 
cirkvi akútne potrebujeme vytvárať priestor pre vzdychá: „Čo by sme boli bez nádeje?“ Najväčšie 
nezaujatú teologickú diskusiu. Z mnohých otázok mi svetlo v ľudskom živote je svetlo nádeje v Pánovi 
bolo zrejmé, že pýtajúci sa nebol zvedavý na odpoveď Ježišovi. Len človek nádeje je skutočným – pravým 
kandidáta, ale jeho cieľom bolo otázkou človekom. Možno, že mi nebudete rozumieť, ale to je 
zdiskreditovať opýtaného. Musíme preto veľa prorocké slovo, ktoré nám pripomína budúcnosť. 
diskutovať, aby sme pochopili cieľ a zmysel diskusie. Preto vám prajem, aby ste, vidiac to prežité, boli 
Vďaka za svetlý príklad v cirkvi, ktorý  môže byť ľuďmi budúcnosti -svedkaminádeje. Nech nás vedie 
impulzom aj pre Posol. Hľadiac pod hladinu prežitého Duch Svätý, aby sme na ceste do nebeskej vlasti 
v roku 2012 vidíme, že sa dá vytvoriť priestor pre vyznávali: „Na cestách môjho života si Svetlo moje 
kultivovaný dialóg dvoch názorových prúdov v našej jasné, si pomoc, vzácna útecha, s Tebou je srdce 
cirkvi. Kiež by takáto seriózna diskusia pokračovala aj šťastné; si Slnko, svetlo žiarivé, zdroj viery, živej 
naďalej a bola povzbudením, vzájomnou inšpiráciou. nádeje, nás Tvoja láska hreje.“ (EsP 54,3). Toto 
Problémom je, keď sa navzájom „žerieme“ a nie vyznanie musí prameniť z poznania, že sme putujúcim 
povzbudzujeme. (Galatským 5,5). Akoby mocní, a my Božím ľudom, sme na ceste a rok 2013 je pre nás len 
všetci,sme zabudli na to, čo je  heslom v  novom roku novým časom milosti.  Začnime Nový rok v mene 
2013: nášho Pána Ježiša Krista , ktorý prišiel, aby sme my 
„LEBO NEMÁME TU TRVALÉ MESTO, ALE mali život, a to v hojnej miere (J 10, 10b). To všetko, čo 
HĹADÁME ONO BUDÚCE.“ List Židom 13,14 sme objavili pod hladinou prežitého, „čítajme“ ako 
Sestry a bratia, Božie volanie, aby cieľ znova určoval náš život, a tým 
pohľad na to prežité je i bolestnou skúsenosťou, že je Božie Kráľovstvo.  
sme tu len krátky čas. Aj v minulom roku sme sa V mene predsedníctva, zborového presbyterstva, 
nečakane a bolestne lúčili s blízkymi, ktorých Pán redakčnej rady Pamtosvám prajeme, aby to pravé 
nečakane povolal. Stáli sme bezmocní pri posteli tých, svetlo Vianoc –Kristus, osvetlilo noc našich 
ktorí v jeseni života boli vo svojom kríži odkázaní na problémov a starostí, nech nad nocami našich 
našu pomoc...Zastali sme a zrazu pocítili rytmus bezmocností vždy žiarilo Svetlo nádeje. Prajeme 
života s utrpením, chorobou a smrťou. Bojím sa vám požehnané prežitie vianočného mystéria, 
konštatovať,  že náš život bez rozmeru večnosti, bez teraz a čím častejšie v novom roku 2013. 
Krista, je len krízou na pokračovanie. No vo 
Vzkriesenom Kristovi zasvietilo svetlo nádeje. Veľký Ján Bakalár, zborový farár 

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)

Oznam

Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že k nám opäť 
prichádzaš. Prosíme Ťa, príď do našich sŕdc, do našich 
domácností, do nášho zboru, do našej vlasti. Nech 
svetlo Tvojho evanjelia jasne svieti medzi nami. 
Pomáhaj nám budovať krajší a lepší život na zemi: 
život lásky, služby, pravdy, spravodlivosti, nádeje a 
radosti v Duchu Svätom. A keď prídeš v moci a sláve, 
daj, aby sme Ťa aj my pozdravili: Požehnaný, ktorý pri-
chádza v mene Pánovom! Amen

Amen

Modlitba
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Čo je charakteristické pre 
V á š  ro d n ý  C Z  a  v ô b e c  
evanjelikov na Orave?

Pochádzam tiež z mestského 
cirkevného zboru, aj keď o čosi 
menšieho ako je CZ Prešov. 
Rovnako sa tam však pán farár s 
pani  farárkou nenudia.  Je 
rozbehnutá mnohá práca so 
staršou, strednou, mladou i 
najmladšou generáciou. 

Ešte som si nestihla všimnúť, v 
čom sa evanjelici tu na východe 
Slovenska líšia od tých oravských. 
Ak mám trochu zovšeobecniť 
oravských evanjelikov, povedala 
by som, že sú „osloviteľní“ Božím 
slovom a sú ochotní pomôcť, keď 
treba. U svojich kňazov hľadajú 
oporu a spoľahnutie, a keď to 
nájdu, dokážu v zbore pracovať s 
v e ľ k ý m  n a s a d e n í m  a  
oduševnením. Ale samozrejme aj počas Vianoc často zabúda. Určite by to mali byť 
tu, ako všade, existujú výnimky. sviatky pokoja, radosti a lásky. K našim blížnym by 

sme sa teda mali pekne správať, utužovať svoje 
Čo pre Vás znamená Vaša rodina? vzťahy, ponúknuť spoločenstvo opusteným, byť 
Moja rodina je pre mňa všetkým. Som na nej citovo veľkorysejší a viac myslieť na druhých. Možno keď s 

závislá. Niektorí ľudia dokážu od svojej rodiny tým začneme počas Vianoc, budeme tak zmýšľať a 
odcestovať na dlhý čas do zahraničia alebo sa konať aj po sviatkoch a každý deň života.
odsťahujú a rodina im zakrátko vôbec nechýba. Ja nie 
som ten typ človeka. Aj teraz, keď som tu v Prešove, Plány a rok 2013
mi moja rodina a všetci, ktorých mám rada, veľmi V poslednej dobe sa vo svojom živote čoraz viac 
chýbajú. presviedčam, že naozaj platí heslo: „Človek mieni, 

Pán Boh mení“. Snažím sa preto menej plánovať a viac 
Aké sú Vaše prvé skúsenosti v CZ ECAV vkladať svoj život s dôverou do Božích rúk. O jednom 

Prešov? pláne na rok 2013 však viem určite – so snúbencom 
Hneď ako som prišla, som vstúpila do „víru“ diania máme stanovený termín svadby. 

v cirkevnom zbore. CZ ECAV Prešov je veľký a je tu 
veľa práce. Stále sa tu niečo deje. Síce to môže byť Za rozhovor ďakuje redakčná rada a pripája sa k 
namáhavé, ale je to o to krajšie znamenie, že cirkevný prianiu predsedníctva cirkevného zboru, ktoré 
zbor nespí, ale žije na Božiu slávu. Verím, že tu privítalo a pozdravilo sestru kaplánku na službách 
načerpám veľa skúseností, ako sa už aj teraz deje v Božích v  1. nedeľu adventnú a  poprialo jej Božej 
rôznosti poskytnutých možností vďaka domácim milosti a požehnania v službe. Nech nás všetkých 
bratom farárom. posilňujú ale i oslovujú slová piesne, ktorú sme 

spoločne na. Sl. Božích spievali. 
Čo pre Vás znamenajú Vianoce?
Vianoce sú pre mňa pripomenutím a vždy novou „Rozožeň tmy, čo nás halia,/ vyčisť hriechov našich 

výzvou na prijatie spásy, ktorá sa nám ponúka v kvas,/ zahoj rany, čo nás pália,/ ľud svoj vyvýš, 
Ježišovi Kristovi. To je na vianočných sviatkoch to zveleb,spas;/ cestou spásy neomylnou/ veď nás k nebu 
hlavné a podstatné, no zároveň je to niečo, na čo sa rukou silnou!“  EPS 15,3 

rodina sestry kaplánky, ktorá je na obrazku prvá vpravo

ROZHOVOR SO SESTROU KAPLÁNKOU MGR. 
MARTOU BENCÚROVOU

ROZHOVOR SO SESTROU KAPLÁNKOU MGR. 
MARTOU BENCÚROVOU
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KECY 2012 Greater than

O Kecy campe som počula už dávno. Veľa mojich rôzne životné situácie.
priateľov mi opisovalo, aký je skvelý, až sa mi občas Aj keď sme na tomto campe zažili veľa zábavy, 
zdalo, že preháňajú. Myslela som si, že to určite bude robili sme spolu veľa aktivít, precvičili si svoje 
výlet ako každý iný. Tento rok som mala možnosť byť jazykové schopnosti, tento camp mal podstatne hlbší 
na Kecoch, a dokonca som bola súčasťou tímu, ktorý význam. Hlavným cieľom bolo hovoriť mladým 
tento tábor pripravoval. Keďže som do takýchto ľuďom o Kristovi, svedčiť o Ňom a ukázať im, ako 
aktivít bola zapojená prvýkrát, veľa vecí bolo pre mňa Ježiš Kristus môže meniť náš život. Za to všetko sme 
nových. Avšak s každým jedným tímovým stretnutím sa modlili už dlhšie pred campom, aby Pán Boh 
som sa tešila na Kecy viac a viac. Veľa som sa modlila pripravil srdcia študentov na to všetko, čo tam budú 
a rozmýšľala som nad tým, aké to tam bude, akí počuť. A Pán Boh skutočne konal. Niektorí ľudia sa 
študenti a Američania tam prídu, čo všetko sa tam rozhodli pre Ježiša, niektorí majú možno ešte veľa 
bude diať. otázok ale určite to všetko, čo odznelo na Kecoch, 

Tento rok to bol v poradí desiaty Kecy camp a konal malo veľký zmysel a Pán Boh si to použil na svoju 
sa v Mníchovskom Potoku.  Prvého júla sme dorazili slávu. Mám veľkú radosť z toho, že som mohla byť pri 
do Mníchovského Potoka na našu ubytovňu a začali tom, keď sa dve študentky rozhodli pre život s Ježišom 
sme s prípravou miestností a dotiahnutím ešte a bol to jeden z najkrajších momentov v mojom živote.
posledných vecí. Okolo večera šťastne dorazil Taktiež som veľmi povzbudená z mojej skupinky, 
americký tím a vtedy sme mali možnosť lepšie ktorú som si veľmi obľúbila. Boli to ľudia, ktorých 
spoznať Američanov, ktorí boli veľmi priateľskí a som videla prvýkrát v živote, ale mala som pocit, 
milí. Niektorí z nich boli na Kecoch už aj minulý rok. akoby som ich poznala už niekoľko rokov. Naozaj sme 
Ďalší deň mali prísť študenti, ktorých sme už boli ako jedna rodina a zažili sme spolu veľa zábavy. 
netrpezlivo očakávali. Tento rok sa na náš Kecy camp Už chápem, prečo každý tak ospevuje a vychvaľuje 
prihlásilo 68 študentov, čo úplne prekonalo naše Kecy. Je to naozaj skvelý camp, na ktorom spoznáte 
očakávania a veľmi sme sa tomu tešili. super ľudí, zažijete veľa zábavy, odhalíte množstvo 

Na campe sme mali skvelý čas, kde sme sa mohli svojich skrytých schopností a môžete naozaj vidieť a 
lepšie spoznať so študentmi a Američanmi či medzi zažiť Božie pôsobenie. Bol to jeden z najlepších 
sebou v tíme. Každá časť dňa bola vyplnená skvelými týždňov v mojom živote. Verím, že sa ešte uvidíme na 
aktivitami. Či už to bola hodina angličtiny, iniciatívy, follow upoch a stretnutiach mládeže počas ďalšieho 
športy, crafty alebo len rozhovory. Najviac zo roka.
všetkého som sa tešila na večerné programy. Súčasťou Za prešovský tím Viktória Svatová
nášho campu bola aj naša 
super kapela The Masakers, 
ktorá vytvárala skvelú 
atmosféru. Každý večer 
odznela téma, ktorá bola 
inšpirovaná príbehom z 
Biblie o márnotratnom 
synovi. Témy, o ktorých 
sme neskôr diskutovali na 
diskusných skupinkách 
b o l i :  D o b r ý  ž i v o t ,  
Nespútaná sloboda, Chaos, 
Nádej, Ja a Pravidlá a 
očakávania .  Po téme 
nasledovalo svedectvo, 
ktoré bolo pre nás skvelou 
príležitosťou zdieľať to, 
ako Boh zmenil náš život a 
čo nás mohol naučiť cez 
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KECY 2012 Greater than

Tohtoročného Kecy campu sa zúčastnilo realizáciou Kecy campov v Prešove a taktiež 
rekordných 104 účastníkov, z toho takmer 70 Tréningovému centru Kompas Žilina, ktoré zastrešuje 
študentov, 11 Američanov a zvyšok tvoril slovenský tieto tábory na území celého Slovenska a výraznou 
tím z nášho Evanjelického zboru v Prešove. Bol to pre mierou tak pomáha tomu, aby mladí ľudia boli vedení 
nás už 10. Kecy tábor za sebou, čo je na Slovensku k Bohu.
rekord, keďže Kecy tábory sa konali tento rok už v Veríme, že aj v nasledujúcom roku budeme môcť 
ôsmich mestách Slovenska a počas celého obdobia realizovať tento tábor aj v Prešove a vďaka tomu 
konania táborov sa zapojilo za uplynulé roky už viac prinášať evanjelium strateným, dobrú zvesť núdznym 
než 15 rôznych miest na Slovensku. Mnohí zo a lásku tým, ktorí ju potrebujú. Modlite sa spolu s 
študentov sa tábora zúčastnili po prvýkrát a vďaka nami, aby ešte mnohí mohli spoznať lásku nášho 
tomu mohli počuť evanjelium, dobrú zvesť, ktorú nebeského Otca vďaka Kecy táborom tak, ako to bolo 
prostredníctvom Kecov prináša stredoškolským aj v príbehu, ktorý sme počuli na tohtoročnom Kecy 
študentom v Prešove. Veľa študentov mohlo poznať campe. „I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, 
Ježišovu odpúšťajúcu lásku práve na tomto misijnom uvidel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo 
tábore. krku a vybozkával ho.“ Lukáš 15,20

Chceli by sme poďakovať nášmu zboru za to, že So študentmi sa stretávame aj po skončení 
vytvára podmienky na to, aby sa tento misijný tábor prázdnin, a to každú sobotu na stredoškolskej mládeži. 
mohol konať v Prešove s takou dlhodobou tradíciou, Stretnutia sa konajú každú sobotu o 17:00 na 
ktorá je veľmi výnimočná nielen na Slovensku, ale aj v Evanjelickej fare. Spoločne poznávame Božie slovo a 
celej strednej a východnej Európe, kde sa tábory môžeme uctievať nášho nebeského Otca. Pravdaže 
takéhoto typu konajú. Ďalej ďakujeme všetkým, ktorí všetkých srdečne pozývame na tieto stretnutia.
na nás mysleli v modlitbách a prosbách. Veľké Daniel Harčar,
ďakujem patrí aj americkému zboru North Star z vedúci Kecy tábora a stredoškolskej mládeže
Atlanty, ktorý už po štvrtý rok pomáha s prípravou a 

Advent na Evanjelickej základnej škole

Adventný čas pre mnohých ľudí znamená obdobie mohli vyskúšať výrobu ozdôb zo slaného cesta, a tým 
vhodné na prípravu vianočných sviatkov. Rodiny precvičiť prácu s valčekom a vykrajovanie rôznych 
zdobia svoje domovy rôznymi dekoráciami, v tvarov. Beseda, ktorá mala žiakov oboznámiť s 
kuchyniach sa šíri vôňa koláčov a izby sa ligocú po ľudovými zvykmi a tradíciami, prebiehala v 
dôkladnom uprataní. Ale žiaci Evanjelickej základnej priestoroch základnej školy. Predstavili sme deťom 
školy počas decembra upratovali vo svojich ľudový ženský odev zo šarišského kraja. Pomocou 
srdiečkach, pretože pochopili význam adventu a zachovalého riadu po predošlých generáciách sme 
význam duchovnej prípravy. deťom predviedli štedrovečerné stolovanie, a 

Každý pondelok na prvej vyučovacej hodine sme si nezabudli sme aj na tradičné pokrmy, ako sú bobaľky, 
pripomínali krátkymi príbehmi príchod Ježiša Krista a sušené ovocie, orechy a iné dobroty. O Vianociach vo 
zapaľovali sviečky na adventnom venci, ktorý zdobil svojej mladosti nám prišli porozprávať manželia 
chodbu spolu s inými detskými vianočnými Roháčkovci, ktorí pútavo rozprávali o pravom 
výrobkami. Každá svieca na adventnom venci nám význame Vianoc.
pripomína, že Ježiš je svetlom, ktoré nám má svietiť Adventné obdobie sme na Evanjelickej základnej 
nielen počas adventného času, ale v každom dni škole ukončili Vianočnou akadémiou, ktorá sa konala 
života. Mnohí ľudia okolo nás chodia v temnote – bez v priestoroch Dvorany Biskupského úradu v Prešove. 
viery v Boha a našou úlohou je, aby sme týchto ľudí Každá trieda spolu so školským spevokolom 
privádzali z tmy na svetlo, rozprávali im o milujúcej predviedla pre rodičov nádherné vystúpenie, v ktorom 
láske, ktorú Boh rozdáva. deti mohli spevom, básňou alebo scénkou vyjadriť 

Počas druhého adventného týždňa sa žiaci mohli svoju lásku k Bohu a presvedčenie, že Vianoce nie sú 
dozvedieť viac o tradíciách našich starých rodičov. skutočne iba o darčekoch a stromčeku, ale o 
Školský klub detí im totiž pripravil týždeň na tému prichádzajúcom Spasiteľovi, ktorý nás vyvedie z 
Vianoce našich predkov, kde si tvorivými aktivitami temnoty na svetlo.
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Konfirmandi 2012

Batík Jakub, Dvoriak Pavol, Frankovský Pavol, Hoffman Adam, Chomjaková Daniela, Kancírová Eva, 
Kmec František, Kozáková Sára, Lišková Klaudia, Macej Erik, Majerová Sára, Mižišin Kvetoslav, 

Nájemníková Júlia, Nemec Slavomír, Ondrik Michal, Oľšavská Silvia, Pagurková Kristína, Piskurová 
Daniela, Pitlík Jakub, Pribulová Lívia, Priščák Jakub, Regeci Erik, Sabolová Lea, Straka Štefan, Straková 

Frederika, Tomková Júlia, Urbanec Peter, Vaľovská Dana, Varga Vladimír 
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V Pánu radujúci sa prešovský evanjelický cirkevný v Neho uverí a vyzná Ho pred ľuďmi, bol spasený.
zbor, dôstojní bratia farári, drahí konfirmandi, milí V zastúpení nášho zboru vás prosím, drahí 
bratia a sestry! konfirmandi: „Odložme teda skutky tmy a oblečme sa 

Z úprimného srdca náš evanjelický cirkevný zbor do výzbroje svetla.“ /Rím. 13; 12 - 13/ 
vzdáva nebeskému Otcovi vďaku za mladých ľudí, S Pánom Ježišom Kristom môžete začať nový 
ktorí na konfirmačnej skúške a na dnešnej život. Odovzdajte svoje srdce i celý život svojmu 
konfirmačnej slávnosti pred celým zborom Pánovi a Vykupiteľovi. Ak si zvolíte túto cestu, 
dosvedčili, že chcú byť členmi cirkevného zboru spoľahlivým sprievodcom vám bude Božie slovo. 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a úprimne Božie slovo je Slovom života i duchovným chlebom. 
túžia byť účastní Večere Pánovej, ktorú ustanovil náš Nezabúdajte na modlitebné stíšenia, proste Svätého 
Pán Ježiš Kristus na odpustenie všetkých hriechov. Ducha o vedenie a pochopenie čítaného Slova. 

Za vás v tejto chvíli ďakujú Vaši rodičia, krstní Pamätajte, že konfirmácia je nielen prahom dospelosti 
rodičia i starí rodičia. Svojím príkladom v živote i pri v cirkevnom zbore, ktorá dáva možnosť pristupovať k 
vašej výchove, nezabúdajúc na vás vo svojich sviatostiam, ale že konfirmácia je predovšetkým 
modlitbách, prosili nášho nebeského Otca, aby vás vyznaním viery, ktorej základ bol daný v krste a tu 
požehnal darom viery v Pána Ježiša Krista, ktorý na môže každý vyznať a povedať: „... viem komu som 
golgotskom kríži naplnil Otcovu vôľu, aby každý, kto uveril.“  Nech Vám Pán Boh pomáha!
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Pane Ježiši Kriste! Nech Teba, svojho Pána, majú vždy pred očami ako 
Ty si praješ, aby sme deti privádzali k Tebe. Preto jasný príklad a v srdciach ako nebeskú posilu. 

Ťa prosíme, požehnaj našich konfirmandov, ktorí Rodičov i príbuzných posilňuj, aby svoje deti 
majú dôjsť k vyznaniu Teba a k priznaniu sa k Tebe ako predchádzali len dobrým príkladom, vzdelávajúcim 
k svojmu Pánovi a Spasiteľovi. slovom, aby nekazili, ale rozhojňovali pri nich Tvoje 

Daj im múdrosť, vernosť a trpezlivosť, aby dobré dielo a v modlitbách Tebe ich porúčali. V nás 
neochabovali v diele. daj im živo poznať, aká veľká je všetkých v zbore vzbuď ešte väčšiu horlivosť: 
Tvoja láska k nim, ako sa stanú novými ľuďmi mocou predchádzať mladých na ceste života dobrým 
Tvojej milosti a ako budú šťastní, keď Ti v živote budú príkladom. 
verne slúžiť. Spôsob, aby každý konfirmand zakúsil Pane, pomáhaj a daj, aby sa naše dielo zdarilo Tebe 
moc Tvojho slova. Pomôž, aby všetci radi a ochotne na slávu a konfirmandom ako i nám všetkým na večný 
prijímali slovo pravdy, podriaďovali sa Tvojej kázni a život a spasenie. 
aby v bázni Božej boli poddaní i svojim rodičom. Amen

Modlitba za konfirmandov
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10. výročie posvätenia modlitebne Petrovany
 2. septembra 2012

Filiálka evanjelickej cirkvi a. v. v Močarmanoch-
Petrovanoch patrila do roku 1997 pod matkocirkevný 
zbor v Žehni. Tu počas služby brata farára Jána 
Velebíra začala tradícia nešporných služieb Božích vo 
filiálke. Nešporné služby Božie sa konali raz v mesiaci 
v domácnostiach, neskôr v budove starej školy. Tu sa 
odohrala aj významná zmena v živote filiálky – 
pripojenie k cirkevnému zboru ECAV Prešov (10. 
augusta v roku 1997 za účasti brata seniora ŠZS Borisa 
Mišinu a ďalších vzácnych hostí). Stará škola však 
časom prestala slúžiť svojmu účelu, a tak sa nešporné 
služby Božie vrátili do domácností. pozdravili nás aj hostia z Nemecka. Slávnostným 

Významným dňom pre tunajších evanjelikov bol kazateľom bol brat dekan z nemeckej luteránskej 
1. september roku 2002. Budova bývalého kultúrneho cirkvi Kristian Bucholtz.  Deti zaspievali aktuálnu 
domu v časti obce Močarmany sa po viacerých pieseň „Toto je deň, ktorý dal nám Pán“, viacerými 
zmenách majiteľov vrátila do vlastníctva obce a bola piesňami poslúžil aj spevokol rímskokatolíckej 
nevyužívaná. Vtedajšia kurátorka Justína Petrová mládeže. 
prišla s myšlienkou zriadiť v budove modlitebňu. Keď je prvá nedeľa v mesiaci v Prešove, je nás 
Mnohí  prejavili ochotu a štedrosť, ale hlavná ťarcha menej, lebo ako odznelo vtedy v ďakovnom 
bola na jej pleciach. Nebolo jednoduché získať súhlas príhovore: „Aj keď je to miestečko oveľa skromnejšie 
a urobiť z bývalého skladu predajne dôstojné miesto.  ako modlitebňa či dokonca chrám, ale pre nás je zvlášť 
1. septembra 2002 bolo dielo dovŕšené a na milé a potrebné. To, že sme dnes tu a že môžeme 
slávnostných nešporných službách Božích bola posvätiť toto miesto a používať ho k Božej oslave a 
modlitebňa posvätená a odovzdaná do užívania. Stalo chvále, je výsledkom akoby zhody náhod. To však  
sa tak s láskavým pochopením a zvolením obecného Božia prozreteľnosť zrežírovala veci tak, že práve 
zastupiteľstva a pána starostu Mgr. Miroslava Sopka a vtedy, keď sme stratili možnosť stretávať sa v škole, 
tradícia trvá aj pod vedením pána starostu Ing. Jána objavila sa nová príležitosť. Kiežby nás Božie slovo tu 
Lenka. zvestované oživilo, nadchlo, spojilo vo viere a 

Pozvanie pre všetkých bolo aj v obecnom rozhlase. inšpirovalo pre ďalšie zveľaďovanie a napredovanie 
Slávnosti sa zúčastnilo mnoho sestier a bratov z na ceste za Kristom, našim Pánom!“ 
rímskokatolíckej farnosti, aj sestričky dominikánky z Vlastný bohoslužobný priestor inšpiroval 
miestnej rehole. Prišli aj evanjelici z iných cirkevných miestnych evanjelikov k viacerým aktivitám. 
zborov. Vysviacku vykonal zborový brat farár Ján Nešporné služby Božie sa konajú raz v mesiaci - vždy 
Bakalár. Liturgiou poslúžil brat kaplán Július Matta a v prvú nedeľu, z toho štyrikrát s prislúžením Večere 
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priaznivcov a dobrodincov. Poďakovanie patrí 
obecnému zastupiteľstvu,  starostom Mgr.  
Miroslavovi Sopkovi a Ing. Jánovi Lenkovi. Za 
obdobie desiatich rokov boli v modlitebni urobené 
stierky stien, maľba, stropné podhľady, výmena okien 
a vchodových dverí. Čoskoro má byť obnovená aj 
fasáda, za čo obci úprimne ďakujeme. Vďaka patrí 
pánovi Štefanovi Hnatovi - všetky drevené výrobky v 
modlitebni sú z jeho dielne. Remeselnou zručnosťou a 
ochotou prispeli aj Michal Graca, Viliam Oršuľák, 
Rudo Babej, Michal Mizera, Ing. Jozef Petro.  Pán 
Jozef Leško, spolumajiteľ vývarovne v tomto objekte, Pánovej a s požehnaním detí. Miestni evanjelici túžia 
prispieva občerstvením pri našich cirkevných mať služby Božie 
aktivitách.Všetkým patrí úprimné poďakovanie a Častejšie, a to nielen nešporné. Veria, že aj to Pán 
modlíme sa, aby nás neubúdalo, ale aby sme všetci Boh vo svojej milosti pomôže zrealizovať.
pomáhali s vedomím, že ochotného darcu miluje Boh!V roku 2003 začala tradícia evanjelických 

Vďaka patrí predovšetkým Pánu Bohu za to, že nás piknikov vždy v prvú júlovú nedeľu – v budúcom 
tak štedro obdaroval a viedol až k tejto slávnosti. roku to bude už desiaty ročník. Od 17. júla 2005 sa 
Mnohokrát sme nehodní toľkej štedrosti a milosti a konajú vo filiálke čítané služby Božie vždy v tretiu, 
nevyužívame tento priestor a nové možnosti  resp. aj v piatu nedeľu v mesiaci, spojené so 
dostatočne na misijnú prácu a duchovné budovani. spoločným posedením - agapé. Na záver občianskeho 
Nechávame sa  neraz prevalcovať ponukami tohto roka vznikla tradícia Vianočných večierkov, n a 
sveta a nedokážeme sa správne rozhodovať a volíme ktorých deti vždy poslúžia programom. Detské 
iné priority. Prosíme Pána, aby nás oživil mocou programy boli pripravené aj k iným príležitostiam, 
Ducha Svätého, aby sme v spleti ciest nezablúdili a napr. ku Dňu matiek a k slávnostiam. Na 
našli tú správnu aj v novom roku 2013. decembrových nešporoch je pravidlom Mikulášska 

nádielka s požehnaním detí. Dvakrát sa premietal 
film s náboženskou tematikou. 

Uskutočniť toto dielo by bolo ťažké bez pomoci 

Vďačné sestry a bratia filiálky 

Staršia mládež – ENTER (stretnutie na internátoch)

Pred rokom a pol vznikla myšlienka Bačo), ktorý je študentom na Prešovskej 
hovoriť evanjelium študentom a robiť službu univerzite. Keď sme mu hovorili o plánoch na 
na vysokoškolskom internáte. Keď sme internáte, ukázalo sa, že má takúto službu 
rozmýšľali, kto tvorí naše spoločenstvo, veľmi na srdci asi najviac zo všetkých. Pán 
uvedomili sme si, že sú to viac pracujúci ako Boh tiež otvoril dvere pre spoluprácu s VBH 
vysokoškoláci. Prešov je mesto plné (Vysokoškolské biblické hnutie), ktoré na 
vysokoškolákov a táto myšlienka sa každému prešovskom internáte pôsobí už dlhší čas a 
pozdávala. Začali sme o tom viac premýšľať a pracuje takisto so študentmi na ich skupinkách. 
samotnú misiu plánovať. Od plánovania sme sa však Pokračovali sme v modlitbách za študentov na 
nevedeli pohnúť ďalej a stretnutia sa stále odsúvali. univerzitnej pôde, v ktorých nám Pán Boh ukázal, že 
Uvedomili sme si, že sme sa nepýtali Otca, či je to veľa z nich ho nepozná či dokonca hľadá a že si práve 
práve to, čo On od nás chce, aby sme robili. Nemodlili nás chce použiť k jeho dielu. Mohli začať spoločné 
sme sa za to, neskúmali sme Pánovu vôľu. Stopli sme prípravy s VBH, na ktorých sme sa stretávali, 
to všetko a začali sa pýtať, očakávali sme, ako nás v rozmýšľali a modlili sa. Následne bola podaná 
tom Pán Boh povedie, čo ukáže. žiadosť, ktorej riaditeľ ochotne vyhovel a tak vznikol 

Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď ENTER – stretnutia na Vysokoškolskom internáte 
kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že Prešovskej univerzity organizované mládežou CZ 
odmeňuje tých, čo ho hľadajú.  (List Židom 11:6) ECAV Prešov a VBH, na ktorých prostredníctvom 
Náš Otec nás uistil a potvrdil nám cez rôzne okolnosti tém o najdôležitejších otázkach života diskutujeme so 
a ľudí, že s touto misiou máme začať.. Priviedol  do študentmi a hovoríme im o Ježišovi Kristovi. ENTER 
tímu úžasným spôsobom nového človeka (Michal je tiež veľmi dobrou príležitosťou a pozvánkou našu 



Gal: 2. 20 

Evanjelické kolegiálne gymnázium

Evanjelické kolegiálne gymnázium Vám nejako 
zvlášť predstavovať nemusíme. O jeho aktivitách sa Spomínaš si, ako si tento predvianočný čas 
pravidelne informuje na jeho webovej stránke, no prežívala pred rokom?
keďže človek si stíha kontrolovať akurát svoju poštu a Pomáhala som s výzdobou domu, učila som moju 
sledovať iba najdôležitejšie aktuality, radi by sme Vás hosťovskú mamu piecť vianočné pečivo a 
oboznámili s tým, čo sa deje alebo nedávno dialo na samozrejme nakupovaním darčekov.
pôde školy. Ako si trávila v USA Vianoce? Čím sa líšili od 

Minulý školský rok sme ukončili projekt KRO Vianoc na Slovensku?
(Komplexný rozvoj osobnosti), schválený Európskou Strávila som ich v kruhu mojej hosťovskej rodiny. 
úniou. V aktivitách zameraných na rozvoj rôznych Najväčší rozdiel bol, že darčeky sme otvárali až na 
zručností žiakov sa neustále pokračuje, napríklad aj druhý deň. 
ďalším projektom z eurofondov VUK – Vzdelaním k Prečo si sa vlastne rozhodla absolvovať jeden 
úspešnej kariére. školský rok v zahraničí?

No kvalitná škola to nie sú len kvalitné projekty a Chcela som cestovať, spoznať novú krajinu, nových 
získavanie peňazí z eurofondov, ale to sú i žiaci, ktorí ľudí a kultúru a hlavne zlepšiť moju angličtinu.
sú ochotní na sebe pracovať, vzdelávať sa a rásť. Práve Čo sa ti na americkom školstve páčilo?
týmto študentom je určený i projekt medzinárodných Na americkom školstve sa mi páčilo, že bolo späté 
partnerstiev pod názvom Commenius. V rámci aktivít so športom a umením. Každý deň som mala ako 
tohto projektu sa uskutočnil i pobyt našich žiakov v súčasť vyučovania orchester a tanec.
zahraničí, konkrétne v Poznani - Poľsku, ktorý sa Čo zo Slovenska ti tam chýbalo najviac?
stretol s veľkým úspechom a záujmom zo strany Rodina, kamaráti a slovenské jedlo.
žiakov. Odporúčala by si takýto pobyt aj svojim 

No nejde iba o aktivity, ktoré sa organizujú spolu s rovesníkom?
pedagógmi školy, ale i  individuálnu snahu žiakov Určite áno. Získala som veľa užitočných skúseností, 
vycestovať do zahraničia a získať mnohé cenné kamarátov z celého sveta, stala som sa 
skúsenosti. Jednou z takýchto žiačok je aj Zuzana zodpovednejšou, videla som niečo zo sveta a naučila 
Gamčíková, ktorá je v tomto školskom roku žiačkou som sa skvele anglicky.
4.A. Tu je krátky rozhovor o jej skúsenostiach z Katarína Brendzová
pobytu na zahraničnej strednej škole Shaker Height 
High School, USA Ohio.

11

PATMOS č. 4/2012 www.patmos.sk

mládež a stretnutia VBH pre najmä tých študentov, nehrozí, nič nové sa nedeje, ale to veľa vody nenamúti. 
ktorí chcú vedieť o Pánovi Ježišovi ešte viac alebo sú z Jednoducho musíme z tej zóny vykročiť von, ak sa 
iných spoločenstiev a tu v Prešove nevedia kam ísť, chceme pohnúť dopredu. Je to často nebezpečné, 
kde spoločenstvo hľadať alebo im v tom bráni to, žeby neznáme, veľmi ťažké, ale v tom všetkom môžeme 
tam nikoho nepoznali. dôverovať Ježišovi, spoliehať sa na Neho a On ukáže 

Prvé stretnutie ENTER bolo v stredu 28. novembra svoju slávu, lebo On je ten, kto všetko pretrpel, aby 
na 7. pochodí nového internátu o 19:00. Nemali sme sme my mohli obstáť.
klasickú mládež, ale ľudia, ktorí mali túžbu sa za Ďalšie stretnutie ENTER-u bude vo februári a 
ENTER modliť sa stretli ešte pred tým o 18:00 na fare. bude každú poslednú stredu v mesiaci. Keďže sme 
Téma prvého stretnutia ENTER-u bola PREČO BOH? všetci súčasťou jedného cirkevného zboru, tela, ktoré 
Rečník Peťo Michalčík hovoril o tom, prečo by sme by sa malo navzájom dopĺňať, prosím modlite sa za 
mali dať Bohu šancu, prečo o Ňom vôbec premýšľať, o ENTER, za každé stretnutie, za študentov, aj za nás – 
rôznych typoch dôkazov, ktoré poukazujú na Boha. mládež. Pretože modlitba je to, čo môže spôsobiť 
Prišlo asi 60 – 70 ľudí, väčšina študentov z internátu a zmenu, to, čo dáva mandát Duchu Svätému, aby 
sme radi, že tam boli aj naši mládežníci. Pán sa priznal mohol konať v nás a cez nás a môže meniť naše srdcia 
ku ENTER-u naozaj vo všetkom. Napĺňal pokojom a mysle, aby sme boli použiteľní nášmu Pánovi 
celé stretnutie a aj nás. Ježišovi Kristovi.

Je vždy úžasné, keď vyjdeme zo svojej bezpečnej 
zóny, zóny pohodlia, kde už všetko poznáme, nič nám Ján Čerenský, vedúci staršej mládeže
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Dátum Deň Čas Miesto Káže 
6.1.2012 Nedeľa 17:00 Kostol ECAV Martin Jurčo  

7.1.2012 Pondelok 17:00 Archa – BJB Ján Šolc 
8.1.2012 Utorok 17:00 Archa – AC Michal Lapčák 

9.1.2012 Streda 17:00 Modlitebňa CB 
Slavomír Sabol 

biskup VD 

10.1.2012 Štvrtok 17:00 Kostol ECAV Ján Šolc 

11.1.2012 Piatok 17:00 Modlitebňa CB Dušan Macko 
12.1.2012 Sobota 17:00 Modlitebňa CASD Ervin Mittelmann 

13.1.2012 Nedeľa 17:00 Čierny Orol Spevokol CASD 
 

Evanjelická aliancia v Slovenskej republike 
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Domov na pol ceste Hniezdo je miestom – podporia nás v našej práci a že môžeme privádzať aj 
domovom, ktorý majú dievčatá, ktoré odišli z „naše“ dievčatá z Hniezda na stretnutia mládeže v 
detských domovov. Spoločnej víkendovky, ktorú sme zbore. Dôležité je aj každodenné poukazovanie na 
mali ako mládež spolu s rodinným spoločenstvom zmysel života, ktorý človek nájde, ak spozná Pána 
teraz v októbri, sa zúčastnili aj dievčatá z Hniezda. Po Ježiša Krista a rozhodne sa Jemu dať celý život. 
jednej z tém sa modlili a vlastnými slovami ďakovali Sme radi, že aj dievčatá určitým dielom boli a sú 
za ľudí, ktorým Pán Boh dal myšlienku založiť súčasťou nášho zboru aj tým, že kým nechodili do 
Hniezdo a vďaka tomu môžu mať, ako to ony nazvali školy, vypomáhali pri upratovaní farských priestorov, 
„strechu nad hlavou.“ Bola som veľmi povzbudená kde pomáhali našim upratovačkám, a tým získali veľa 
tým, že to takto vnímajú, vážia si to a majú radi tento potrebných zručností. Nie je ľahké viesť dievčatá, 
ich dočasný domov. ktoré nedostali základ v rodine a je to v podstate ich 

Tento domov nám vďaka finančnej podpore prvé miesto, kde „pracujú“. Aj preto patrí našim 
nadácie SPP od novembra 2011 doteraz  pomáha upratovačkám vďaka za ich trpezlivosť. Momentálne 
budovať aj pracovníčka, ktorej plat bol práve z tejto štyri z piatich dievčat študujú a jedna pracuje na 
nadácie SPP na ročné obdobie. Je zameraná na osobný dohodu. Veríme, že vypomáhanie pri upratovaní bude 
rozvoj dievčat. Pomáha im porozumieť, čo chcú, aké ďalej pokračovať, keď si zosúladia školské 
majú obdarovania či schopnosti, a tak im pomáha, aby povinnosti. 
mohli dosahovať ich osobné ciele, ktoré raz povedú k Na záver vám prajeme pre váš život i službu 
samostatnému životu. V rámci nášho zboru sa venuje povzbudenie z Božieho Slova:  „Kto to vystupuje z 
práci so staršou mládežou, kde sa okrem iného snaží púšte, opierajúc sa o svojho milého?“ Veľpieseň 8,5a. 
prepájať mládež s Hniezdom. Ak je potrebné, Tak nech je Pán Ježiš Kristus ten, o ktorého sa my, aj 
vypomáha pri zastupovaní výučby náboženstva, či vy opierame. Iba tak zvládneme milovať blížnych, 
konfirmácie. starať sa o siroty, navštevovať chorých – len s Ním 

Sme vďační, že aj náš zbor je pre nás miestom, kde unesieme každý náš kríž. 
môžeme patriť a poznať ľudí, ktorí nám radi pomôžu a i.eagle 

Naše a vaše Hniezdo

EVS – konferencia: Posuň sa

V máji v Piešťanoch sa konala ďalšia prednášky pred obedom a semináre popoludní. 
konferencia evanjelizačného strediska (EVS), v Každá prednáška bola zameraná na to, aby sme sa 
poradí už štrnásta. Názov a tiež aj celá nosná téma posunuli od rôznych našich zlyhaní a strachov k 
konferencie bola „Posuň sa“. Pre mňa osobne to odvahe a dôvere v Boha a tiež k aktívnej službe. 
bola už 4. EVS konferencia, na ktorej som sa Medzi prednášajúcimi boli hlavne ľudia zo 
zúčastnil. A tak, ako aj po minulé roky, bol som Slovenska,  ale boli tam aj hostia zo zahraničia. 
veľmi povzbudený prednáškami, seminármi a Zatiaľ čo prednášky sa konali za sebou, semináre 
tiež aj spoločenstvom, ktoré som tam mohol boli už paralelne, a teda každý si mohol vybrať iba 
počas jedného víkendu zažívať. jeden, na ktorom sa zúčastní. Ja som bol na 

Konferencia začala už tradične večerou v seminári o prenasledovaných kresťanoch. Brat 
peknom hoteli,  kde sme boli aj ubytovaní. Bolo to Ole rozprával rôzne skutočné príbehy o 
veľmi blízko centra, takže vo voľnom čase sme si kresťanoch z celého sveta, ktorí sú pre svoju vieru 
mohli pozrieť najkrajšie časti tohto kúpeľného v Ježiša prenasledovaní. Ale aj keď by sa to mohlo 
mesta. Samotná konferencia sa už potom konala n i e k e d y  z d a ť  v e ľ m i  b e z n á d e j n é ,  t í t o  
v dome umenia a prvú tému mal brat Ole prenasledovaní kresťania sú často krát šťastnejší 
Lilleheim, ktorý pôsobí v Nórsku a pracuje pre ako my, čo žijeme v slobodnom svete. Veľmi som 
organizáciu „Open doors“ (Otvorené dvere). Táto si počas tohto seminára uvedomoval to 
organizácia  pomáha prenasledovaným privilégium, ktoré máme, že nás nikto pre našu 
kresťanom po celom svete. Jeho kázeň mala vieru neprenasleduje a že ju môžme slobodne 
názov „Posuň sa bližšie k Bohu“. praktizovať.

Sobota už bola tradične vyhradená pre 4 Piesňami počas programu nás viedla kapela 
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„Prázdny kríž“, ale taktiež aj sformovaná kapela z to mohlo konať vonku, na verejnom mieste a že 
ľudí z Prešova, Košíc a Piešťan. Aj keď niektoré ľudia, čo išli okolo, sa mohli zastaviť a pozorovať 
piesne boli modernejšie, ktoré zvyknú spievať naše stretnutie. Na druhej strane som bol však 
hlavne mladší, videl som, že sa veľa prítomných sklamaný, pretože na Službách Božích som 
zapojilo a spievali sme spoločne Pánu Bohu na vnímal dva veľmi ostré kontrasty. Jedna časť 
slávu. Iným pozitívom, ktoré som si všimol bolo zúčastnených bola veľmi formálna a tradičná, 
tiež to, že oproti minulým rokom bolo na druhá zase živá a pre Boha zapálená. A spolu to 
konferencii viac mladých ľudí a tiež veľa mladých vytváralo veľmi divný obraz celého nášho 
rodín s malými deťmi. Pre deti bol taktiež zhromaždenia. Ale aj napriek tomuto som si tu 
zabezpečený program, ktorý mali na starosti silne uvedomoval našu výsadu, že sa môžeme 
ľudia z detskej misie. slobodne stretnúť ako kresťania a že nás nikto pre 

V nedeľu potom sa konali ešte Služby Božie, našu vieru neprenasleduje.
ktoré neboli v kostole, ale v blízkom amfiteátri v 
parku. Na jednej strane som bol veľmi rád, že sa Stanislav Alexovič

Ó, ujmi ruku moji... (Zpěvník evangelický 1950, č.70)

Niekedy sa pristihnem pri tom, že na doviedol, kde ju postavil a že teda bude pokračovať v 
bohoslužbách v kostole nespievam pieseň, lebo sa práci zosnulého misionára. A vtedy, v tých prvých 
zamýšľam nad jej textom, ktorý je zmysluplný a chvíľach bezradnosti a osamelosti, keď nevidela ani 
pekný. Na stretnutí biblickej skupinky, ktorú na krok pred seba, vznikla pieseň Ó, ujmi ruku moji. V 
navštevujem, som mala možnosť získať iný pohľad na misii pracovala dlhé roky. Až v starobe sa vrátila do 
texty, a to vďaka zisteniu pozadia ich vzniku. Zrazu sa vlasti, kde zomrela vo veku 75 rokov (r. 1901). Táto 
na pieseň pozeráme inak, hlbšie, vnímavejšie, lebo je pieseň, ktorá je vyjadrením veľkej pokory a 
za ňou príbeh. Práve pieseň Ó, ujmi ruku moji, má za poslušnosti i odovzdanosti Božiemu vedeniu, je 
sebou svoj silný príbeh: rozšírená po celom svete. Preklad, ktorý máme, je 

V roku 1826 sa evanjelickému profesorovi veľmi výstižný.
Hausmannovi v Rige, v Lotyšsku, narodila dcéra Text piesne:
Júlia. Bolo to veľmi vnímavé a nadané dievča. Veľmi 1. Ó, ujmi ruku moji, a veď mne sám, Na cestě zde a v 
skoro sa obrátila k Pánovi Ježišovi. Dostala boji, ať neklesám! Já nevím sobě rady, ó, Pane múj; Ty 
znamenité vzdelanie a starostlivú náboženskú sám mne proveď všady, Vždy při mne stúj!
výchovu. Pre tiesnivé rodinné pomery bola 2. Na milost tvou se spouští Mé srdce již, Ty rájem veď 
vychovávateľkou v rôznych rodinách. Vo svojich 28- neb pouští, Je spokojíš. U noh tvých sedě, Pane, Na 
ich rokoch sa dozvedela, že istý nemecký misionár, každý den, Nechť stane se, co stane, Chci věřit jen.
ktorý pôsobil medzi černochmi v Afrike, hľadá doma 3. Bychť pak i nezřel rámě, Jimž Pán mne veď, Vím 
medzi svojimi krajanmi ženu, ktorá by chcela ísť s ním přec, že nenechá mne, Že kráčim vpřed. Ó, veď mne 
spoločne životom a pracovať s ním v misii pre Pána tady, Pane, Ó, veď mne sám, až tam má noha stane, 
Ježiša. Vtedy to bolo u misionárov dosť častým javom. Kde zaplesám. 
Júlia Hausmannová sa rozhodla, že pôjde, a vydala sa  
na cestu. Po mnohých ťažkostiach dostala sa konečne Slovenský preklad K. Rojovej: 
na určené miesto a tu zistila, že človek, za ktorého sa 1. Ó, vezmi ruky moje a veď ma sám, /keď cestou k 
mala vydať a kvôli ktorému podnikla takú namáhavú a cieľu boje, strasť prežívam!/
ďalekú cestu, pred niekoľkými dňami náhle zomrel. Čo Sám neviem ako chodiť, ó, Pane môj. /Ty ráč ma, 
teraz? Čo má robiť? Sama, ďaleko od domova, bez prosím, vodiť, / vždy pri mne stoj.
akejkoľvek opory, medzi ľuďmi, ktorých reči 2. Stíš srdce slabé v šťastí a pomiluj, /keď klesá v 
nerozumela a bez najmenších skúseností tamojšieho bojoch, v strasti, Ty posilňuj!/
života. Tejto skutočnosti teraz stála tvárou v tvár a Bo u nôh Tvojich, Pane, keď spočinie, /nech stane sa 
nevedela si rady, nevedela, ako to bude ďalej. Ale tu sa čo stane, /už nezhynie.
ukázalo, že Júlia bola žena statočná a že sa jej na 3. Tak túžim vždy, ó, Kriste, zrieť Tvoju moc, / že 
prvom mieste skutočne jednalo o Božie kráľovstvo, o prevedieš ma iste, viem, i cez noc./
Pána Ježiša a prácu pre Neho, že jej nešlo len o Ó, vezmi ruky moje a veď ma sám, /kde výšiny sú 
človeka. Rozhodla sa, že zostane tam, kam ju už Pán Tvoje / a ja cieľ mám!
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ROZHOVOR SO SESTROU KAPLÁNKOU MGR. 
MARTOU BENCÚROVOU

Víkendovka rodín a mládeže ... aby boli spolu s ním, 
október, Sigord

Takéto miesto sa nám podarilo nájsť a v 
októbri sme na spoločnej víkendovke rodín 
a mládeže na Sigorde dokázali, že čas je len 
rozmer, ktorý sa dá pokriviť. Témy, 
diskusie, hry s deťmi, čas s priateľmi a s 
rodinou, prechádzka po krásnej jesennej 
prírode nám pomohli zabudnúť na rýchly 
uponáhľaný každodenný život. Tí z nás, 
ktorí mali to šťastie a strávili tri dni v 
spoločnosti  rodiny, priateľov a Stvoriteľa, 
ktorý obohacuje, oslobodzuje  a nasmeruje 
vás k pravým hodnotám, určite nezabudnú 
na všetky veci, ktoré sme mohli cez tieto tri 
dni vidieť , počuť ,prežiť.  Je veľmi potrebné 
, aby sme takéto miesta hľadali, zavítali tam 
a pozvali tých, ktorí potrebujú počuť , že čas 

6:30 hod. zazvoní budík. Mechanicky sa otáčate na 
nie je ich pánom.  

druhý bok a natiahnete ruku , aby ste dokázali autoritu 
Optika uponáhľaného sveta nám nedovolí 

nad časom. O 15 minút neskôr vyskakujete z postele a 
rozpoznať, že ešte stále nie je neskoro, že ešte stále je 

čas vám ukazuje svoju autoritu nad vami. Rituál 
čas, aby sme boli spolu s Ním.  Že On je ten, ktorý 

ohľadom raňajok, rannej hygieny vám neúprosne 
určuje, koľko času máme. Zastavme sa a 

naznačuje, že sa blíži odchod z domu a začína sa 
popremýšľajme, či by sme aspoň na malilinkú chvíľu 

každodenný kolobeh, kde na štartovacej čiare popri 
nechceli zažiť stretnutie s Tým, ktorý od nás 

vašom pleci už netrpezlivo prešľapuje váš sused, aby 
nevyžaduje rýchle rozhodnutia, pracovné výsledky, 

udýchane dobehol do práce a s visačkou spokojnej a 
tabuľkové plnenia. Ktorý je snami, aj keď si to 

chcenej  podriadenosti  sa pustil do plnenia si svojich 
neuvedomujeme, ktorému záleží viac na nás ako nám 

pracovných úloh. Čas opäť nad Vami preukazuje svoju 
na Ňom, ktorý nie je ohraničený našim plynutím 

autoritu tým, že vám pripomína povinnosť nákupu a 
pozemského času a aj keď to nedokážeme rozpoznať a 

varenia chutného obeda na druhý deň. Keď pozriete na 
pochopiť,  je tu pre nás nepretržite. Čaká na náš 

kopu neožehleného prádla a hŕbu vecí, ktoré ste sľúbili 
rozhovor. Začať musíme my...On chce, aby sme boli 

splniť vašim najbližším, premýšľate nad zmenou 
spolu s ním hocikedy a hocikde...

zákona fyziky s  24 hodinovým denným cyklom.  
Tomáš Martaus

Tesne pred 24.00hod. si líhate spať a 
premýšľate, čo zajtra. Keď si myslíte, 
že spíte, tak niekde vzadu v zákrute 
mysle vyskočíte s poslednou vecou, 
ktorú ste ešte v daný deň neurobili. 
Nenastavil som budík!!!  Lenže to už 
na ňom svieti magická cifra 00:01 
hod. V sne si predstavujete miesto , 
kde by neplatili zákony času, kde by 
nad vami nevládla jeho tvrdá ruka, 
kde by ste sa zbavili pocitu viny z 
nedokončenej práce, kde nemusíte 
pozerať na kopu neožehleného 
prádla, kde ste pánom času vy a vy ho 
v y p ĺ ň a t e  v e c a m i ,  k t o r é  s ú   
d ô l e ž i t e j š i e ,  h o d n o t n e j š i e ,  
nemenné... 
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Minule som stretla bývalú susedu – milú staršiu pani, ktorá už chodí s 
pomocou paličky. Šla manželovi po lieky a tiež nakúpiť potrebné veci, 
ponáhľala sa domov, pretože vedela, že ju doma čaká manžel, ktorý je po 
mozgovej príhode. Takýchto a podobných prípadov by sme vedeli vymenovať 
mnoho, stačí, že sa pozrieme okolo nás, či už v rodine alebo v zbore. 

Pri tomto rozhovore som si povedala, aké je dobré, že v našom Evanjelickom 
a.v. zbore v Prešove vzniká opatrovateľská a návštevná služba práve pre 
takýchto ľudí. Viem si predstaviť, aké užitočné by bolo, ak by moja bývalá 
suseda využila možnosť opatrovateliek z nášho zboru, ktoré by boli pri jej manželovi v čase, keď ona môže ísť 
pokojne po lieky.   

Jeden biblický verš hovorí: „Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo“. Preto sme 
sa rozhodli, že od  novembra 2012 začíname v našom zbore, s Božou pomocou, poskytovať opatrovateľskú a 
návštevnú službu.   

V praxi to znamená asi to, že ak vy sami potrebujete pomôcť s niečím alebo poznáte niekoho (napr. osamelých 
seniorov), ktorí potrebujú pomoc, prípadne potrebujete opatrovanie vašich blízkych, kým ste vy v práci, môžete 
sa na nás obrátiť.

V nasledujúcom texte je vypísaných niekoľko (nie však všetky) vecí, s ktorými vieme pomôcť a ktoré vám, 
alebo vašim blízkym, bude poskytovať opatrovateľská služba:

· základné sociálne aktivity (sprievod pri vybavovaní úradných záležitostí, k lekárovi, predčítanie pre 
nevidiaceho)

· starostlivosť o domácnosť (nákup potravín a iného drobného tovaru, varenie a príprava jedla, donáška 
jedla do domu, bežné upratovanie a vynášanie smetí, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o 
lôžko, ďalšie drobné úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti) 

· pomoc pri samoobslužných výkonoch (pomoc pri osobnej hygiene, pri pohybe a preprave)
· dohľad
Dobrovoľníci, v rámci návštevnej služby, budú vykonávať:
pravidelné návštevy – jedenkrát, dvakrát... alebo viackrát týždenne – podľa dohody
občasné návštevy – sú tie, ktoré návštevník - dobrovoľník uskutočňuje po pohrebe alebo výročí pohrebu, u 

chorých – po úraze, pri chronických ochoreniach, v Advente a Pôste, počas Vianoc a po nich, pri cirkevno - 
zborových aktivitách, slávnostiach, pri okrúhlych životných jubileách, pri jubileách svatby, krstu, pri iných 
príležitostiach. V prípade potreby sprostredkujeme stretnutie s farárom alebo so psychológom.

Kde požiadať o pomoc alebo získať viac informácií?

Ak máte záujem o opatrovateľskú službu, bližšie informácie vám poskytne 
Mgr. Lenka Bačová na tel. č. 0903 678 442 alebo na e-mail: 
opatrovatelska.sluzba@relevant.sk

Ak by ste privítali návštevnú službu, kontaktujte Ing. Alenku Bodnárovú na 
tel. č. 0915 910 418, e-mail: navstevna.sluzba@relevant.sk

Chceme vás povzbudiť, aby ste sa na nás bez zábran obrátili, budeme sa snažiť 
pomáhať vám, alebo vašim príbuzným podľa vašich potrieb a našich možností.

Budeme vďační, keď na túto službu budete myslieť vo vašich modlitbách a finančnú podporu tejto práce 
v našom zbore porúčame do Vašej štedrosti. 

Jeden výrok hovorí o tom, že Boh síce nemá fyzické telo, ruky, aby niekoho objal,  no ak Mu to dovolíme, môže 
si použiť naše ruky, ktoré vedia niekoho objať, pohladiť. Môže si použiť naše nohy, aby nás zaviedli k niekomu, 
kto si nevie pomôcť sám.

Ak by ste vedeli o niekom, kto potrebuje pomoc, môžete ho nasmerovať na nás, prípadne môžete byť tými, 
ktorí dajú Bohu svoje ruky k dispozícii, aby pomohli iným.

Pracovníci Relevantu n.o.

Diakonia - opatrovateľská a návštevná služba
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„Nehľadám svoj prospech, ale prospech iných, aby boli 
spasení.“

V nedeľu 1. júla sme na službách Božích v zastupovať prešovský kaplán Oto Vízner, ktorý ma 14. 
cirkevnom zbore pri životnom jubileu 80 rokov apríla 1946 v domácom zbore konfirmoval. 
pozdravili brata farára Jána Velebíra. Bol to A ako to bolo doma v rodičovskom dome? 
požehnaný čas, keď sme aj z úst jubilanta počuli zvesť Moji rodičia po celodennej namáhavej práci deň 
Božieho slova a domáci spevokol zaspieval na chválu končili modlitbami a tomu učili aj nás, svoje deti. Otec 
a slávu Božiu. bol aj dobrým spevákom a rád spieval nábožné piesne 

Predsedníctvo cirkevného zboru ho pozdravilo a otcova mama ich mnohé vedela aj spamäti. Veľkým 
a predsedajúci brat farár sa po kázni takto prihovoril: dojmom na mňa pôsobilo, keď som videl môjho otca, 
„Vážený brat farár, ďakujeme Pánu Bohu za Tvoju keď ako roľník vyšiel na pole, aby oral zem, zložil 
službu, v ktorej si sa rovnako ako apoštol Pavol snažil pluh z voza, zapriahol záprah, ale najprv oči uprel k 
ukázať na Toho, ktorý je našou nádejou a oporou – nebu a prosil o Božiu pomoc a požehnanie pri práci. 
Pána Ježiša Krista. Apoštol Pavel svojou prácou, Tento pohľad na modliaceho sa otca v prírode mi 
životom a utrpením, ale nakoniec aj svojimi listami zostal v pamäti dodnes.
sústreďuje pozornosť na nášho Pána. Aj dnešné služby Na gymnázium som nastúpil v roku 1946 v 
Božie, sestry a bratia, sústreďujú  našu pozornosť na Prešove do 4. ročníka a tam som v roku 1951 
Pána, lebo Jemu chceme ďakovať aj za milosť a službu maturoval. Spomínam si, že ako študent gymnázia 
nášho brata farára. On Ťa, brat Janko, milý brat farár, som sa často modlieval: „Pane Bože, Ty zakroč vždy, 
omilostil, povolal do svojej služby a zmocnil Duchom ak by som sa v živote vzdialil od Teba. Ty ma vždy 
Svätým, aby si hľadal prospech, teda záchranu, pritiahni k sebe. Nikdy ma neopusť...“ Od detstva totiž 
mnohých. Tak ako si v kázni zvestoval  a svojím vo mne rástla túžba po živote s Pánom Bohom v cirkvi, 
životom a službou ukazoval len a len na Neho – cítil som k tomu Božie povolanie. Moje modlitby došli 
Spasiteľa, Pána Ježiša Krista -  tak vnímali Tvoju splnenia, Pán Boh sa dokázal verný, a to vtedy, keď 
službu a ECAV na Slovensku.“ som sa po maturite zhodou okolností prihlásil a bol 

V rámci služieb Božích sa k pozdravu pripojil som aj prijatý na lekársku fakultu v Košiciach. Vtedy 
spevokol a za ŠZ seniorát, kde jubilant najdlhšie na SEBF (Slovenská evanjelická bohoslovecká 
pôsobil,  sa prihovoril seniorálny dozorca JUDr. Juraj fakulta) bola určená kvóta, koľkých do I. ročníka 
Gáll. Pri tejto príležitosti redakcia urobila rozhovor s môžu prijať. Koncom prázdnin ma však oslovil 
bratom farárom, ktorý uverejňujeme pre povzbudenie domáci pán farár Štefan Šimko: „Janko, na SEBF sa 
a inšpiráciu. uvoľnilo jedno miesto. Nechceš tam ísť?“ „Chcem,“ 

bola moja odpoveď. Šiel som teda do Bratislavy a na 
1. Ako Vás vo viere formovali Vaši rodičia a rodný štúdium SEBF som bol prijatý v septembri v roku 
cirkevný zbor? 1951. V tom som videl, že Pán Boh zostal verný ku 

Ďakujem Pánu Bohu za veľký dar, že som sa mne a pomohol mi. Vrátil ma tam, kde ma chcel mať, 
narodil rodičom, o ktorých vždy môžem povedať, že za čo Mu dodnes ďakujem. V 1. ročníku na SEBF nás 
mi boli príkladom bohabojného života viery v Pána bolo 21. To bol posledný počtom silnejší ročník 
Boha a lásky k nemu. Náš rodičovský dom v študentov.
Hanušovciach nad Topľou bol priamo v údolí pod 
kostolom. V cirkevnom zbore bol farárom vekom 2. Kto z profesorov Vám bol počas teologického 
starší farár Alexander Ižo a prácu s deťmi a mládežou štúdia príkladom a koľko Vás bolo ordinovaných 
ponechal mladým. Do Združenia evanjelickej do služby cirkvi?
mládeže sme chodili do cirkevnej školy obyčajne v V tom čase na SEBF pôsobili ešte viacerí 
nedeľu odpoludnia. Náš pán farár mal vo zvyku aj to, profesori, ktorých poznala celá evanjelická cirkev na 
že uprostred kázne prerušil reč a napomenul, ak niekto Slovensku, lebo prof. Jamnický odchoval celú 
obyčajne z mladých vyrušoval. To bola prísnosť, ale aj generáciu kňazov. Prísnymi a na skúškach obávanými 
to malo niečo k poučeniu, že v kostole treba zachovať boli pán prof. Oberuč a pán prof. Gábriš, no ja som aj 
vážnosť, lebo je to dom Boží a zvestuje sa tam Slovo tak rád počúval jeho prednášky, veď to bola exegéza – 
Božie. Po skončení II. svetovej vojny pán farár odišiel výklad Božieho slova z Biblie, ktorú som rád čítal. Pán 
do dôchodku a do Hanušoviec chodieval na určitý čas prof. Oberuč mi bol príkladom zbožného človeka a 
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pán prof. Gábriš bol príkladom, ako sa má vykladať prešli do fary, ale tá už bola súca buď na generálnu 
Božie slovo, aby ono zapôsobilo. Taký ľudský prístup opravu, alebo  na vybudovanie novej. Žiadosť o 
k študentom mal aj pán prof. Michalko, ktorý povolenie som síce dostal, ale len na generálnu 
neprejavoval pohŕdanie k študentom ani vtedy, keď opravu, no my sme sa napriek tomu rozhodli pre 
videl u nich nejakú pochabosť a či omyl – mal zbúraniu starej a vybudovanie novej. Toto malo 
pochopenie pre slabosti mladých študentov. Počas následky. Hrozilo mi všeličo, na čo nerád spomínam. 
môjho štúdia sa SEBF sťahovala z Bratislavy do Pomohol len sám Pán Boh a ja som po roku úmornej 
Modry, no podľa mňa to nebol dobrý krok, lebo sme stavebnej práce býval už v novej fare. 
opustili budovu, ktorá mala svoju históriu a prakticky Po vybudovaní fary sme s Božou pomocou 
bola aj v centre mesta. Na konci štúdia sme boli vybudovali aj 2 nové kostoly – v Tuhrine a v 
ordinovaní desiati. Ordinoval nás pán biskup Katina, a Šarišských Bohdanovciach. Tieto chrámy sú dodnes 
to v Modre-Kráľovej, pretože sme  viacerí po miestami, kde sa zbožný ľud schádza a kde oslavuje 
ordinácii museli nastúpiť na základnú dvojročnú Pána Boha. 
vojenskú službu. Ostatní z ročníka boli ordinovaní o A aké skúšky a útrapy som prežíval ďalej? 
pol roka pozdejšie. V našom ročníku študovalo už Veľkou životnou skúškou boli moje choroby, pri 
viacero žien, ktoré potom nastúpili do kňazskej služby ktorých som bol viackrát operovaný. Pán Boh dopustil 
v cirkvi. na mňa choroby, v ktorých som sa na modlitbách 

zoceľoval a vždy som cítil viac Božiu blízkosť, preto 
3. Akou oporou Vám je rodina vo Vašom živote a som si obľúbil slová 73. Žalmu 28. v. „Ale mňa blaží 
službe? Božia blízkosť, v Hospodinovi, Pánovi mám svoje 

V mojom živote mi v kňazskej službe bola útočište...“ Pán Boh nikdy nie je ďaleko, len Ho treba 
veľkou oporou manželka, ktorá mladosť prežila vo očami viery aj vidieť a veriť Jeho láske. Po týchto 
veľkomeste v Bratislave, a potom bola učiteľkou. No skúškach nastala aj ďalšia, keď po ťažkej chorobe 
po uzavretí manželstva so mnou opustila život vo zomrela aj moja manželka, ktorá sa nedožila ani 60 
veľkomeste, ba aj rady učiteľské. Prispôsobila sa rokov. Aj vtedy sa bolo treba utiekať k Pánu Bohu a 
životu na malej dedine v Žehni, kde aj nárečie bolo prosiť o pomoc a potešenie. V živote som mnohokrát 
odlišné od toho, v akom vyrastala, a tak zostala len pocítil Božiu ochranu, pomoc a Jeho lásku. Pán Boh 
doma ako domáca, potom matka troch detí a ma skúšal aj ďalej, keď aj na moju dcéru dopustil 
pomocníčka pri mojej kňazskej práci. Zvlášť to bolo ťažkú chorobu, ale pod Božou milosťou choroba 
vtedy, keď sme v Žehni v roku 1962/63, ale aj ustupuje a ja ďakujem Pánu Bohu, že i ona ďalej môže 
pozdejšie stavali novú faru a na dvoch fíliách aj 2 nové slúžiť pri zvesti Božieho slova. Poslednou a veľkou 
kostoly. Vyžadovalo to aj od nej veľa trpezlivosti. skúškou bola ťažká choroba synovej manželky, pri 
Skutočne venovala toľko porozumenia a odhodlania, ktorej napriek mnohým modlitbám Pán Boh rozhodol 
že to bolo hodné obdivu. ináč a ona odišla na Jeho zavolanie v posledných 

A čo deti, ktoré sme spoločne vychovávali? májových dňoch tohto roku vo veku 49 rokov. 
Boli nám veľkou oporou zvlášť vtedy, keď už odrástli Aj napriek všetkým skúškam a útrapám moja 
a pomáhali nám zakladať i viesť spoločenstvá mládeže viera v Pána Boha len silnela a moja láska k Nemu len 
v cirkevných zboroch, kde sme pôsobili. Ľahšie sa vzrastala. Viem to preto, že verím slovám, že 
farárovi pracuje s mládežou v zbore, ak má sám vo „milujúcim Pána Boha všetky veci napomáhajú k 
vlastnom dome svoju mládež. Ďakujem Pánu Bohu, že dobrému“.
všetky naše 3 dietky, ktoré sú dodnes v kňazskej 
službe. Aj ich životní partneri. 5. Čo by ste zapriali CZ ECAV, v ktorých ste 

pôsobili a v ktorých slúžia a pôsobia Vaše deti?
4. Prechádzali ste rôznym krížom a skúškami. Čo Pôsobil som v živote vo viacerých cirkevných 
to pre Váš život a vieru znamenalo a znamená? zboroch, či to boli dediny alebo mestá. Nikdy som 

Už moje začiatky v kňazskej službe boli neľutoval, že som tam s Božou pomocou a ochranou 
poznačené skúškami, lebo po príchode do nového pôsobil. Z každého môjho cirkevného zboru vyšli 
zboru v Žehni fara nebola pre nás voľná. Žil v nej pán študovať na SEBF viacerí, aj všetky moje dietky. 
farár Staroň so svojou rodinou, ktorému bol už pred Nikdy som neľutoval ani to, že som pôsobil vo 
pol rokom odňatý štátny súhlas k službe. Nasťahovali viacerých zboroch nášho Slovenska. Najdlhšie, a to na 
sme sa teda do domu jedného cirkevníka. Keď pán dvakrát, som pôsobil v Žehni, spolu 17 rokov; v 
farár Staroň dostal nový štátny súhlas, konečne sme Sabinove 9 rokov; v Brezovej pod Bradlom 6 rokov; 
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vo Važci 4 roky a ako dôchodca, no už aj spolu s mojou 
terajšou manželkou sme slúžili 2 roky v mojom 6. Čo by ste radi zapriali čitateľom Patmosu?
rodnom zbore v Hanušovciach nad Topľou. Patmos. Vždy čakám na jeho vydanie, ako iste 

Vo všetkých cirkevných zboroch, kde som aj všetci ostatní, ktorí milujú náš cirkevný zbor, v 
pôsobil, snažil som sa volať ľudí k živej viere v Pána ktorom žijeme. Vždy si ho celý prečítam, veď je tu 
Boha a k láske k Nemu. Či bola moja práca úspešná, to slovo pre nás a k nám. Prial by som si, aby sme aj v 
vie posúdiť len sám Pán Boh, ktorý všetko dokonale ňom nachádzali zdroj potešenia a povzbudenia do 
pozná. Aj dnes prosím Pána Boha za všetky cirkevné ďalších dní a  aby sme našli inšpiráciu pre zapojenie sa 
zbory, v ktorých som pôsobil a aj moje deti, aby im Pán do prác v našom cirkevnom zbore. Nakoniec prajem 
Boh vždy dal počuť zvesť o veľkej Božej láske tým, ktorí sa podieľajú na tvorbe nášho časopisu, aby 
zjavenej v Pánovi Ježišovi Kristovi. Keď myslím na im Pán Boh dal aj múdrosť a ochotné srdcia k tejto 
všetky tieto zbory, ako aj na všetky zbory v celej našej šľachetnej práci.
cirkvi, pridávam slová mne blízke z Písma Svätého J 3, 
4: „Nemám väčšej radosti, ako keď počúvam, že moje Ján Velebír, ev. a. v. farár v. v. 
deti chodia v pravde.“

Pôvod Tichej noci

Tichá noc, svätá noc (ES č. 60)

Tvoje a moje Vianoce 

Vianoce detí.
A veľké deti Vianoc.

Každému inak pravdivé. 
Každému iné. 

Ja sa už chystám na noc.
Ty v nekonečnom údive,

Ježiško, počúvaš
a sýtiš sa tou vravou.

Ja to už neviem.
Nemám síl.

 
Už ho len myslím
zasneženou hlavou

a prosím, aby odpustil.

 Milan Rúfus 
(Chlapec maľuje dúhu a iné)
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DETSKÝ BIBLICKÝ TÁBOR

„Nechajte deti prichádzať ku mne, lebo im patrí nám Boh odpustil naše hriechy a daruje nám nové 
kráľovstvo nebeské.“ Tešíme sa  z toho, že v našom srdce zakaždým, keď prosíme o odpustenie. Keď sa 
zbore sa nájdu rodičia, ktorí pristupujú zodpovedne k naše srdce „nabije“  Božou milosťou a prítomnosťou, 
tomuto príkazu a posielajú svoje deti na detskú potom môže svietiť všade tam, kam ideme. Verím, že 
besiedku počas roka a na detský biblický tábor v lete. „nabité“ detské srdiečka ešte nevyhasli a že to, čo 
Iste to nie je jediný spôsob, ako privádzať deti k Bohu, prijali v tábore v ňom zostali a že aj naďalej svietia 
ale je to jedna z možností, ktorú môžeme ponúknuť všade tam, kde sa nachádzajú. 
deťom, aby zmysluplne strávili čas prázdnin.

Tohtoročný tábor sa uskutočnil 11. - 19.8.2012 na Kde môžete nájsť spoločenstvo pre seba a pre svoje 
Sigorde. Zúčastnilo sa ho 50 detí a 15 vedúcich. deti? Pozývame Vás na:
Program bol každý deň nabitý od rána do večera. Hry · detskú besiedku – každú nedeľu o 9.00 na 
sa striedali s prácou v skupinkách, so športom či farskom úrade
tvorivými dielňami. Pomedzi to sme sa navzájom · rodinné Služby Božie – každú poslednú 
spoznávali a smiali. nedeľu v mesiaci o 11:00 v kostole

Téma tábora znela „Vystúp na vrchol“. Ako už · stretnutie rodín - každú prvú nedeľu v mesiaci 
názov prezrádza, deti sa oboznamovali s jednotlivými – o 15:30 na farskom úrade
vrchmi v Starej a Novej zmluve – Sinaj, Karmel, · Sekčovské misijné stretnutia – každú tretiu 
Mórija, Golgota, Vrch premenenia a s udalosťami, nedeľu v mesiaci – o 16:00 Súkromná škola 
ktoré sa tam odohrali. Posledný večer bol spojený s ELBA na Solivare
najkrajším zážitkom, keď si deti vymenili špinavé 
tričká za nové s fosforujúcim srdiečkom, tak ako aj Zuzana Martausová

Absolventi EKG

IV. A. - Výnimočná trieda s výnimočnými ľuďmi. 
Samozrejme pre mňa ako triedneho učiteľa hádam 
najviac. Učenie a dochádzka do školy síce neboli pre 
niektorých z nich najdôležitejšie, keďže mali aj iné 
záujmy – šport, tanec, počítač, zábava - a na školu už 
nezvýšil čas, no aj tak polovica žiakov triedy skončila 
posledný ročník s vyznamenaním. Teším sa z toho. 
Som rád, že som ich mohol spoznať a učiť.

1. 6. 2012 sme im slávnostne odovzdali maturitné 
vysvedčenie v Chráme Svätej Trojice v Prešove. 
Verím, že si z tejto školy odniesli okrem neho aj pevné 
presvedčenie, že cesta, po ktorej sme ich učili kráčať, 
je správna.

My, učitelia, sa potešíme, keď ich aj naďalej 
budeme stretávať na našich školských Službách 
Božích. Za všetkých im prajem veľa úspechov v 
štúdiu, veľa šťastia v živote a pevnú vieru v srdci.

Ing. Juraj Luščák, triedny učiteľ

Oktáva

IV. A.
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POKRSTENÍ   

(marec - december 2012) 

 Zuzana Harčárová 10. marca 

Ella Dzurišová 10. marca 

Jakub Petriľák 18. marca 

Dávid Varga 24. marca 

Leonard Kilián 24. marca 

Ela Štupáková 24. marca 

Liliana Orosi 25. marca 

Matej Jarkovský 31. marca 

Oliver  Kováč 31. marca 

Timea Dzivá Baluchová   1. apríla 

Tadeáš Kupský   7. apríla 

Adam Hollý   8. apríla 

Martin Damankoš   9. apríla 

Tessa Takácsová 22. apríla 

Nikolaj Kancian 22. apríla 

Filip Choma 28. apríla 

Kristína Krajňáková 28. apríla 

Katarína Chovanová   5. mája 

Katarína Štetinová 13. mája 

Enzo Štetina 13. mája 

Max Matys 19. mája 

Pavel Ragač 26. mája 

Matúš Timko 26. mája 

Ema Dzurjová   2. júna 

Daniel Rochlitz   3. júna 

Nicol Miklošová   9. júna 

Matej Kovalčík 10. júna 

Martin Krajč 17. júna 

Lukáš Obročník 24. júna 

Samuel Obročník 24. júna 

Oliver  Červenický 24. júna 

Dorotea Nemcová 24. júna 

Veronika Kostuňová   7. júla 

Olívia Nemcová 15. júla 

Tamara Plačková 22. júla 

Nela Straková   5. augusta 

Katarína Palková   5. augusta 

Elena Lipovská 11. augusta 

Tobias Mižišin 12. augusta 

Jakub Kaščák 19. augusta 

Klára Marková 19. augusta 

Maximilián Marko 19. augusta 

Teodor Šaca   1. septembra 

Barbora Richtáriková   2. septembra 

 SOBÁŠENÍ    
(január - december 2012) 

Ján Mocný 

a Elena Sirotňáková 
28. apríla 

František Vattai 

a Slávka Remetová 
28. apríla 

Tomáš Olejár 

a Zuzana Čarná 
28. apríla 

Milan Jaduš 

a Veronika Jovičová 
12. mája 

Ľubomír Sralík 

a Radka Lattová 
19. mája 

Matúš Sabol 

a Natália Kollárová 
26. mája 

Marek Fertáľ 

a Anna Bakaľárová 
  9. júna 

Peter Majer 

a Stanislava Petrenková 
9. júna 

Miloš Polohár 

a Veronika Jelenová 
23. júna 

Július Miščík 

a Mária Skubanová 
30. júna 

Marián Čutka 

a Adriána Sabolová 
30. júna 

Pavol Moravčík 
a Jana Krupová 

  6. júla 

Peter Mikluš 

a Jana Lipovská 
  7. júla 

Daniel Čurlík 

a Darina Biattová 
14. júla 

Dušan Kuropčák 

a Katarína Bombíková 
14. júla 

Marek Kobyľan 

a Lenka Oskorypová 
21. júla 

Ľuboš Klimek 

a Božena Balážová 
24. júla 

Jais Eriksen 

a Lenka Kurečková 
28. júla 

Daniel Harčar 

a Denisa Gallová 
  1. septembra 

Martin Beňo 

a Zuzana Straková 
  1. septembra 

Dušan Tomčík 

a Lenka Motyľová 
  8. septembra 

Tomáš Mariňák 

a Sylvia Šlávková 
23. septembra 

Daniel Majer 

a Eva rod. Štofková 
29. septembra 
požehnanie manželstva 

Erik Poloha 

a Katarína Šľachtová 
   6. októbra 

Rastislav Brincko 

a Petra rod. Marcinová 
27. októbra 
požehnanie manželstva 

Jaroslav Vais 

a Adriána rod. Hycová 
27. októbra 
požehnanie manželstva 
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POKRSTENÍ   
(marec – december 2012 - pokračovanie) 

 Danilo Jesič   8. septembra 

Kiara Verčimáková   9. septembra 

Samuel Bednárik 23. septembra 

Filip Bednárik 23. septembra 

Teo Mariňák 23. septembra 

Karolína Majerová 29. septembra 

Martin Pfeffer 30. septembra 

Matej Pomfy 30. septembra 

Lenka Šimočková   7. októbra 

Veronika Fer jová   7. októbra 

Isabel Möller   7. októbra 

Daniela Nováková 14. októbra 

Viktória Klimová 20. októbra 

Sebastián Brincko 27. októbra 

Sebastián Vais 27. októbra 

Simona Zeleňáková 27. októbra 

Alex Kolesár 27. októbra 

Nataša Portiková 28. októbra 

Bruno Kovács 3. novembra 

Filip Jarkovský 4. novembra 

Michal Petrík 17. novembra 

Michaela Futová 25. novembra 

Tobias Fertáľ 25. novembra 

Lucas Carreeia Lopes 25. novembra 

Lea Vassová 15. decembra 

Peter Ján Wagner 22. decembra 

Tomáš Lukáč 26. decembra 

Nela Kuropčáková 29.decembra 

Soňa Maľcovská 29.decembra 

Livia Fatulová 30. decembra 

 

SOBÁŠENÍ    
(január - december 2012 - pokračovanie) 

Miroslav Pekár 

a Emília Kundrová 
27. októbra 

Róbert Matis 

a Lucia Suchanová 
27. októbra 

Benjamín Libárik 
a Miroslava Katuščáková 

  3. novembra 

 ZOSNULÍ   
(marec - december 2012) 

Jaroslav Dudáš, 54 r   9. marca 

Juraj Kovalčík, 80 r 11. marca 

Bohuslav Blatnický, 77 r 12. marca 

Margita Horňanská, 94 r 16. marca 

Štefan Varga, 73 r 22. marca 

Jaroslav Sýkora, 60 r 28. marca 

Anna Pribulová, 91 r 31. marca 

Katarína Buchová, 83 r 14. apríla 

Gejza Makovič, 83 r 18. apríla 

Mária Michalíková, 86 r 19. apríla 

Eva Šandorová, 58 r 23. apríla 

Mária Gregová, 77 r 14. mája 

Mária Klauzerová, 94 r 24. mája 

Mária Kačmárová, 78 r   8. júna 

Ladislav Mizerák, 74 r   9. júna 

Stanislav Jankovský, 57 r 12. júna 

Mária Barčová, 80 r 17. júna 

Ľudmila Šurínová, 87 r 18. júna 

Vilma Richtáriková, 74 r 27. júna 

Július Süč, 70 r   1. júla 

Igor  Gašparík, 37 r   1. júla 

Andrej Varga, 72 r 14. júla 

Juraj Hažer, 75 r 31. júla 

Anna Javorníková, 91 r 12. augusta 

Ľubomír Boris, 75 r 25. augusta 

Anna Galeštoková, 82 r 25. augusta 

Jozef Velebír, 55 r 26. augusta 

Ján Juhas, 62 r 29. augusta 

Magdaléna Bakáčová, 85 r   7. septembra 

Hilda Grohreginová, 77 r 17. septembra 

Jozef Guľas, 78 r 10. novembra 

Lýdia Čepelová, 54 r 12. novembra 

Emília Bulnová, 67 r 19. novembra 

Anna Bačová, 87 r 22. novembra 

Pavlína Tomášová, 71 r 29. novembra 

Ladislav Čenčarik, 83 r 4. decembra 

Michal Mikuš, 79 r 5. decembra 

Timea Oremčáková, 2 dní 6. decembra 

Štefan Chovan, 86 r 14. decembra 
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Od 1. 3. 2012 do 31.10.2012 na DTF prispeli:

Adamcová Matilda 10 €, Babej Pavol 10 €, Balocká Mária 10 €, Baranová Darina 20 €, Barnová Eva 10 €, 
Beňkova Alžbeta 10 €, Beňková Ema Prešov 5,00  €, Benková Emília 10,00 €, Boháčová Marta 20 €, Bulna 10 €, 
Chovan František 15 €, Chovanová Margita 5 €, Chovanová 10 €, Chrapčiaková Janka 5 €, Ciganová Anna 10 €, 
Čop Viktor 10 €, Dzuriš Ján 10 €, Dzurišová Mária 10 €, Fecková Ema 5 €, Feldsamová 10 €, Ferenc Milan 5 €, 
Frišničová Ľubica 10 €, Gajdoš Vladimír 10 €, Gajdošová Božena 15 €, Gáll Jaroslav 10 €, rodina Gašparíkova 
10 €, Gregová Júlia 10 €, Hadbavný Ondrej 5 €, Harbáčová Gabriela 5 €, Harčar Milan 10 €, Harčarová Ema 5 €, 
Harčarová Milena 10 €, Hažer Ján 10 €, Hrabčák Stanislav 4 €, Hulvejová Terézia 5 €, Hurný Štefan 5 €, Hyben 
Jaroslav 10 €, Janková Albína 10 €, Janotková Šarlota 10 €, Kačmárova Berta 10 €, Kačmárová Božena 10 €, 
Kaňáková Jana 10 €, Kundriková Kvetoslava 10 €, Kaňuch Dušan 10 €, Klíčová Anna  10  €, Kmecová Irena 10 
€, Kočerha Milan 10 €, Kollárová Marta 20 €, Kovaľová Jana 20 €, Kovaľová Mária 40 €, Kozáková Anna 10 €, 
Kožlej Miroslav 10 €, Kožlejová Valéria 5 €, Krajňáková Mária 10 €, Krušpir Ladislav 10 €, Kubíková Iveta 10 
€, Kuchárová Viera 10 €, Kuropčáková Mária 10 €, Lipovská Margita 5 €, Lipovská Mária 10 €, Lipták Marián 5 
€, Macej Dušan 10 €, Macej Štefan 10 €, Macejová Božena 10 €, Madzinová Alžbeta 10 €, Marko Martin 10 €, 
Marton Štefan 10 €, Matejková Helena 10 €, Matys Pavol 10 €, Medňanský Karol 40 €, Miščíková Emília 10 €, 
Mižiková Pavlína 10 €, Mlynárová Alžbeta 17 €, Molčanová Mária  10 €, Molitoris Andrej 10 €, Mušinka Robert 
10 €, Mušinková Božena 10 €, Olejár Ladislav 10 €, Olejár Milan 10 €, rodina Olejárova Rokycany  10 €, 
Pavličková Mária 10 €, Perželová Zuzana 10 €, Petrenková Alena 5 €, Poloha Jozef 30 €, Priputenová Helena 10 
€, Rachvalová Eva 10 €, Remetová Mária 10 €, rodina Richtarikova Janov 20 €, Richtáriková Viera 10 €, 
Rochlitz Daniel 10 €, Rybárová Oľga 10 €, Sabolová Anna 5 €, Sabolová Božena 10 €, Sabolová Emília 10 €, 
Šala Jozef 10 €, Šalamún Branislav 10 €, Sekeráková Danica 10 Semanová Viera  20 €, Sepešiová Helena 5 €, 
Šimočko Miroslav 10 €, Skubanová Mária 10 €, Šoltésová Ema 5 €, Štavorská Elena 10 €, Straka Matej 5 €, 
Straková Terézia 10 €, Švirlochová Viera 10 €, Tomčíková Anna 10 €, Tomková Marta 10 €, Vagaský Štefan 10 €, 
Vajda Andrej 10 €, rodina Vargova Janov 20 €, Vašková Alžbeta  10 €, Velebír Ján 20 €, Vojtaško František 10 €, 
Žilíková Katarína 20 €, Zimová Mária 10 €, Zuščinová Anna 10 €

Spolu 1 291  €

Cirkevný zbor napreduje len vďaka štedrosti a obetavosti nás všetkých, ktorí sme ochotní  priniesť milodar, 
finančne prispieť   a zaplatiť aj cirkevný príspevok, ktorý je v našom cirkevnom zbore 10,00 Eur  na dospelého 
člena. Výška bola odsúhlasená zborovým konventom. Nakoľko je dosť tých, čo si túto povinnosť nesplnili, 
zborové presbyterstvo poverilo predsedníctvo cirkevného zboru, aby napísalo list a upozornilo na túto 
skutočnosť. Preto sa obraciame na Vás bratia a sestry, ktorí ste tak ešte neurobili, aby ste s porozumením prijali 
túto výzvu a osobne, alebo na účet cirkevného zboru zaslali svoj príspevok za rok 2012.    Cirkevný príspevok 
môžete  zaslať: Slov.

sporiteľňa, a.s. číslo účtu: 0096289004/0900. Prosíme Vás,  aby ste uviedli ( v správe pre prijímateľa)  svoje 
meno a počet osôb, za ktoré platíte. ( Za deti do konfirmácie je príspevok vo výške 5,00 Eur). Zároveň chceme 
poďakovať za Vašu štedrosť, ktorú ste prejavili pri podpore našej ESŠ, ale i výstavbu kostola v CZ ECAV Košice 
Terasa. Sestry , ktoré predávali pohľadnice boli veľmi povzbudené a potešené na službách Božích, ale i Vašim 
záujmom a podporou. Suma, ktorá sa takto získala bola niečo cez 500,00 Eur. Brat farár Ondrej Kolárovsky 
osobne poďakoval. Z jeho listu citujeme: „Chcem aj týmto spôsobom poďakovať za otvorene dvere a najmä 
srdcia Vašich ľudí a aj Vás, že ste nám to umožnili. Tak rozmýšľam, že ak by ste považovali za vhodne, tak 
niekedy na budúci rok, možno aj v januári, alebo tak nejako, by sme mohli prísť trochu aj inak poslúžiť a 
poďakovať Vám v cirkevnom zbore.“   Bratia a sestry, predsedníctvo  cirkevného zboru Vám ďakuje za Vašu 
obetavosť a pomoc a Nech náš Pán Ježiš Kristus potešuje svojou milosťou, vo svojej láske nech Vás ochraňuje aj 
v novom roku 2013 a posilňuje Duchom Svätým, aby ste svojimi darmi oslávili Jeho, nášho Pána Ježiša Krista.  

Predsedníctvo CZ EACV Prešov 

Milí bratia a sestry! 
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Jubilanti nášho cirkevného zboru 
v II. polroku 2012

Milé sestry a bratia jubilanti, 
dovoľte, aby sme Vám v mene nášho prešovského evanjelického a. v. cirkevného zboru zaželali k Vášmu 

životnému jubileu, ktorého ste sa z Božej milosti dožili v druhom polroku 2012, 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 posilou slová Písma: 

Ale ja Tebe dôverujem, Hospodine.
Hovorím: Ty si môj Boh! V Tvojej ruke sú moje časy.

Žalm 31, 15-16a 

50 rokov života: 
Mária Anderková, Marta Balocká, Zdena Bernátová, Štefan Dudáš, Peter Fabian, Viera Jenčuráková, Emília 
Kačmárová, Ľudmila Kreitlerová, Dušan Kubica, Ľubomír Kušnír, Marta Marino, Ľudmila Matisová, Miroslav 
Miškovič, Milan Olejár, Milan Oľšavský, Miroslav Pankuch, Emília Petríková, Darina Remetová, Pavol 
Richtárik, Dana Vojtová, Daniela Žacová, Vladimír Štofej 
60 rokov života: 
Jozef Balog, Irena Benková, Božena Dzurišová, Darina Ferencová, Wolfgang Fischer, Anna Hanková, Milan 
Harčár, Dušan Harčár, Dušan Kaňuch, Miroslav Kožlej, Dušan Lorinc, Marta Macková, Mária Mačová, Daniel 
Mihaľ, Anna Palšová, Helena Pavelová, Anna Portíková, Ondrej Richtárik, Vladimír Sedlák, Anna Semanová, 
Mária Skubanová, Ján Vengrin, Pavol Čurlík
65 rokov života: 
Ružena Bandurová, Margita Chovanová, Ema Harčárová, Ružena Imrichová, Elena Ištvanová, Eva 
Jambrichová, Blažena Liptáková, Eva Lorincová, Alžbeta Mlynárová, Dušan Olejár, Justína Petrová, Darina 
Priščáková, Danica Sekeráková, Miroslav Semko, Lýdia Tkáčiková, Valéria Wieleková, Ema Šimková
70 rokov života: 
Anna Capová, Milan Chrapčiak, Justína Dudášová, Miroslav Hulvej, Alžbeta Kancírová, Anna Lukáčová, 
Helena Macejová, Helena Murínová, Dagmar Trginová, František Železník
75 rokov života: 
Alžbeta Anderová, Anna Belišová, Anna Benková, Alžbeta Daňková, Irena Dudášová, Anna Dučajová, Ladislav 
Kancír, Anna Kmecová, Mária Kopčáková, Božena Kuropčáková, Anna Kuropčáková, Mária Lipovská, Pavel 
Mihok, Margita Sýkorová, Ján Čerba, Viktor Čop
80 rokov života: 
Ladislav Bartoš, Mária Dluhošová, Helena Dučaiová, Klára Dzurňáková, Alžbeta Feldsamová, Elena 
Hrivňáková, Rudolf Jančík, Helena Kováčová, Vlasta Kuzemková, Mária Liptáková, Anna Mižišinová, Elena 
Molitorisová, Anna Priščáková, Anna Pállová, Ján Velebír 
85 rokov života: 
Mária Harčárová, Šarlota Janotková, Margita Kancírová, Katarína Letkovská, Matej Olejár, Anna Olejárová, 
Mária Vojtašková, Amália Žilková
90 a viac rokov života: 
Gabriela Harbáčová, Terézia Hulvejová, Anna Ivanková, Mária Jurašová, Jana Kaňáková, Anna Lenhardtová, 
Michal Malý, Anna Moyzesová, Margita Moyzesová, Mária Palivcová, Anna Železníková 
50. výročie sobáša:
Vladimír Bernasovský a Gabriela Bernasovská, Milan Bulna a Marta Bulnová, František Sabol a Judita 
Sabolová
55. výročie sobáša:
František Bajus a Mária Bajusová, Ján Hažer a Anna Hažerová, Štefan Hurný a Anna Hurná, Rudolf Jančík a 
Gabriela Jančíková, Ján Kuropčák a Helena Kuropčáková, Juraj Kuzemka a Vlasta Kuzemková
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