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600 rokov od upálenia majstra Jana Husa

PATMOS

(1370 – 6. 7. 1415)

„Ježiš mu
riekol: Ja
som cesta i
pravda i
život. Nik
neprichádza
k Otcovi, ak
len nie skrze
mňa.“
(Ján 14,6)

Bratia a sestry, milý cirkevný zbor!
Na začiatku prázdnin a dovoleniek Vám chcem pripomenúť 600. výročie upálenia
majstra Jána Husa, ktorého právom považujeme za predreformátora, ktorý vo svojej dobe
patril k reformátorom cirkvi a zapojil sa do tzv. konciliárneho hnutia, ktoré chcelo cirkev
reformovať cirkevnými vieroučnými výnosmi a rozhodnutiami koncilov obmedziť moc
pápežov. Určite netúžil po mučeníckej smrti, ale po obnove svojej cirkvi a svedectvom toho
je jeho teologická práca a dielo, ktoré napísal „O postačiteľnosti zákona Kristova" malo
predstaviť to najdôležitejšie – zákon Kristov. No to, čo zabrzdilo debatu o problémoch
cirkvi, bolo skoré uväznenie J. Husa v Kostinci, lebo ho považovali za kacíra. Pri dnešnom
600. výročí jeho mučeníckej smrti si máme uvedomiť, že vo svojej viere a horlivosti začal
dielo reformy v Čechách. Jeho horlivosť sa prejavila v štúdiu, ale i teologickej a duchovnej
službe národu. Zmenil česky pravopis za jednoduchší (Orthographia Bohemica, O českém
pravopisu, ktorého autorstvo je tradične pripisované Husovi) a podľa tohto pravopisu
prekladá Bibliu, ktorá sa mu stáva najvyššou autoritou života a stojí nad cirkvou, teológiou,
učením, ale i kresťanským životom. V roku 1405 píše: „Rovnež si povšimni, že pravda
Hospodinova jest sám Kristus, Syn Boha Otce, zustavávající na věky. Ján 14,6: Já jsem cesta
i pravda i život. Pravda, pravím, která zústává na věky."
To, čo odštartovalo jeho vplyv, bolo zasadenie sa za práva Čechov na univerzite, kde sa
hlasovalo podľa národnosti až do tzv. kutnohorského dekrétu, podľa ktorého kráľ Václav IV.
nariadil, aby na univerzite mal český národ tri hlasy a cudzinci len jeden. (Nemeckí profesori
na protest odišli.)
Dôležitým medzníkom jeho pôsobenia je Betlehemská
kaplnka, kde J. Hus začal kázať od marca 1402. Tu mohol
požehnane slúžiť svojmu ľudu celých 10 rokov. Skutočne sa
stala domom chleba Božieho slova. Tu boli srdcia zasiahnuté
mocou evanjelia (Praha v tom čase mala niečo cez 50-tisíc
obyvateľov) a mnohí videli veľký rozdiel medzi kázňami
pražských farárov a majstra Jána Husa. V čom bol rozdiel, že sa
kázalo o svätých a moralizovalo a ľudia nenachádzali odpovede
na svoje otázky... Hus kázal vo sviatky a nedele aj 3x a nevyhýbal
sa problémom svojej doby a kritizoval neporiadky cirkvi a
pravdivo pomenoval bolesti svojej cirkvi a doby. Výsledkom
kázania Majstra Jana Husa nebolo duchovenstvo napravené, ale
vznikla ohromná nenávisť kňazov proti nemu, ktorí proti nemu
brojili a žalovali na neho. Pre Rím bol J. Hus kacírom,
nebezpečným, ktorý poukazoval na neresti cirkvi. Skoro celá
Európa tlačila na pražský kráľovský dvor, aby vydala Jana Husa, ktorý bol v kliatbe. Keď
musel opustiť Betlehemskú kaplnku, v ktorej bol od roku 1402 do 1412, začína písať spisy:
De ecclessia – o cirkvi, Postilla, O svatokupectví. V diele o cirkvi De ecclessia J. Hus
poukazuje na cirkev z hľadiska teoretického, biblického s tým, že PJK je hlava cirkvi a nie
rímsky biskup. Postilla (z latinského „post lila verba", t. j. „po týchto slovách", lebo kázeň
nasledovala po prečítaní state z Biblie a poskytovala poslucháčom výklad citovanej pasáže
z Biblie) obsahuje nedeľné a sviatočné biblické kázne. V spise O svatokupectví uvádza Hus
polemiku s vtedajším zlým životom cirkvi, vystupuje proti predaju odpustkov. Tu badať
viditeľný vplyv Johna Wyclifa, anglického teológa a jedného z prvých zástancov reformy
rímskokatolíckej cirkvi v 14. storočí.
J. Hus videl súd Hospodinov a nesmiernu milosť v Kristu a rozumel Božiemu volaniu,
aby jeho prorocký hlas pravdy dal mnohé do pohybu. To vlastne dalo do pohybu už hnutie
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Zjavní hriešnici sú títo, citujem doslova: „Kurvy,
kostečníci, zjevní tanečníci, kněžie, jenž zjevně
svatokupčie, obrokóv mnoho držie, stav kněžský
prznie a hanbie, lid jiný příkladem svodie."
A pretože Hus nie je farizejský moralista hovorí:
„Nu hřiešníci! přistupte k Ježíšovi se mnú hřiešným,
nebť on hřiešníky přijímá. Ti mistři a zákoníci
reptáchu hlavně proto, že v dva bludy sú upadli: v
prvý, že sú sě měli za spravedlivé, jsúce pyšní a jinak
zlí, v druhý blud, že měli sú Ježíše za hřiešného, an
nemóž býti hřiechem od hřiešných v duši zprzněn
býti."

Valdenských. Jan Hus nehovoril iba za seba, ale on
vyjadroval túžby, názory a cítenie mnohých vo svojej
dobe. Vstúpil nekompromisne do zápasu, v ktorom
stojíme aj my dnes. Aj dnes prechádzame súdom
Hospodinovým a bojíme sa pravdy o našom
kresťanstve, ktoré prestalo byť svedectvom zápasu a
obete. Majster Jan Hus bol odsúdený smrťou
upálením 6. júla 1415 ako kacír a neodvolal svoje
presvedčenie vo veciach viery, hoci ho k tomu tlačili.
Jeho stále platný odkaz je formulovaný jeho slovami o
pravde: „Věrný křesťane: hledej pravdy, slyš
pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu,
drž pravdu, braň pravdu až do smrti." Jan Hus, čo
mohol, to vykonal. To, k čomu ho Pán cirkvi povolal.
Apoštol Pavel Židom 13, 7 napísal, aby sme
premýšľali o svojich vodcoch a pamätali na nich. Pri
600. výročí jeho smrti tak robíme a ďakujeme za
verného svedka pravdy Kristovej.
„Vernosť a vytrvalosť po celý život v srdci niesť,
pokorne mať na tom dosť, udržať si vieru a česť.
Zachovať čistým sa aj, vyhnúť sa zvodným
nástrahám, keď vábili z rôznych strán, držať sa
pravdy, nechať klam." (Andrej Hajduk, K svetlu a
nádeji)

Hus sa pýta, prečo sa vlastne stýkal Ježiš s
hriešnikmi. Jednak preto, aby ich zachránil, aby
zahanbil vtedajšie náboženské autority a aby dal
svojim nasledovníkom príklad. Hus zdôrazňuje, že
Ježiš učí tiež nepočúvať mocných, pokiaľ nemajú
pravdu. Hus dokonca hovorí toto: „Milý Kristus
najviece jest tresktal mistry, kněží a zákonníky, neb sú
byli toho najviece hodni!"
J. Hus nemlčal o nešvároch svojej doby a cirkvi,
vyhlásil Boží zákon za najvyššiu autoritu a za
poznanou pravdou stál verne až do smrti. Odvolal sa
ku Kristu a Jeho súdu i spravodlivosti. Majme na
pamäti Majstra Jana Husa, ktorý viedol ľud a kázal
slovo Božie. Myslime na to, aký bol jeho koniec,
nasledujme jeho vieru. Veď Kristus je ten istý, na
počiatku, v dobe Husovej, dnes i na veky.

Počujme hlas J. Husa z Postily na 3. nedeľu po
Trojici:
„Zjevní hřiešníci jsú ti, kteříž držie úřady neb
obchody, jenž nebrzo mohú býti bez hřiechu (nebrzo
= zriedkakedy). A tak kupci neb trhovci, rychtáři,
katie a biřici slovú zjevní hřiešníci, ač mohú býti
dobří, když učinie vedlé božieho přikázanie".

pripravil Ján Bakalár
zborový farár

Ján Hus
Jan Hus sa narodil v roku 1369
(1371?) v Husinci v južných
Čechách. Pochádzal z chudobnej
rodiny. Dostal sa na štúdiá do
P r a h y. O H u s o v o m d e t s t v e
neexistujú žiadne pevné
dokumenty. Vyštudoval pražskú
univerzitu. Bol v roku 1400
vysvätený za kňaza, prednášal
teológiu, stal sa neskôr rektorom
univerzity v Prahe. Zo začiatku mal
podporu kráľa Václava lV. a jeho
ženy Žofie, kráľ vydal
Kutnohorský dekrét, v ktorom
získali českí profesori prevahu nad
Nemcami. Na protest všetci
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nemeckí profesori a študenti
opustili Prahu. Jeho významné
pôsobenie bolo v Betlehemskej
kaplnke od roku 1402 do 1413.
Betlehemská kaplnka mala
kapacitu 2000 – 3000 poslucháčov,
za J. Husa tu bolo vždy plno. To
ukazuje na to, že Hus bol
vynikajúci kazateľ. Káže česky.
Táto Betlehemská kaplnka plnila
funkciu, kde sa utvárali názory
ľudí. Vtedy neexistovali noviny,
odtiaľto sa vytvárala verejná
mienka. Na Husove kázania, kde
prenikavo kritizoval spoločenské
pomery, sa schádzalo množstvo
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Na koncil bol pozvaný Hus, nie ako reformátor, ale
ako obžalovaný. Bola mu odoprená verejná obhajoba,
jeho bývalí priatelia ho prehovárali, aby odvolal svoje
učenie, jeho názory boli prekrúcané, nakoniec bol
upálený ako heretik 6. 7. 1415. To vyvolalo v Čechách
nepokoje, ktoré prerástli do husitského hnutia. Husov
význam bol v tom, že jeho učenie vyvolalo duchovný
pohyb, žiadal slobodné kázanie a vykladanie Biblie,
prijímanie pod obojím – tzn. Večeru Pánovu, žiadal od
cirkvi život bez prepychu. Bibliu určil ako normu
kresťana pre život. Ferdinand Hrejsa o Husovi
povedal: „... oslavujeme ho ako mučeníka, ale tiež ako
hlásateľa pravdy a bojovníka za slobodu svedomia a
myslenia... Hus uvoľnil okovy strnulého
autoritárstva... aby sme sa milovali, dobrých násilím
nedali potláčať a aby sme každému priali pravdu! ..."

poslucháčov z rôznych spoločenských vrstiev, a tak sa
stala kaplnka ohniskom reformného hnutia. Tu Hus
nebojácne vystúpil proti odpustkom, ale aj proti
trojpápežstvu: Gregor Xll., Benedikt Xlll., Ján XXlll.,
vtedy vládli títo traja pápeži. Vo svojich kázňach v
Betlehemskej kaplnke v Prahe kázal proti predávaniu
odpustkov, proti márnivému životu kňazov, proti
zištnosti a žiadal, aby cirkev nehromadila iba majetky.
Arcibiskup Zbyněk ho vyhlásil za kacíra, čo potvrdil
aj pápež. Neskôr Hus stráca podporu kráľa Václava
lV., opúšťa Prahu, lebo pápež na Husa uvalil kliatbu.
Odchádza na Kozí Hrádek u Sezimova Ústí a na
Krakovec pri Rakovníku. Interdikt od pápeža spôsobil
Husov odchod na vidiek. Mesto Praha tak mohlo opäť
konať všetky náboženské obrady, lebo Hus tu už
nebol. Na jar roku 1414 ho kráľ Zikmund vyzval, aby
sa ospravedlnil pred cirkevným koncilom v
juhonemeckej Kostnici. Koncil ho obvinil z kacírstva.

Slávnosť konfirmácie
„Milí konfirmandi... na ceste nášho života viery
potrebujeme príklady... vzory! Pre mňa osobne sú to
ľudia, ktorí nenápadne žijú medzi nami a nesú svoj
kríž choroby a slúžia ... Kniha – od môjho priateľa
Daniela Heczku – osobná spoveď farára – s názvom:
Môj zápas s rakovinou je nielen osobným vyznaním,
ale i príkladom viery a pokory pre mňa.
On v nej píše nielen o tom, ako sa zmenil Jeho život
pod dotykom tejto choroby, ale vyznáva, ako ho to
viedlo k pokore, modlitbám a svedectvu, že najväčším
požehnaním pre nás je Pán Ježiš Kristus.
V tejto knihe vyznáva: „Túžim po živote vnútorne
vydanému Kristovi. Nechcem byť pokrytecký v tom,
že budem ústami vyhlasovať, že Krista milujem a
chcem Ho nasledovať, ale nebudem ochotný niesť kríž
a zápasiť s Jeho pomocou."
„Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho,
voči duši, ktorá Ho hľadá." (Žalospevy 3,25) Jeho
životný príbeh viery ma veľmi oslovil a povzbudil... a
preto Vám chcem predložiť ako príklad viery
apoštolov a majstra Jána Husa a to na základe textu:
„BOHA treba viac poslúchať ako ľudí! Více sluší
poslouchati Boha než lidi." (Skutky apoštolov 5,29)."
Slávnosť konfirmácie bola umocnená službou
spevokolu a mládeže, ktorá pozvala konfirmandov na
pokonfirmačné stretnutie 23. mája v klubovni puzzle.

17.mája 2015 v nedeľu po vstúpení sme mali
požehnanú slávnosť konfirmácie. Slávnosť bola
umocnená službou rodákov z nášho cirkevného zboru,
bratov farárov Pavla Kušníra z V. Tatier, ktorý sa nám
prihovoril v sobotu a brata farára M. Čopa
superintendenta ECAV v ČR z Prahy, ktorý sa
prihovoril pred Večerou Pánovou pre konfirmandov.
Konfirmovaných bolo 25 chlapcov a 22 dievčat:
Viliam Bekeč, Daniel Beňko, Laura Boržecká, Sára
Čopová, Matej Čurlík, Jozef Daňko, Denis Dráp,
Patrícia Fabianová, Jakub Fedor, Patrik Ferenc,
Radoslava Gallová, Veronika Gorecká, Lukáš Ježek,
Ján Kancír, Miroslav Kačmár, Matúš J. Kobyľan,
Daniel Kušnír, Antónia Kaňuščinová, Zuzana
Liptáková, Michael Marcin, Sofia Mihoková, Dávid
Namešpetra, Michaela Olejárová, Klára Olejárová,
Milan Olejár, Veronika Olejárová, Peter Olejár,
Samuel Ondrík, Tamara Petrová, Viliam Pastír,
Laura Sabolová, Roman Sabó, Diana Sedláková,
Alexandra Sladkovská, Martina Stejskalová, Chiara
Stopková, Vanesa Šofranková, Barbara Štofová,
Samuel Šandor, Tamara Tomášová, Richard Varga,
Šimon Varga, Viktor Varga, Boris Velička, Samuel
Verčimák, Simona Zubaľová, Laura Žemberyová.
Brat farár našim konfirmandom v príhovore
prízvukoval potrebu dobrých vzorov.
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Za cirkevný zbor konfirmandov pozdravil a povzbudil zborový dozorca
Slávnostné zhromaždenie, milí mladí bratia a sestry!
svätý! Zo svojho hriechu, zdedeného po otcoch, boli
ste vykúpení drahou krvou nevinného
a nepoškvrneného Baránka, Krista, aby vaša viera
bola aj nádejou v Bohu. Keďže ste si očistili duše
poslušnosťou pravde, aby ste mali bratskú lásku bez
pokrytectva, z tej duše sa vždy navzájom milujte.
Druhý list Apoštola Petra v 2.kap. hovorí :
- Boh neodpustil ani anjelom, ktorí zhrešili, ale
uvrhol ich do podsvetia až do posledného súdu,
- a neodpustil ani starému svetu, keď dopustil na
svet potopu a len Nóacha v korábe zachránil,
- odsúdil aj mestá Sodomu a Gomoru a obrátil ich
na popol, len spravodlivého Lóta odtiaľ vytrhol. Tak,
hľa, môže Pán vytrhnúť pobožných z pokušenia, ale
ponechať nespravodlivých až do súdneho dňa
a potrestať ich.
Preto nech sú tieto verše pre vás upozornením ale aj
povzbudením, aby ste konali podľa nich.
Konfirmačný verš nech pre každého z vás je
svetlom pravdy a v celom vašom ďalšom živote nech
vás sprevádza Božia milosť v Kristu. Vedení Duchom
Svätým buďte v dnešnom morálne prevrátenom svete
jasnými hviezdami, žite v kruhu svojich rodín
v zdraví, šťastí a láske. Stále proste o odpustenie
svojich hriechov a pristupujte k Večeri Pánovej.
Milí rodičia, krstní a starí rodičia, dnešným dňom
pre vás vaša starostlivosť o túto mládež nekončí.
Aj naďalej ich povzbudzujte na ceste viery a všetci
im slúžme svojím príkladom v ďalšom živote.
Ing. Milan Dreveňák
zborový dozorca

V mene predsedníctva a presbyterstva nášho zboru
chcem srdečne pozdraviť aj vás, milí rodičia, krstní
a starí rodičia našich konfirmandov. Jar je každý rok
plná radostných udalostí v našej cirkvi. Je to vždy
Veľká noc s pripomenutím si radostného vzkriesenia
nášho Pána Ježiša Krista, jeho vstúpenia na nebesá,
ako aj zoslania Ducha Svätého. Rovnako je v tomto
čase radosťou každoročná konfirmačná slávnosť,
pretože medzi dospelých údov cirkvi prijímame
mladých bratov a sestry. Tento rok je vás 22 dievčat, 25
chlapcov, celkom teda 47. Aj takto zaplnený chrám je
veľkým povzbudením pre nás všetkých.
V tento deň ste vy, milí konfirmandi, vyznali svoju
vieru a sľúbili ste, že Pána Ježiša Krista ako svojho
Pána budete vyznávať pred všetkými ľuďmi. Zároveň
ste sľúbili, že neopustíte spoločenstvo veriacich
v Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, potvrdili ste
svoju krstnú zmluvu a stávate sa dospelými členmi
našej cirkvi.
Prvý list Apoštola Petra v 1.kap. hovorí : Veseľte sa
z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba , na krátky čas aj
rmútite pre rozličné pokúšania, aby vaša skúšaná
viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom
preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri
zjavení Ježiša Krista. Preto opášte si bedrá svojej
mysle, buďte dokonale triezvi, dúfajte v milosť, ktorá
vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista. A ako
poslušné deti nepripodobňujte sa predošlým
žiadostiam z čias nevedomosti, ale ako svätý je Ten,
ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom
počínaní. Veď je napísané: Buďte svätí, lebo aj ja som
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Odkaz spomienkového večierka pri príležitosti
nedožitých 85. narodenín zosnulého brata farára
Ladislava FRIČOVSKÉHO
Nedeľa 19. apríla 2015 v poobedňajších hodinách
bola požehnaným zastavením pre mnohých členov
nášho CZ, ktorí si našli čas, aby sa zamysleli nad
odkazom zosnulého brata farára L. Fričovského pri
jeho nedožitých 85 rokoch života a prezentácii
poslednej knižky „Rozprávka o dvoch obláčikoch",
ktorej vydania sa už nedožil. Po privítaní manželky a
detí zosnulého brata farára, následnej úvodnej
modlitbe a oslovení bratom farárom Ondrejom
Kočom poslúžil spevom zborový spevokol Sion.
Dirigentka Sionu 0ľga Adamkovičová predniesla
báseň „ Za L. Fričovským", ktorú zložila ako reakciu
na jeho náhly skon. Nasledovalo oslovujúce pásmo
zo života a tvorby autora, v ktorom nám erudovane
poslúžili recitáciou PhDr. P. Mihok a T. Kónyová, ale i
deti našej ESŠ pod vedením sestry zástupkyne ZŠ
Jarmily Kočovej. V rámci programu nám život
zosnulého pomocou symbolu otvorených a
zatvorených dverí priblížil brat farár Ján Bakalár.
Raz sa i za mnou zavrú dvere...
Keď som v utorok 23. decembra 2014 stál zo
zástupom smútiacich na obišovskom cintoríne, lúčiac
sa s bratom farárom L. Fričovským, ďakoval som v
srdci za svedectvo viery a dotyky slov, ktoré
ostávajú... aj keď sa dvere života zatvorili...
Raz sa i za mnou zavrú dvere.
Do modra diaľav splynú pohoria.
Pre nekonečný priestor viere,
keď sa mi nebies brány otvoria...
(Raz sa zavrú dvere, str. 61 , Letokruhy)
Dnes, keď si na neho spomíname pri nedožitých
85 narodeninách, chcem len v krátkosti poukázať
na dôležité medzníky v jeho živote.
Dvere života sa mu otvorili 5. marca 1930 v
Košiciach, keď sa narodil v Pánu zosnulým rodičom:
Emilovi Fričovskému a Zlatici, rodenej Franczovej.
Detstvo prežil vo Vajkovciach pri Košiciach, kde žili
jeho rodičia.
Stredoškolské štúdiá začal najprv v Evanjelickom
kolégiu v Prešove, ale o rok neskôr, v r. 1942, sa
rodičia presťahovali do Bardejova, kde pokračoval v
štúdiu na Štátnom gymnáziu, v ktorom v roku 1949
zmaturoval.
V rokoch 1949 – 53 vyštudoval Slovenskú
evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Popri
zamestnaní absolvoval v r. 1965 – 1970 štúdium
filmovej a televíznej dramaturgie Vysokej školy
múzických umení......
Do služby bol ordinovaný v roku 1953, najprv

pôsobil ako kaplán v Sučanoch, po vykonaní
základnej vojenskej služby (1954 – 1956) pôsobil r.
1956 – 1957 ako seniorátny kaplán Turčianskeho
seniorátu v Púchove. Miesto jeho ďalšieho pôsobenia
bol Chmeľov, kde bol do roku 1968. V tomto období
mu bol odňatý súhlas pre účinkovanie v duchovnej
službe, ale zásluhou predstaviteľov zboru mu bol
vrátený. Stojac v službe na vinici Pánovej, najdlhšie
zotrval v cirkevnom zbore v Obišovciach (19682001), v ktorom pôsobil 33 rokov.
Dve volebné obdobia bol seniorom Košického
seniorátu a bol aj tajomníkom Biskupského úradu
Východného dištriktu v Košiciach.
Do stavu manželského vstúpil s Hildegardou,
rodenou Blahovou, v roku 1954 v Sučanoch. Pán Boh
im do spoločného manželského života požehnal tri
dcéry- Miroslavu, Hildegardu a Renátu.
Bol literárnym dramaturgom, básnikom,
prozaikom, dramatickým spisovateľom a publicistom.
Podieľal sa na zostavení Evanjelického spevníka,
Funebrála, Pašií a učebnice Svetielko, taktiež pri
úprave biblických textov Starej zmluvy do slovenskej
Biblie.
Ladislav Fričovský publikoval od študentských
čias. Knižne však mohol vydávať až po zmene
politického systému v Československu. Od roku 1990
mu vyšlo takmer 30 zbierok poézie pre deti aj
dospelých. Spomeniem aspoň prvé a posledné diela
ako: To Slovo, Boh mi je štítom; či známe dielo To
najkrajšie iba príde...Je autorom viacerých diel
menšieho či väčšieho rozsahu pre deti a mládež, ako
aj dvoch románov Miesto pre lásku a Láska má
pokračovanie 2012. Dielo Dotyky lásky bolo
predstavené verejnosti v roku 2013.
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hriešnosti ho viedlo k pokore.
Oslovuje nás jeho pokorný život –kolegu farára,
manžela, otca, starého otca ... lebo bol cestou lásky a
viery, ktorá vyznáva: „...vediac, že aj ten kúkoľ
človečiny, hriechu je v nás... Aj my zrejeme do úrody, a
keď i v nás kúkoľ vzchodí, nedosiahne svojho cieľa, ak
sme v rukách Spasiteľa..."
Vložil svoj život do rúk Spasiteľa- Pána Ježiša
Krista... pred svojím jubileom – nedožitej 85-ke, 20.
decembra roku 2014 v Košiciach.
Zosnulého brata farára zaraďujeme k tzv. stratenej
generácií evanjelických básnikov – kňazov XX.
Storočia. Dôvodom je to, že bratovi farárovi L.
Fričovskému, rovnako ako jeho rovesníkom – či
priateľovi A. Hajdukovi, začali vychádzať zbierky
básni až po roku 1989.
Sestry a bratia, dvere života sa zatvorili... ale on sa k
nám prihovára skrze svedectvo viery, ktorá je živá
svojím obrazom a aktuálnym odkazom...
„Je viera taká... a je viera iná.
Jedna, čo liek podá, druhá zas jed chystá. Kým
jedna pod krížom, druhá zrádza Krista. Kým jedna
milosť pre seba si len zhŕňa, tá druhá z milosti je
MILOSTIPLNÁ. Je viera taká a je aj viera iná. Je
viera, čo len tlie i čo nezhasína. Je tá, čo víťazí i čo
prchá z boja. A ty si máš vybrať, ktorá je tá tvoja!"
Viera sa pretavila aj do služby, práce, dotykov a
spoločného života s manželkou...darovali svojim
deťom to, čo sa tak málo dnes hodnotí a prízvukujerodinu. Rodinu, v ktorej sa rodili nádherné vzťahy
prijatia lásky.
Svojou službou a tvorbou nám ukázal cestu viery,
ktorá je účasťou na Kristovom bytí, na Jeho slove v
pokornej službe rodine, ale rodine cirkvi... ale i
spoločnosti.
Aj keď v našom pretechnizovanom svete, v
uponáhľanosti našich životov a dní je akoby málo
času na poéziu, je potrebná ako výkrik, prorocké
volanie, aby sme sa zastavili...
Tak tie básne odrážajú bytosť – služobníka, ktorý
ukotvil svoj život v Pánovi Ježišovi službou cirkvi. V
Kristu, našiel útočište a silu, pomoc v súžení vždy
osvedčenú...
Dvere života sa zatvorili, ale jeho svedectvo –
básne oslovujú. Sám to vyjadril v básni, ktorú napísal
pri úmrtí svojho priateľa Ondríka Hajduka 14. 7.
2014. „Vo svojich veršoch zostávaš živý ďalej. Dar
Boží nad všetky dary! Keď tvoje piesne zaznievajú v
chráme ku Božej velebe, cti a vďačnej
chvále, ako
sviece na oltári - Na čo my tu dnes už iba spomíname.“
(Andrej Hajduk, K svetlu a nádeji, Tranoscius,
2014)
pripravil J. Bakalár
zborový farár

Okrem toho publikoval stovky článkov v
cirkevných a svetských časopisoch. Z jeho pera
pochádza tiež viacero rozhlasových a televíznych
pásiem a hier (Kúpeľní manželia, Vrásky na mojej
tvári, Z tvorivej dielne, Zázračný doktor a iné viac či
menej známe scenáre).
Ladislav Fričovský naposledy pracoval na
dokončení veršovanej rozprávky O dvoch obláčikoch,
ako aj na románe Dom na ostrove.
Jeho literárne, profesionálne ale aj rýdzo ľudské
vlastnosti a schopnosti boli ešte za jeho života
ocenené: V roku 1994 získal prémiovú cenu
Literárneho fondu, v roku 2001 Cenu Emila Boleslava
Lukáča v Tranosciu, v roku 2009 ocenenie od
predsedu Košického samosprávneho kraja, v roku
2011 Cenu Leonarda Stöckela a v roku 2013 cenu
Emila Boleslava Lukáča, ako aj Plaketu starostu
mestskej časti Košice-Ťahanovce.
Keď ho oslovilo vydavateľstvo Oxford
Encyclopedia, ktoré ho zaradilo do 3. vydania
Encyklopédie osobností v Českej a Slovenskej
republike, s požiadavkou, aby sformuloval svoj recept
na úspech, jeho odpoveď bola stručná a výstižná viera v Pána Boha a láska k ľuďom.
Iste by bolo ešte mnoho čo povedať o živote nášho
spolubrata Lacka, ako sme ho familiárne oslovovali.
Žiaľ, ostávajú tu už len spomienky, lebo inač bolo
uložené v rade Božej, keď si ho po všetkých radostiach
i starostiach Pán Boh povolal k sebe, keď Po ťažkej
operácii naposledy vydýchol v sobotu vo večerných
hodinách dňa 20. decembra roku 2014. (Z odobierky
pri pohrebe).
„A potom prišlo samotné Slovo. Slovo, ktoré aj
mňa podrobilo do služby. Aby ma vzápätí vyviedlo na
n e d o z e r n é p r i e s t r a n s t v o B o ž e j s l o b o d y. S
požehnaným vanutím Jeho Ducha."
Tam, kde je živý Pán, i slza v oku perlou jasá. Brána
je dokorán. A verných čaká spása. Tam, kde je živý
Pán, na prach sa mrvia hrobov steny. Zakvitne holá
stráň. V pokore kľačíš pri prameni.
Kľačal... pri tej knihe kníh... prameni poznania,
milosti, pravdy a života, pri Biblii. Sám vyznáva:
„Spomedzi všetkých kníh, čo mŕtve sú, je živá.
Keď pravdu vyvýši a klamstvo poodkrýva. Vo väzbe
zažltlej alebo v rúchu novom, občerstvi, sýti ma
pokrmom: Božím slovom!"
Sýtil sa, aby nás nasycoval.. písal aj súkromne...
povzbudzoval a kričal ... lebo sa ho dotkla láska
Dobrého Pastiera Pána Ježiša Krista...
„Keď sa mi Láska dotkne srdca, naruby je v ňom
všetko. Kričí, keď vôkol iní mlčia a volá ich za
svedkov. Láska sa nikdy nepredvádza v ornáte
vznešenosti. Stráže ju v cele neustrážia a pút sa sama
zhostí." Poznanie tejto lásky a svojej nehodnosti a
6

PATMOS

www.patmos.sk

č. 3/2015

Dorastový výlet
Pozývame všetkých dorasťákov na
dorastový výlet. Na výlete spoločne
spoznávame Pána Boha, spievame chvály
a samozrejme športujeme a hráme hry.
Tento rok sa bude dorastový výlet konať
na Starej Vode 16.8. – 21.8.2015. Bližšie
informácie o dorastovom výlete nájdete v
prihláške, ktorú získate na fare.
Viac informácií vám tiež poskytne
vedúci tábora Dávid Motýľ
(david.motylak@gmail.com, 0918 691
452).

Synoda ECAV 2015
na Slovensku. Cieľom je príprava cirkvi na avizované
zmeny vo financovaní cirkví zo strany štátu. V
programe Synody boli aj voľby. Synoda rokovala i o
legislatívnych návrhoch.
Ktoré uznesenia GP ECAV Synoda ECAV zrušila ?
Odvolanie Predsedníctva VD ECAV proti
uzneseniu GP ECAV vo veci zmeny zakladateľskej
listiny obchodnej spoločnosti Reformata s.r.o.
(valným zhromaždením sa stalo Predsedníctvo ECAV,
doposiaľ to bolo celé GP ECAV) a odvolaniu
konateľov a dozornej rady nebolo Synodou
akceptované. Uznesenia GP ECAV ostávajú v
platnosti. Tatranský a Dunajsko-nitriansky seniorát sa
odvolali proti uzneseniam GP ECAV ešte v dvoch
prípadoch a to ohľadom „Vyhlásenia k aktuálnej
situácii v ECAV", ktoré v Martine podpísali priamo 38
signatári a ďalší v internetovej petícii. GP ECAV vo
svojich uzneseniach vnímalo podpísanie sa seniorov a
dištriktuálnych dozorcov za porušenie cirkevných
predpisov. Synoda ECAV tiež tieto uznesenia GP
nezrušila. Druhé odvolanie TAS a DNS smerovalo
proti uzneseniam GP týkajúcim sa aktualizácii zásad
ECAV k odmeňovaniu duchovných. V schválenej
zmene sa predpokladalo, že kvalitatívny príplatok
bude určovaný centrálne a nebudú ho určovať seniori,
ktorí ho stanovujú podľa určitých kritérií. Uznesenia
GP boli Synodou zrušené.
Spomenuli ste správu majetku ECAV, aké zmeny
prijala Synoda ECAV?
Doposiaľ spravuje majetok vo vlastníctve
ECAV, spoločnosť na to zriadená, a to Reformata

Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku sa v tomto roku 2015 konala v
Nových Zámkoch. Synody sa zúčastnil aj Miroslav
Čurlík, člen GP ECAV a člen Synody s hlasom
poradným. Redakcia časopisu Patmos mu položila
niekoľko otázok, aby priblížil aj členom CZ ECAV
Prešov priebeh Synody.
Kde a kedy sa konala Synoda ECAV v tomto roku?
Synoda ECAV sa v tomto roku 2015 konala v
Nových Zámkoch (Dunajsko-nitriansky seniorát
ECAV) od piatku 12. 6. 2015 do soboty 13. 6. 2015.
CZ ECAV Nové Zámky je jedným z presídleneckých
zborov, do ktorého sa presťahovali evanjelici z Dolnej
zeme. Počtom členov 383 je to jeden z menších zborov
na Slovensku.
Aký bol rámcový program Synody ECAV 2015?
Synoda začala slávnostnými službami Božími,
kazateľom bol brat farár Mgr. Dušan Saják, ktorý
pôsobí v Evanjelickom a. v. slovenskom cirkevnom
zbore v Iloku (Evanjelická cirkev v Chorvátskej
republike) a priblížil aj svoju 16-ročnú službu
misijného farára v tomto zbore. Rokovania Synody
E C AV 2 0 1 5 s a z ú č a s t n i l o 6 2 s y n o d á l o v s
rozhodujúcim hlasom, 9 synodálov s poradným
hlasom a hostia. Body, ktorým členovia Synody
venovali najviac času sa týkali odvolaní
predsedníctiev seniorátov TAS, DNS a VD ECAV voči
uzneseniam GP ECAV. Ďalej to boli: správa
Predsedníctva ECAV a správa nehnuteľného majetku
ECAV. Hlavnou témou tejto synody, ktorú schválila
Synoda ECAV 2014, bola téma Financovanie ECAV
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s.r.o., obdobne ako u nás v CZ ECAV Prešov, kde je
touto spoločnosťou Patmos s.r.o. Na GP ECAV už v
októbri 2014 došlo k prijatiu uznesení, kde boli
odvolaní konatelia spoločnosti a dozorná rada. Ako
som spomínal, zmenila sa aj zakladateľská listina,
funkciu valného zhromaždenia vykonáva
Predsedníctvo ECAV (P ECAV). Synode ECAV bolo
odporučené, aby zriadila pri GBÚ hospodárske
stredisko : „Správa nehnuteľného majetku" a
spoločnosť Reformata s.r.o., aby k 31.12.2015 bola
daná k likvidácii. Uvedený návrh nebol prijatý a
ostáva v platnosti doterajšia podoba spoločnosti
Reformata s.r.o. Zároveň bol predložený návrh, aby
odvolaný konateľ spoločnosti reformata s.r.o. a
dozorca Západného dištriktu ECAV, Vladimír Daniš,
ukončil pôsobenie vo všetkých funkciách ECAV.
Tento návrh nebol prijatý a podporilo to len málo
synodálov.
Aká je príprava ECAV na prípadnú odluku cirkvi
od štátu?
Hlavnou témou tejto synody, ktorú schválila
Synoda ECAV 2014, bola téma Financovanie ECAV
na Slovensku. Cieľom je príprava cirkvi na avizované
zmeny vo financovaní cirkví zo strany štátu. Riaditeľ
Dušan Vagaský spracoval podrobný a kvalitný
materiál, ktorý predkladá možnosti riešenia prípadnej
odluky cirkvi od štátu. Synoda navrhované uznesenie,
ktoré vyjadruje stanovisko ECAV na Slovensku k
transformácii systému financovania cirkví a
náboženských spoločností v SR, schválila. V uznesení
sa o. i. zdôrazňuje, že: „nový model financovania
prostredníctvom priamej dotácie zo štátneho rozpočtu
by mal byť aj kompenzáciou za nereštituovaný
majetok cirkvi a za škody, ktoré štát spôsobil cirkvám
v minulých politických systémoch. Mal by
zohľadňovať aj prínos cirkví a náboženských
spoločností pre občanov tohto štátu v sociálnej,
vzdelávacej a kultúrnej oblasti a napríklad aj v práci s
Rómami."
Na ktoré funkcie volila Synoda 2015 cirkevných
predstaviteľov?
Na zasadnutí Synody ECAV sa konali
doplňujúce voľby funkcionárov ECAV na pozície, kde
uplynulo funkčné obdobie: boli to členovia
Generálneho súdu ECAV a členovia komisií na
kaplánske a farárske skúšky. Za nového predsedu
Synody ECAV na Slovensku za neordinovaných
Východného dištriktu bol zvolený JUDr. Juraj Gáll, za
riadneho člena Generálneho presbyterstva ECAV na
Slovensku za ordinovaných ZD bol zvolený brat Mgr.
Ivan Eľko, za predsedu Výboru misie ECAV na
Slovensku bol opäť zvolený brat Mgr. Ján Jančo.
Bratovi Jurajovi Gállovi z nášho cirkevného zboru
blahoželám a prajem pri službe vo funkcii predsedu
Synody veľa Božieho požehnania, zdravia a múdrosti.

Synoda ECAV má aj zákonodarnú moc, aké
legislatívne zmeny prijala?
Navrhované boli dve novely zákonov a jeden
nový cirkevný zákon. Prvá navrhovaná novela sa
týkala Cirkevného zákona č. 3/2004 o disciplinárnych
previneniach, navrhovaná zmena smerovala k
predĺženiu všeobecnej premlčacej doby z dvoch rokov
na tri roky (v štátnej legislatíve je táto doba len 2 roky)
a doplnil sa aj odstavec, že pri previnení vznikne aj
hmotná škody, je toto obdobie 10 rokov. Takto
navrhnutá novela bola Synodou ECAV schválená.
Ďalším návrhom na úpravu legislatívy bol cirkevný
zákon č. 15/1994 o rokovacom poriadku COJ ECAV.
Vzhľadom na odvolania, napr. TAS, DNS, P VD
ECAV voči uzneseniam GP ECAV, bol predložený
návrh Právneho výboru ECAV (úlohu mu uložilo GP),
že odvolacím orgánom pri odvolaní nebude Synoda
ECAV, ale Generálny súd ECAV. O odvolaní voči
uzneseniu GP ECAV rozhoduje Synoda ECAV, ktorá
má byť zvolaná do 60 dní od podania odvolania.
Odvolania vyššie spomenutých COJ boli podané v
roku 2014 a Synoda ECAV nebola mimoriadne
zvolaná. Ani tento návrh si synodáli neosvojili a
novela CZ č. 15/1994 nebola prijatá. Predložený
cirkevný zákon o uchádzačoch o duchovnú službu v
ECAV na Slovensku nebol tiež schválený, potrebné je
ho prediskutovať aj s predstaviteľmi Evanjelickej
bohosloveckej fakulty UK Bratislava a v zbore
biskupov ECAV.
Aké zámery schválila Synody v oblasti
školstva?
Po prezentácii správy Školského výboru
ECAV a plnenia koncepcie rozvoja evanjelického
školstva za obdobie 2009 - 2014, bol predsedom
Školského výboru ECAV, PhDr. Mariánom
Damankošom, PhD., predložený návrh na uznesenie
Synody, aby ŠV ECAV pripravil zámer a následne
cirkevný zákon o kontinuálnom vzdelávaní. ŠV ECAV
bude zároveň pracovať na koncepcii rozvoja
evanjelického školstva na ďalšie obdobie.
Prezentovaný bol aj návrh na zriadenie Evanjelickej
akadémie, zameranej na ďalšie vzdelávanie našich
duchovných, ktorý Synoda ECAV po diskusii
schválila.
Redakcia ďakuje za rozhovor bratovi
Miroslavovi Čurlíkovi, námestnému zborovému
dozorcovi, ktorý je členom GP ECAV a členom
synody.
“A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní,
neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom,
vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánu.“
1 K 15,58
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Koncert spevokolu Sion
Hromadnej licenčnej zmluvy budeme koncom
mesiaca júl mať naše CD hotové. Jeho zakúpením
podporíte službu nášho zborového spevokolu a
zároveň prispejete na výdavky spojené s výrobou
tohto CD. Aj touto cestou chcem všetkým členom
spevokolu a sestre dirigentke poďakovať za zanietenie
a obetavosť pri nácvikoch a natáčaní, ďakujem
všetkým za akúkoľvek pomoc a podporu. Bolo to
viac ako 34 hodín natáčania, príprav a precvičovania,
či dolaďovania jednotlivých skladieb. Iste najlepšou
odmenou za túto námahu by boli noví členovia v
radoch nášho zborového spevokolu Sion. (V
pokračovaní uvádzam časť textu z obálky nového CD,
na ktorom je 32 piesní zoradených podľa sviatkov
cirkevného roka, a tiež iných príležitostných piesní .)
Ján Bakalár

31. mája 2015 pri príležitosti 230. výročia prvej
písomnej zmienky o zborovom spevokole sa v
prešovskom chráme Svätej Trojice uskutočnil
koncert dvoch spevokolov - zborového spevokolu
Sion pod vedením dirigentky O. Adamkovičovej a
zborového spevokolu košického cirkevného zboru
Chválospev pod vedením dirigentky E. Gállovej. V
rámci požehnaného koncertu nás pozdravil zborový
farár a konsenior košického seniorátu brat farár D.
Havrila a prešovskí zboroví farári pozdravili a
poďakovali nielen terajším dirigentkám spevokolov,
ale aj tým, ktoré zborový spevokol viedli predtým sestre Helene Midriakovej a sestre Anne Bakalárovej.
Očakávanou udalosťou bolo vydanie CD spevokolu
Sion pri tejto príležitosti a slávnosti. Vydanie sa síce
oneskorilo, no my sa už môžeme tešiť, že po podpísaní

„Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem,
hrať svojmu Bohu, kým tu budem."
Žalm 104; 33
Pri rôznych slávnostných príležitostiach sa v
cirkevných zboroch (CZ) zvykne spomenúť aj história
toho ktorého CZ. Mne však v súvislosti s existenciou
CZ v Prešove stále nedávala pokoj otázka, ktorá sa
týka histórie prešovského zborového spevokolu. Kedy
vznikol, kto ho viedol... Určite nie náhodou sa mi
prednedávnom dostala do rúk kronika s názvom
Dejiny Ev. a. v. cirkevného zboru v Prešove, ktorá
pochádza z roku 1983. V tejto kronike som našla
údaje, ktoré som už dlho hľadala... Nachádza sa tam
prvá písomná zmienka o spevokole CZ v Prešove,
ktorá súvisí s dátumom 15. 5. 1785. Citujem: „Prvé
služby Božie v prinavrátenom kostole sa konali 15.
mája 1785... Zachovali sa dva vzácne tlačené
dokumenty: 1. Nemecké piesne spievané spevokolom
a 2. Slovenská slávnostná kázeň..." Ďalej sa tu
spomínajú názvy piesní, ktoré spieval spevokol. Od
prvej písomnej zmienky o spevokole prešovského CZ
teda 15.mája 2015 uplynulo 230 rokov! To je vzácna

príležitosť na to, aby sme spoločne oslávili toto
významné výročie. Rozhodli sme sa, že pri tejto
príležitosti nahráme svoje prvé CD, ktoré na
slávnostnom koncerte 31. mája 2015 predstavíme
nášmu CZ a všetkým pozvaným hosťom. To sa nám s
Božou pomocou aj podarilo, a tak na našom CD
ponúkame výber piesní z nášho repertoáru, ktorý
obsahuje: a)piesne spievané v slávnostnej polovici
cirkevného roku, b)piesne príležitostné a naše
najobľúbenejšie... Uvedomujeme si, že sme
amatérsky zbor a že náš spev má ďaleko od
profesionálnej dokonalosti. Každá jedna pieseň však
vyviera z našich sŕdc a jej cieľom je osláviť nášho
Pána a dotknúť sa sŕdc našich poslucháčov. S touto
túžbou posielame naše piesne všetkým, ktorí ich budú
9
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sa počas 230 rokov vyvíjal náš spevokol, kto v ňom
pôsobil (až na posledných pár desaťročí), nevieme
žiadne podrobnosti. Ale môžeme s hrdosťou povedať,
že prešovskí evanjelici už pred 230 rokmi mali svoj
spevokol, ktorý spieval Hospodinovi vtedy a spieva aj
dnes.
Mgr. Oľga Adamkovičová
súčasná dirigentka spevokolu SION

počúvať. Ďakujeme predovšetkým nášmu Pánovi za
to, že sme to mohli urobiť. Ďakujeme bratom farárom
J. Bakalárovi a O. Kočovi, ktorí nám v tomto
pomáhali. Ďakujeme bratovi Jožkovi Harničárovi,
ktorý naše piesne veľmi trpezlivo a vysoko odborne
nahrával. Osobitne ďakujem všetkým členom
spevokolu, ktorí svoj voľný čas venovali nahrávaniu
tohto CD. Verím, že naša námaha nebola zbytočná a že
naše piesne nájdu svojich poslucháčov. Nevieme, ako

Zborový deň – cesta budovania vzťahov v cirkevnom
zbore v 3. nedeľu po Trojici (21. 06. 2015)

Aj večerné nedeľné služby Božie boli, len v inom
priestore. V chráme Božej záhrady.
Vďaka Pánovi za slobodu, že sa spev na chválu Jeho
mena môže rozliehať centrom nášho mesta. Vďaka Mu
patrí aj za priestrannú zborovú záhradu, v ktorej sa dá
usporiadať takáto akcia a my nemusíme byť odkázaní na
dopravu na vzdialenejšie miesta.
Pri týchto zborových stretnutiach si nechtiac vybavím
obdobie socializmu, keď sme my, vtedajší mládežníci,
mávali stretnutia v hlbokých lesoch, kilometre od
civilizácie. Gitary, harmoniky a spev sa rozliehal lesom, ale
mali sme istotu, že náš drahý Pán nás počuje, a tiež chráni,
aby nás všadeprítomné oko „eštebáka" nezahliadlo aj tam v
našich Slanských vrchoch.
Záverom patrí poďakovanie našim bratom farárom s ich
rodinami, že sú súčasťou tohto podujatia, za ich službu, za
zvládnutie hustoty účastníkov na meter štvorcový.
Ďakujeme aj vám mladým, ktorí ste ochotní zapojiť svoje
sily, venovať čas a realizovať myšlienku, ktorá prináša
požehnanie.
Už teraz sa teším, ak nám Pán dá príležitosť stretnúť sa
takto alebo podobne, aj o rok.
Pán s Vami, požehnané leto, prázdniny i čas dovoleniek
želá MG.

Bolo to opäť, podobne ako pred rokom, veľmi milé a
požehnané stretnutie. Stretnutie všetkých generácií. Od
kočíkov až po tých, ktorí už občas aj krívajú - zvlášť, keď
terén pod nohami nie je celkom pevný. A to množstvo
radostných, hrajúcich sa, či súťažiacich a pobehujúcich
detí, no radosť pozrieť.
Dovoľte aj vy ostatní, (ktorí ste zatiaľ medzi nás
neprišli, rodičia, či starí rodičia) deťom prichádzať k
Pánovi do spoločenstva Jeho ľudu, čo je samozrejme
spoločenstvo služieb Božích, detská besiedka, či letný
tábor, ale aj zborový deň. Práve tu je uvoľnená, priateľská a
pohodová atmosféra na zblíženie medzi nami všetkými. Tu
sa dobre cítia nielen deti, mládež, ich rodičia, ale aj babičky
a dedkovia. Je tu vytvorený priestor pre zdieľanie. Tu
môžeme povedať, či počuť svedectvo viery, Božej lásky i
životných skúšok - pre odvážnejších do mikrofónu
všetkým alebo v osobných rozhovoroch tým, s ktorými sa
inak často nestretávame. To je Božia rodina, ktorá má
možnosť sa stretnúť na „hodoch lásky duchovných aj
telesných".
Len čo sa začne šíriť vôňa z nahriatych grilov, už naše
pohľady a kroky smerujú tam k dobrotám, ktoré nám
chystajú naši mladší bratia. Sestry niečo napiekli, dievčatá
pripravili zeleninové nádhery i o smädných je postarané.
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Zo žiakov absolventi
orientácie, sprostredkovaných školou. V hodnotiacej
časti svojho prejavu ocenil predovšetkým tých žiakov,
ktorí počas svojho štúdia úspešne reprezentovali školu
na rôznych súťažiach, získali jazykové certifikáty z
nemčiny, zapájali sa do práce na školských projektoch
a do mimovyučovacích aktivít. V mene Rodičovského
združenia pri EKG im pri tejto príležitosti odovzdal
knižné odmeny. Mimoriadne ocenenie spojené s
vecnou odmenou od riaditeľa školy bolo udelené
Lýdii Sabolovej z VIII.O za výnimočné úspechy, ktoré
dosahovala počas ôsmich rokov štúdia na škole.
V závere slávnostných služieb Božích sa maturanti
už ako absolventi školy poďakovali svojim rodičom a
pedagógom.
Mgr. Andrea Hanzová

Posledný májový piatok sa na Evanjelickom
kolegiálnom gymnáziu niesol v slávnostnej
atmosfére. Žiaci IV.A, IV.B a VIII.O, ktorí od
pondelka 25. mája do stredy 27. mája úspešne zložili
maturitnú skúšku, si v rámci slávnostných Služieb
Božích v Chráme Svätej Trojice prevzali maturitné
vysvedčenia.
Spolu so svojimi rodičmi, učiteľmi a mladšími
spolužiakmi si najprv vypočuli kázeň slova Božieho
od Mgr. Slavomíra Sabola, biskupa VD, a z jeho rúk i z
rúk duchovného správcu školy, ThDr. Mateja Oráča,
potom poslednýkrát ako žiaci školy prijali
požehnanie. V nasledujúcom príhovore riaditeľ školy,
PhDr. Marián Damankoš, PhD., vyzdvihol dôležitosť
vedomostí a zručností ale najmä hodnotovej

Zoznam absolventov VIII. O triedy v školskom roku 2014/2015
Triedna učiteľka: Mgr. Ľudmila Kónyová
Bakaľárová Anna Mária, Baldovič Matúš, Barníková Katarína, Buzgo Martin, Dragun Maroš, Gavrun Adam, Gregová Martina,
Hanudeľ Erik, Kapitáň Michal, Kerestešová Jarmila, Kušnír Michal, Mordavský Richard, Ondriová Jaroslava, Pastír Dávid,
Petrová Dajana, Sabo Daniel, Sabolová Lýdia, Slodička Andrej, Tartaľová Kristína, Vangorová Katarína, Verčimák Peter
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Zoznam absolventov IV. A triedy v školskom roku 2014/2015
Triedny učiteľ: RNDr. Ján Plačko
Simona Čurová, Miriam Demčáková, Viktória Gdovinová, Michal Hajtol, Beáta Hurná, Matúš Hurný, Martin Ildža, Tamara
Ildžová, Klaudia Jakubová, Katarína Katuščáková, Karolína Kollárová, Viktória Krasová, Tadeáš Lacko, Veronika Lakatová,
Juliána Ľubocká, Andrea Lukáčová, Lenka Maťašová, Slavomír Matta, Lenka Poušová, Renáta Repjaková, Ján Štofan, Viktória
Vargová

Zoznam absolventov IV. B triedy v školskom roku 2014/2015
Triedna učiteľka: Mgr. Anna Fabuľová
Denkovičová Gabriela, Dlugošová Kristína, Fenuško Dávid, Hadbavná Soňa, Hruška Richard, Juhaščiková Natália, Kiššová
Dominika, Majerová Michaela, Palková Soňa, Pankuch Dávid, Perunská Petra, Peterová Nikola, Sochová Nikola, Sokolová
Klaudia, Straka Ivan, Šimová Kristína, Tartaľová Veronika, Vagaská Zuzana, Velebírová Andrea, Žipaj Vladimír
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Pohrebná rozlúčka s bratom farárom
ThMgr. Jánom Jágerským
Bratia farári a cirkevníci z prešovského
cirkevného zboru, zo Závažnej Poruby a z Lopúchova
a zarmútená rodina zosnulého, ako spoločenstvo
nádeje - ECAV na Slovensku, sme sa lúčili s verným
služobníkom svojho Pána, ktorého Pán povolal vo
veku 94 rokov a ktorý obetavo slúžil svojmu Pánovi 52
rokov, až keď v roku 2000 odišiel na dôchodok a žil v
Prešove. Zborový farár Ján Bakalár všetkých privítal a
zdôraznil, že i dnes budeme slovom Božím budovaní
vo viere v Pána Ježiša Krista, ktorý je živou nádejou v
každom okamihu nášho život, a vo viere a istote tejto
nádeje slovami básne vyznal:
V Tvojich rukách
Bože, v Tvojich rukách sme
v živote i pri smrti.
Nech len Tebe patríme.
Nádejou našou si Ty.
Kým sme ešte na svete,
dopraj nám v pokoji žiť,
zachovať Slovo sväté.
V tichosti potom odísť.
Andrej Hajduk
PONORENIE DO POHREBNEJ ROZLÚČKY
Všetci sme hneď v úvode spevom antifóny „Ja
som cesta i pravda i život, vraví Kristus Pán. Nik
Dňa 17. júna sa v evanjelickom Chráme Svätej neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze Neho"vyznali to,
Trojice v Prešove konala pohrebná rozlúčka s bratom čo vyznal aj Simeon v jeruzalemskom chráme: „Teraz
farárom ThMgr. Jánom Jágerským (31. mája 1921 prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho
slova v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie..."(L
Sokolče – 13. júna 2015 Prešov).
2, 29) Po liturgickom úvode, v ktorom poslúžili bratia
farári V. Pavlík, J. Velebír a D. Cina, sa dôstojný brat
PONORENIE SA POD HLADINU ŽIVOTA
Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Jánom biskup VD ECAV venoval výkladu textu a pýtal sa nás
Jágerským sa niesla v obraze jednej mojej skúsenosti všetkých, kedy sme pripravení na smrť. To nie je
so zosnulým bratom farárom. Spolu sme v roku 2012 otázka veku, úradu, postavenia a bohatstva, ale viery,
stáli na brehu Liptovskej Mary a on mi povedal: ktorá neprestáva žasnúť nad podivuhodnou Božou
„Pozri tam... tam, kde je práve teraz tá loď, tam pod milosťou a láskou, ktorá nás vedie do spoločenstva
hladinou je miesto, kde stál náš rodný dom."Vtedy som cirkvi. Simeon je mužom, ktorý miluje svojho Boha, je
si uvedomil, že je potrebné ponoriť sa pod hladinu Mu poslušný a dôveruje Jeho slovu. To bolo veľmi
prežitého, aby sme pochopili Božiu milosť a lásku a aktuálne prepojené aj s cestou života a službou
uzreli cez slová spomienok to, čo už je minulosťou, ale zosnulého brata farára, aby sme, ponoriac sa pod
tvorí pevnú súčasť nášho života. Táto skúsenosť sa hladinu jeho života a služby, nahmatali vernosť
viac a viac vynárala v mojej mysli, keď sme sa lúčili so Pánovi cirkvi – Ježišovi Kristovi. Takže nám neostáva
zosnulým bratom farárom a všetci si uvedomovali, že len so žalmistom vyznať: „Bože, učil si ma od mojej
„nemáme tu trvalé miesto, ale hľadáme ono budúce" mladosti a dosiaľ hlásam Tvoje divné skutky. Ani do
staroby a šedín neopúšťaj ma, Bože, kým nezvestujem
(Žid 3, 14).
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duchovný zrak, jeho srdce videli
a prijali Božiu spásu. Verím, že
aj pre zosnulého brata platia
slová nášho Pána a Spasiteľa,
ktoré brat farár zvestoval a nimi
aj žil: Ježiš Kristus je naším
vzkriesením i životom a ten, kto
verí v Neho, bude žiť, aj keď
umrie, a nik neumrie naveky, kto
žije a verí v Neho (J 11, 25 – 26)."
V tejto nádeji života
vyprevádzalo z chrámu 29
farárov ECAV na Slovensku
jedného z najstarších farárov,
ktorého mŕtve telo sme uložili na
hrobovom mieste na
evanjelickom cintoríne k
zosnulej manželke.
V oslovujúcej časti pohrebu
bolo ponorenie sa do života a služby brata farára v
rámci rozlúčky, ktorú pripravil domáci brat farár J.
Bakalár:
V nádeji vzkriesenia a života v Kristu, našom
Pánovi, sa lúčime s bratom farárom Jánom
Jágerským, ktorý sa narodil 31. mája 1921 v rázovitej
liptovskej obci Sokolče (ktorá je od roku 1975 pod
hladinou Liptovskej Mary) ako prvé dieťa rodičom
Matejovi a Márii, rod. Mikitovej. Vyrástol v sociálne
skromnom, ale duchovne požehnanom robotníckoroľníckom prostredí. V rodnej obci chodil päť tried
evanjelickej ľudovej školy a na odporúčanie riaditeľa
Andreja Vargu šiel študovať na Štátne reálne
gymnázium Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom
Mikuláši. Po maturite v roku 1941 sa prihlásil na
evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave, kde
štúdium ukončil v decembri 1945. Zúčastnil sa aj
odboja a mnohé udalosti, ktoré prežil, interpretuje ako
predivné Božie vedenie a milosť. Dňa 23. 12. 1945 bol
v Bratislave ordinovaný do služby dp. biskupom
Samuelom Štefanom Osuským a po ordinácii hneď
nastúpil na miesto biskupského kaplána k dp.
biskupovi V. P. Čobrdovi v Liptovskom Mikuláši.
Avšak už po mesiaci ho biskup vysiela do Prešova,
lebo tam ochorel zborový farár a senior ŠZS Július
Hajdu (13.4. 1892 Žehňa – 7. 5. 1947 Prešov). Tu sa
môžeme ponoriť do jeho požehnanej práce v
cirkevnom zbore v Prešove a senioráte. Bol svedkom
zápasu veriaceho ľudu, keď v čase ťažkej
hospodárskej krízy postavili kostol v Rokycanoch.
Ako zborový a seniorálny kaplán v Prešove v rokoch
1946 a 1948 sa veľmi tešil práci v CZ, kde pracoval
pod vedením principálov Júliusa Hajdu a Alexandra
Kovaríka, ktorý bol nemeckým a maďarským farárom

Tvoje rameno všetkým budúcim pokoleniam"(Ž 71, 17
– 18). Ani na dôchodku v CZ ECAV Prešov sa
neprestal zaujímať o dianie v cirkevnom zbore, v
senioráte a v cirkvi. Mnohé ho tešilo, ale vidiac aj
vlažnosť a stratu misijného zanietenia, bol
zarmútený... Zosnulý brat farár prechádzal náročným
obdobím dejín cirkvi, ale verne stál v službe a niesol
bremeno zborovej práce verne spolu so svojou
manželkou. Zvesť bola umocnená službou (3
piesňami) zborového spevokolu Sion.
Nasledovali príhovory brata farára V. Pavlíka z CZ
ECAV Závažná Poruba a sestry farárky E. Kaňuchovej
z Lopúchova, ktorá za 14-ročné pôsobenie
poďakovala slovami: „Veľmi si ho vážime pre jeho
vzácne duchovné hodnoty a vedomostné kvality,
ktorými obohacoval všetkých, ktorí s ním prichádzali
do styku. V našom cirkevnom zbore navždy ostane v
pamäti, pretože podrobne spracoval dejiny
matkocirkvi aj jednotlivých fílií. Jeho služba na Božej
vinici zanechala hlbokú a nezmazateľnú stopu na roli
nášho cirkevného zboru, ale predovšetkým v našich
srdciach oduševnenou zvesťou spásonosnej pravdy
Božieho slova."Brat senior ŠZS Ján Velebír poukázal
na jeho nadšenie, radosť a lásku k spoločenstvu, do
ktorého prichádzal aj napriek tomu, že mu už sluch
neslúžil najlepšie.
Na záver príhovorov prečítal duchovný správca
ESŠ v Prešove, brat farár Matej Oráč kondolenčný list
dôstojného brata generálneho biskupa, ktorý bol
vyjadrením aj nás všetkých: „Ďakujem Pánu Bohu za
to, že svojho verného služobníka v tejto časnosti
viedol, požehnával a ochraňoval v jeho službe a práci
v cirkvi – na Božiu slávu a pre dobro blížnych, ale aj v
jeho rodine, a to v radostných i v ťažkých chvíľach
života. Pán prepustil svojho služobníka v pokoji. Jeho
14
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a veľmi sa zaslúžil o pokojné
riešenie problémov v cirkevnom
zbore a sformovanie jedného
evanjelického cirkevného zboru
v Prešove. Toto obdobie svojej
služby pri svojej osemdesiatke
hodnotil takto: „Vrátil som sa
tam, kde som ako zborový
kaplán a seniorálny kaplán
začínal a kde som prežil tie
najkrajšie roky kňazskej služby
medzi mládežou a veriacim
ľudom. Vďačne spomínam na
seniora J. Hajdua, neskôr
Doliaka a na brata farára A.
Kovaríka, ktorý musel prežiť v
Prešove veľkú kalváriu svojho
života a odísť do V. Krtíša a
neskôr do Kežmarku. Ale nech
teda bolo, ako bolo, spievam so žalmistom: „Boh nám
je útočišťom a silou, pomocou v súžení vždy
osvedčenou."
On mu pomáhal a viedol ho Duchom Svätým, aby
požehnane slúžil prácou v nedeľnej škole, učiteľskom
ústave a na evanjelickom gymnázium. Tu sa jasne
vyrovnáva aj s nástupom druhej totality po februári
1948, tu sa prejavuje i jeho túžba študovať a
napredovať. Na odporúčanie riaditeľa gymnázia A.
Sokolíka podal si žiadosť na biskupský úrad o zloženie
skúšky profesora evanjelického náboženstva. Skúšku
úspešne zložil pred komisiou (Šenšel, Čobrda, Neckár
a Struhárik) na Biskupskom úrade v Liptovskom
Mikuláši 3. 10. 1946. Pre celý zbor sa stala
požehnaním práca Evanjelickej besedy a
nezabudnuteľným bolo organizovanie Zjazdu
evanjelickej mládeže východného Slovenska v
Prešove 14. a 15. júna 1947.
Veľkou oporou a pomocou v živote mu bola jeho
manželka Magdaléna rod. Bendíková (13. 6. 1928 – 9.
3. 2006), s ktorou v Chráme Sv. Trojice v Prešove
uzavrel manželstvo 31. júla 1948 a sobášil ich farár
Július Dzúrik. Manželka verne niesla náročnosť
služby v cirkvi, spolu kráčali cestou života v
manželstve skoro 58 rokov. Šariš mu prirástol k srdcu
aj vďaka jeho milej manželke, o ktorej vyznal, že je:
„... veľmi milé a jemné stvorenie, vždy vedela
napraviť, čo som ja prípadne pokazil."V závere života,
keď manželka trpela ťažkou chorobou, sa o ňu
príkladne a s láskou staral a opatroval ju. Pôsobenie v
Prešove bolo ukončené menovaním (v Prešove bol už
asi mesiac nový farár Viliam Koričanský, ktorý mu
odovzdal menovanie BÚ, že do 1. 8. 1948 bol

preložený za námestného farára do Chminianskych
Jakubovian). Tu pôsobil do 19. 12. 1948, a keďže
poberal štipendium Liptovského seniorátu, brat senior
Šenšel naliehal, aby prišiel do novo utvárajúceho sa
cirkevného zboru v Závažnej Porube. Bolo to Božie
volanie do rodného kraja, kde pôsobil od 5. decembra
1948 až do roku 1986. Dňa 9. januára 1949 bol
inštalovaný bratom seniorom Šenšelom, aby vytrval v
zápase, do ktorého bol postavený. Tu požehnane
pôsobil 38 rokov, opravoval s cirkevníkmi vojnou
polozrúcaný kostol, staval faru (od roku 1949 do roku
1960; v roku 1952 mu pomáhali aj bratia farári
Liptovsko-oravského bratstva). Brat farár mal
problém so stavebným materiálom, ale i so štátnou
správou a s neprajníkmi z radov cirkevníkov; bolo to v
ťažkých časoch komunistického útlaku a socializácie
dedín, a preto musel absolvovať štyri roky prevýchovy
vo vojenskom pracovnom tábore nútených prác. Bol
internovaný na základe povolávacieho rozkazu 14.
januára 1953 v Novákoch a stal sa „pétépákom" v
smutne známych Pomocných technických práporoch,
v ktorých končili osoby politicky nespôsobilé prejsť
bežnou vojenskou službou. Dôvody perzekúcie a
obvinenia boli: „1. vo svojich kázňach negatívne
pôsobí na ľudí a soc. zriadenie; 2. je hlavnou brzdou
socializácie obce; 3. svojím účinkovaním úplne rozbil
ČSM a Pioniera a negatívne pôsobí na mládež." Bol
vyvíjaný nátlak, aby sa vzdal kňazskej služby, ale on
nezaváhal a verne stál vo svojom povolaní
evanjelického farára. Preto bol preložený do Opavy a
Karvinej, robil v bani a kopal vodovodné kanály v
Budišove. Tu ho zastihlo aj zrušenie PTP. V roku 1960
po mnohých príkoriach a ťažkostiach a zápasoch
dostavali faru. V roku 1962 bol vyšetrovaný Štátnou
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bezpečnosťou v L. Mikuláši v súvislosti s procesom
biskupa V. P. Čobrdu a spol. Toto obdobie veľmi
poznačilo život brata farára, lebo sa stal nežiaducou
osobou, a podpísalo sa to aj na zdraví jeho manželky.
Nemohla sa zamestnať a v takom strese, pre príkoria a
núdzu, ale i mnohé prechladnutia nedonosila dve deti.
V roku 1968 sa zapojil aj do obrodného hnutia v ECAV
pod názvom „v tzv. čertovickom hnutí".

Pri pohľade späť
Je čas, keď dobrý hospodár
na brázdu späť sa obzrie.
Zvlášť, či to semä – Slova dar
zasieval s láskou, dobre –
Ten dar i Tebe zveril Pán
siať do sŕdc – jak sa patrí.
Strážiť ho, zodpovedať zaň,
až nadíde čas žatvy,

SPOD POLUDNICE NA ĎALEKÝ VÝCHOD
Nová etapa služby brata farára sa začína, keď má 65
rokov, po tom, čo sa 5. októbra 1986 rozlúčil v
cirkevnom zbore Z. Poruba po 38-ročnom pôsobení.
Ako sám vyznáva, aj tu ho nehodného sprevádzala
Božia milosť a ponoriac sa pod hladinu prežitého
vidíme jeho zápas a ochotu slúžiť a zvestovať
záchranu a spásu v Kristu.
Je to mimoriadne a zaujímavé 14-ročné pôsobenie
v cirkevnom zbore v Lopúchove, kde prichádza 10.
októbra 1986 (prichádza ako 65-ročný a odchádza ako
79-ročný). Bol to čas sprevádzaný náročnou službou
vo fíliách Abrahamovce, kde sa opravila veža v roku
1989; v Buclovanoch, kde bola škola prebudovaná na
chrám, ktorý bol posvätený 10. 9. 1995; v
Raslaviciach, kde významnou udalosťou bolo
odkúpenie katolíckeho kostola, ktorý po rekonštrukcii
bol slávnostne posvätený 6. septembra 1998.
Matkocirkev Lopúchov bola tiež miestom práce pri
oprave chrámu v rokoch 1988 – 1994. Tu sa po 52
rokoch uzatvára jeho aktívna služba v ECAV, kde
prijal mnohé požehnania, a oddych nachádzal vo
svojej záľube, ktorým je včelárstvo. Dňa 1. januára
2000 odišiel do dôchodku a skoro 15 rokov žil v našom
CZ v Prešove.
Keď sa 31. mája 2011 dožil 90 rokov, vyznal:
„Prežil som z milosti Božej za požehnaných 90 rokov
viac Božích dobrodení a požehnania, že ho nikdy
nespočítam." Chceme aj dnes, ponárajúc sa pod
hladinu prežitého, chváliť a oslavovať Pána Boha za
Jeho milosť a mnohé svedectvá služby zosnulého
brata farára Jána Jágerského, a lúčiac sa s ním,
pripomenúť si jeho odkaz, ktorý nás všetkých volá k
misijnej práci, službe a svedectvu. V rozhovore pri
jeho 90-tke na otázku: „Čo považujete za dôležité?"
odpovedal: „Misia, vnútorná misia v našej cirkvi, a to
jednak pri nás farároch, ale najmä medzi naším
ľudom. Bez misie zostaneme stojatou vodou."
Pán ho povolal v deň nedožitých 87. narodením
manželky 13. júna 2015 v požehnanom veku 94 rokov
a 13 dní. To, čo je dôležité pri pohľade späť,
oslovujúco vyjadril v básni k jeho 90-tke už zosnulý
brat farár L. Fričovský.

po boku s vernou manželkou,
čo oporou Ti bola.
Pri Tebe stála v dobrom, zlom,
kým ju Pán neodvolal.
Ty svoj kríž pokorne si vzal
v tej službe Spasiteľa.
Do nej si dušu, život dal
pre stavbu Jeho diela Spokojne preto hľadíš dnes,
že v čom sa pokračuje,
Ty podiel značný máš svoj tiež:
Hľa, cirkev, zbor Tvoj tu je!
Tak napĺňal sa i Tvoj cieľ
aj Tvoje zbožné priania,
že zveľadiť si ten dar smel,
Božieho požehnania!
Pripravil zborový farár Ján Bakalár pri rozlúčke v
ev. Chráme Sv. Trojice v Prešove 17. júna 2015 o
14.30 hod.
Ján Bakalár
zborový farár
CZ ECAV Prešov

„ Bože, učil si ma od mojej
mladosti, a dosiaľ hlásam
Tvoje divné skutky. Ani do
staroby a šedín neopúšťaj
ma, Bože, kým nezvestujem
Tvoje rameno všetkým
budúcim pokoleniam.“
Žalm 71,17-18
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Evanjelická základná škola v Prešove oslavovala 5. výročie

blížila sa však búrka. Nastal čas na náhradný plán.
Všetko potrebné na program bolo presunuté do
telocvične školy. Pri veľkom počte ľudí tam bolo
veľmi horúco, ale naše deti predviedli skvelý program,
ktorého témou bol Jonáš. Jeho príbeh je stále aktuálny,
lebo hovorí o poslušnosti. Po krásnom programe
prišiel čas na tvorivé dielne, ktoré už prebiehali vonku.
Pri desiatich stanovištiach mali deti spolu s rodičmi
možnosť vyrábať rôzne výrobky, súvisiace s témou
Jonáš. Túto časť dňa ocenili hlavne deti, ktoré si
domov odnášali plnú náruč vlastnoručne zhotovených
výrobkov. K úspešnému priebehu dňa prispeli aj
mamičky so svojimi koláčmi a oteckovia, ktorí
pomáhali s technickým zabezpečením akcie.
Ďakujeme Pánu Bohu za doterajšiu ochranu a
vedenie a prosíme o múdrosť a požehnanie do ďalšej
práce.
Kolektív EZŠ

Päť rokov v živote človeka nie je veľa, ale ani
málo. Päť rokov v živote školy je významným
medzníkom, hlavne ak začínala so siedmimi žiakmi a
dnes ju navštevuje 152 vo ôsmich triedach.
Nedeľa, 14. júna, bola dlho očakávaným a
starostlivo pripravovaným dňom. Od skorého rána sa z
nej ozývala vrava a z okien kuchyne sa šírila lákavá
vôňa. Na dvore prebiehali prípravy na popoludňajší
program. Keď bolo všetko pripravené, škola zasa
stíchla a v Chráme Svätej Trojice na Hlavnej ulici sa o
jedenástej mohli začať slávnostné Služby Božie, za
prítomnosti seniora Šarišsko-zemplínskeho seniorátu
Mgr. Jána Velebíra, zborového farára Mgr. Ondreja
Koča a duchovného správcu školy ThDr. Mateja
Oráča, PhD. Kázňou slova Božieho poslúžil biskup
VD Mgr. Slavomír Sabol, ktorý pripomenul históriu
školy a zdôraznil potrebu vzdelávania detí v
kresťansko-evanjelickom duchu.
Po ich skončení sa všetci presunuli na chutný
obed naspäť do školy. O 14.00 mal začať program,

Lepší život vďaka práci pre dievčatá z Hniezda
Nedávno som držala v rukách knihu s názvom
„Keď pomoc škodí“. Myslím, že tento názov vystihuje
aj to, o čom sme sa pred časom rozprávali s jednou
známou, keď vravela, že podporila niekoho, kto od nej
na ulici pýtal peniaze. Povedala som jej môj názor, že
týchto ľudí takáto „pomoc“ nič dobré neučí a skutočne
im nepomáha. Veľmi výstižné je aj príslovie: „Ak
daruješ človeku rybu, nakŕmiš ho na deň, no ak ho
naučíš loviť ryby, dáš mu potravu na celý život.“
V súvislosti s tým sa nám v Relevant-e pomocou
projektu „Lepší život vďaka práci“, podporeným
Nadáciou Pontis - Nadačný fond Accenture a vďaka
dobrej spolupráci s Evanjelickým cirkevným zborom
v Prešove podarilo zamestnať na dohodu dve dievčatá
z Domova na polceste Hniezdo do konca leta 2015. Ich
pracovnou náplňou sa tak stalo upratovanie, šitie či
maľovanie tričiek s následným predajom. Toto sú
začiatky realizácie našich dlhodobejších plánov, a to

postupne rozbehnúť pracovný inkubátor, ktorým by
bol napr. upratovací servis alebo e-shop, s cieľom
pomoci dievčatám systematicky si osvojovať
pracovné zručnosti a návyky a finančne si zabezpečiť
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Sme veľmi vďační za každý druh pomoci a aj
tentokrát vnímame potrebu pomoci napr. kúpou
zhotovených výrobkov, ale hlavne finančným
príspevkom na nákup materiálu, zariadenia, na nájom
či poskytnutím priestorov na realizáciu pracovného
inkubátora. Uvedomujeme si, že zatiaľ nemáme na
jeho rozbeh podaný projekt, preto aspoň v začiatkoch
by nám pomohla finančná podpora. Čo sa týka
konkrétnej predstavy pracovného inkubátora, tu by
sme Vás radi poprosili o vaše nápady, návrhy,
jednoducho čo by ste vy radi uvítali ako potrebné nové
služby - upratovací servis, práčovňu, tvorivú dielňu?
Máme záujem o to, aby to nebola pomoc len pre
dievčatá z Hniezda, ale aj pre širokú verejnosť.
Budeme vďační, ak nám svoje nápady napíšete napr.
na náš e-mail: relevant@relevant.sk a zároveň ak nás
podporíte aj modlitebne.

aspoň základné potreby. Predpokladáme, že tak sa
zvýšia ich schopnosti a možnosti uplatnenia sa na
otvorenom trhu práce.
Je na čom pracovať - ranné vstávanie, dochádzanie
do práce načas, zodpovednosť, učiť sa komunikovať a
prijímať konštruktívnu kritiku, či opakovanie
jednotlivých úkonov, ak práca nie je kvalitne
vykonaná... Ale nielen v týchto oblastiach sa budú
dievčatá pod vedením pracovníčok Relevant-u učiť
popri samotnej práci. Okrem upratovania budú
dievčatá vyrábať aj kreatívne výrobky či ručne
maľovať tričká, ktoré budú mať čoskoro svoje miesto
aj v obchode Patmos, ale aj na našej stránke
www.relevant.sk a neskôr na niektorých e-shopoch.
Na to, aby dievčatá vstúpili pripravenejšie na trh
práce, slúžilo aj školenie vo Veľkom Slavkove v apríli
2015, na ktorom sa zúčastnili aj chlapci z Útulku
„Dom na polceste Veľký Slavkov“. Jedna obyvateľka
Hniezda hodnotila školenie slovami: „Bolo to veľmi
dobré, potrebovala som sa zamyslieť nad tým, že
potrebujem mať nejaký cieľ...“

Tím Relevant n. o.

Detský biblický tábor – Červenica
10.8. – 16.8.2015 (pondelok – nedeľa)
Detský biblický tábor sa bude tohto roku konať v
krásnom prostredí v Červenici (škola pre hluchoslepé deti). Téma je “Jozua – silný a odvážny”.
Chceme sa rozprávať o Božom mužovi, ktorý
statočne a svedomito slúžil Pánu Bohu a tým viesť
deti k Pánovi Ježišovi.
Odchod: 10.8.2015 (pondelok) – 9:00
– Objednaným autobusom – zraz o 8:30 pred
budovou ev. a. v. fary Svätoplukova 11, Prešov
Príchod: 16.8.2015 (nedeľa) – 9:00
– Pred evanjelický a. v. chrám Sv. Trojice, pričom deti budú mať spoločný program na Službách Božích približne do
10:15.
Vek detí: 6 – 12 rokov
Cena tábora pre 1 dieťa je 50 €.
– Suma zahŕňa náklady na stravu a ubytovanie (tohto roku budeme spať v spacákoch na posteliach). Náklady na
dopravu a ďalšie materiály kryje cirkevný zbor. Strava je zabezpečená 5x denne, samozrejmosťou je poistenie všetkých
účastníkov. Zľavy tohto roku neponúkame, keďže cena je už teraz pre účastníkov veľmi výhodná.
Detský tábor vedie Ing. Peter Gál (tel.: 0948 411 263) spolu s dobrovoľníkmi (t.j. bez nároku na honorár) z radov
rodín a mládeže z nášho cirkevného zboru ECAV v Prešove. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje Mgr. Sylvia Iľková.
PRIHLÁŠKU + aktuálne informácie nájdete v kostole, na farskom úrade a na internetovej adrese:

www.relevant.sk/deti
Prihlášku, ktorej súčasťou je Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od praktického lekára pre deti a dorast, je
potrebné odovzdať najneskôr do 20. júla 2015 na ev. a. v. farskom úrade, Svätoplukova 11 v Prešove.
Tešíme sa na všetkých malých, odvážnych táborníkov :)
Detská besiedka sa cez letné prázdniny nekoná, najbližšie sa stretneme 13. septembra 2015.

18

PATMOS

č. 3/2015

www.patmos.sk

PEVEC BOŽÍ

posledných piatich rokov jeho účinkovania na
Morave v Meziříčí. Kňaz Jur Tranovský je tu
vystavený nielen ťažkým skúškam ako kňaz - v
zápase s politickou mocou nastupujúcich
Habsburgovcov po bitke na Bielej hore (1620), kedy
nastáva obdobie začiatku tvrdej rekatolizácie
krajiny Českej koruny (Čiech a Moravy), ale aj
vlastných odpadlíkov z evanjelickej cirkvi. Do
týchto mocenských zápasov zasiahne morová
epidémia, ktorá má za následok vysoké úmrtie
obyvateľstva a zasiahne aj rodinu Jura
Tranovského – v Meziříčí zomierajú jeho tri malé
deti. Dramatik vykresľuje kňaza J. Tranovského ako
osobnosť silnej viery a veľkého humanistu. Ilustruje
to na vzťahu ku katolíckemu dôstojníkovi, ktorého
zachráni pred zavraždením zo strany zbojníka
Vanducha, aby tento potom v závere hry , keď teror
habsburskej moci má stúpajúcu tendenciu a dôstojník
cisárskej armády je jej súčasťou, umožnil
Tranovskému nielen tajný útek z väzenia, kde by ho už
následne čakala smrť, ale aj jeho útek so ženou do
emigrácie do Sliezska."
ŽIVOT
9.4.1592 - narodený podľa Gregoriánskeho
kalendára,
27.3.1592 - podľa juliánskeho kalendára, rodičia
Valentín a Hedvika, rod. Zentková zo Smilovíc
1605 - na lýceu v dolnolužickom Gubine
1606 - štúdium na gymnáziu v Kolobrzegu

28.mája 2015 o 18:30 hod. v DJZ v Prešove, v
historickej budove, nás čakalo prekvapenie v podaní
hercov Spišského divadla, ktorí nás vtiahli do
životného zápasu Juraja Tranovského. Bez
zveličovania môžeme povedať, že toto unikátne
predstavenie, s autentickým a profesionálnym
vystúpením hercov, bolo v predvečer 378. výročia
smrti Juraja Tranovského, ktorý zomrel 29. mája 1637
v Liptovskom Mikuláši. Jeho odkaz a zápas viery
rezonoval v našich srdciach, lebo piesne, ktoré sa
spievali, svedčili o Božej milosti a nádeji v Pánovi
Ježišovi, a preto právom bol Tranovský nazvaný
slovanským Lutherom.
Predstavenie krásne chrakterizoval Ján
Sládaček, ktorý urobil úpravu, dramaturgiu a réžiu
prestavenia Júliusa Barča-Ivana Pevec Boží a z jeho
vyjadrenia vyberáme: „Hra krompašského rodáka,
evanjelického kňaza, spisovateľa a dramatika
Júliusa Barča-Ivana Pevec Boží z roku 1934 má v
dejinách slovenskej drámy výnimočné postavenie.
Je jedinou hrou, v ktorej sa pertraktuje jedna
epizóda zo životného príbehu významnej osobnosti
nielen evanjelických dejín, ale aj slovenskej
kultúry, evanjelického kňaza Jura Tranovského,
autora spevníka Cithara sanctorum, známeho ako
Tranoscius, i ďalších významných diel duchovného
života evanjelickej cirkvi. Barč-Ivan vo svojej
dráme zobrazil životné situácie J. Tranovského z
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Juraj Tranovský Augsburgskú
konfesiu vyzdvihol najvrelejšími
slovami: Augsburgské vyznanie je
podľa neho „summa zdravých řečí
aneb učení křesťanského v Písmích
svatých Starého i Nového zákona
zřetedlně a nepohnutelně založeného"
je to „drahý klenot"a poklad od Boha
v těchto posledních časích svěřený",
ve kterém „ač krátce, však patrně,
vážně a důvodně položený grunt
apoštolského učení se nachází".
Neoddeliteľnou súčasťou tvorby
Juraja Tranovského sú jeho latinské
básne. V roku 1629 bola v sliezskom
Břehu vytlačená jeho zbierka
Odarum sancrarum sive
Hymnorum ... libri tres – Tři knihy
posvátných písní či hymnusů, ktorá obsahovala 150 ód
rozdelených do troch kníh.
Latinské ódy sa stali východiskom pre ďalšie po
česky písané Tranovského dielo, ktoré vyšlo v roku
1635 pod názvom Phiala adoramentorum (tj.
„nádoba naplněná vůní kadidla"– název na základě
knihy Zjevení Jana 5,8). Ide o dvanásťdielnu knihu
modlitieb, ktorá obsahuje modlitby pre všetky
príležitosti ako života cirkvi, tak aj života jednotlivca.

1607 - štúdium teológie na
univerzite vo Wittenbergu
1611 - profesor na
malostranskom gymnáziu pri
Chráme Sv. Mikuláša na Malej
Strane v Prahe
1612 - súkromný učiteľ a
vychovávateľ na zámku v Třeboni
1613 - návrat do Prahy, kde
znovu vyučuje
1614 - rektor školy v Holešove na
Morave
26.5.1615 - sobáš s Annou,
rodenou Polanovou, rektor mestskej
školy vo Valašskom Meziříčí
21.4.1616 - ordinovaný za farára
v Olešnici
1616-1620 - pôsobí ako farár vo
Valašskom Meziríčí
1620 - vydáva v Olomouci tlačou preklad
Augsburského vyznania
1621 - po bitke na Bielej hore útek do Těšína
1623-1625 - návrat do Valašského Meziříčí a
väzenie, po prepustení tu pôsobí do roku 1626
1625-1628 - útek a pobyt vo vyhnanstve v Bilsku
(Bielsku – Poľsko)
1629 - vydáva svoje latinské Odarum sacrarum
sive himnorum (Tři knihy posvátných písní či hymnusů
– 150 piesní
1632-1637 - pôsobí ako farár v Liptovskom sv.
Mikuláši
1635 - v Levoči vydáva knihu modlitieb – Phiala
odoramentorum
1636 - v Levoči vychádza jeho kancionál Cithara
sanctorum alebo Písně duchovní staré
29.5.1637 - zomrel v Liptovskom Mikuláši vo veku
45 rokov. Jeho telo bolo pochované v kostole v
Liptovskom Mikuláši. Chrám neskoršie zabrali
katolíci a dnes sa už presne nevie, kde sa jeho telo
nachádza.
Kristus Pán jest můj život, smrt pak má zisk můj
jest, toho mám mnoho jistot, Bohu buď vděčná čest.
Kristu náležím, tomu živ jsem i umírám, z ciziny světa k
domu jeho se ubírám. Kde Jeruzalém nový jako křišťál
skvoucí má pokoj opravdový, při tom radost vroucí. (z
Třanovského písně)
DIELO
Prvou knihou, ktorú Juraj Tranovský vydal vo
vlastnom náklade, bol preklad Augsburgskej konfesie
(Konfessi Augšpurská), ktorý bol vytlačený v roku
1620 v Olomouci. Tranovského preklad je vynikajúci
a má na zreteli tiež starší český preklad z roku 1576.
Dielo venoval mestskej rade a celej obci mesta Těšína.
Vo svojom predslove, datovanom 1. januára 1620,

Posledným a najväčším dielom Tranovského je
jeho kancionál, ktorý nesie názov Cithara sanctorum,
tj. Písně duchovní staré i nové. Kancionál prvýkrát
vyšiel v Levoči v roku 1636. Obsahoval 412 piesní, z
ktorých vyše 150 preložil alebo sám zložil Tranovský.
Pri zostavovaní spevníka vychádzal Tranovský bez
výnimky z Písma svätého a jeho výkladu podľa
Augsburgského vyznania. Z tohto dôvodu bola
Cithara nielen dielom vysokej umeleckej kvality, ale
plnila aj úlohu biblickej „dějepravy" a lutherského
katechizmu.
Obľuba Cithary sanctorum (nazývanej tiež
podľa autora jednoducho Tranoscius) bola
mimoriadna – ešte v 17. storočí vyšla desaťkrát, do
konca 20. storočia potom v minimálne 215
vydaniach!
Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v
Třanovicíc ( preklad A. Bodnárová)
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KECY 2015 - YOU ARE HERE

aktivít, na ktoré sú všetci mládežníci, dorasťáci a
stredoškoláci srdečne pozvaní. Stačí sledovať našu
skupinku na Facebooku „Kecy a Dorast a Mládež
PREŠOV”.

Aj tento rok pripravujeme KECY tábor pre
stredoškolákov. Bude to v poradí už 12-ty rok, kedy
mládežníci z nášho cirkevného zboru budú
organizovať americko-slovenský konverzačný tábor.
Tešíme sa na túto udalosť a chceme poprosiť
všetkých o modlitby. Tábora sa zúčastní spolu takmer
90 mladých ľudí, vrátane amerického a slovenského
tímu a viac ako 45 študentov. Tábor bude prebiehať od
2. júla do 8. júla v rekreačnej oblasti Mníhovský potok
pri Bardejove. Našou túžbou nie je zažiť len veľa
zábavy a spoznať nových Američanov, ale aj to, aby
študenti z Prešova mohli počuť a naučiť sa viac o
Ježišovi Kristovi a o tom, čo pre nás všetkých vykonal.
Zároveň všetkých pozývame na „After party”,
ktorá sa uskutoční 9. júla o 18:00 vo Veľkej zborovej
sieni našej fary, na Svätoplukovej 11. Uvidíte, ako to
na KECY tábore vyzerá, budete počuť našu kapelu,
spoznáte aj vy Američanov, ktorí s nami boli na tábore
a stretnete sa s rodičmi študentov, ktorí budú na túto
„After party“ tiež pozvaní.
Počas leta budeme organizovať množstvo ďalších

Ďakujeme za vaše modlitby a tešíme sa na vás.

PREŠOVSKÉ KULTÚRNE LETO 2015
4.7.2015 od 14:00 na pešej zóne pred Konkatedrálou sv. Mikuláša
Koncert ľudí dobrej vôle
16.7.2015 o 19:00 v Ortodoxnej synagóge ARTIS festival * Hava Nagila
Tradičné židovské piesne a slávne melódie skladateľov židovského pôvodu G. Gershwina a L. Bernsteina
31.7.2015 o 19:00 Evanjelický a.v.chrám sv. Trojice
Nemecká baroková a romantická organova hudba
Diela D. Buxtehudeho, G. Bohna, J. S. Bacha, F. Mendelssohna-Barholdy, R. Schumanna, J. Brahmsa a L. W.
Hesseho/Stefana Heuckeho
20.8.2015 o 19:00 ARTIS festival * Kreutzerova sonáta
Fenomenálny huslista M. Paľa a klavirista L. Fančovič odohrajú koncert venovaný huľovým sonátam L.van Beethovena a
J. Brahmsa
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SOBÁŠENÍ

ZOSNULÍ

(apríl 2015 - jún 2015)

(apríl 2015 - jún 2015)

Martin Guman a
Adriana Bajusová

18. apríla

Mgr. Ľubomír Balanik a
Ing. Miroslava Urbancová

18. apríla

Fileo Satta a

9. mája
Jana Gregová

Pavel Kadlic a

9. mája
Miriama Ščešňáková

Michal Skuban a

16. mája
Jana rod. Olejárová

Štefan Lӧrinc a

požehnanie
manželstva

Anna Partilová, 85 r

31. marca

Pavel Hartmann, 72 r

3. apríla

Ružena Babejová, 74 r

30. apríla

Milan Chovan, 83 r

5. mája

Helena Priputenová, 76 r

9. mája

Vladimír Zábojník, 50 r

12. mája

Zuzana Kováčová, 81 r

14. mája

Ján Krmenský, 75 r

28. mája

Terézia Hulvejová, 92r

7. júna

Ján Jágerský, 94 r

13. júna

Elena Dubinská, 85 r

18. júna

Zuzana Macejová, 68 r

19. júna

13. júna
Simona Guľasová

Rastislav Sedlák a

27. júna
Katarína Velebírová

Miroslav Slimák a

27. júna
Mária rod. Jacková

požehnanie
manželstva

Domáci tlačový fond
Od 1.3.2015 do 31.5.2015 na DTF prispeli:
František Ančin 20 €, rodina Alexovičová 20 €, Balocká Mária 10 €, Benková Emília 20 €, Beňková Mária
10 €, Bosá Mária 10 €, Bučková Anna 10 €, Bulnová Anna 10 €, Csikyová Lýdia 10 €, Chovanová Margita
10 €, Chovanová Mária 15 €, Dzurňáková Klára 10 €, Feldsamová Alžbeta 25 €, Gdovin Juraj 10 €, Gdovin
Pavol 10 €, Grega Ján 10 €, rodina Hadbavná 10 €, Hadbavná Mária 10 €, Harčarová Jolana 10 €, Horenská
Anna 20 €, Hrabčák Stanislav 5 €, Hulvej Miroslav 10 €, Hurná Anna 10 €, Chovan František 10 €, Ivanová
Anna 20 €, Jagerský Ján 15 €, Juhás Milan 10 €, Katuščák Milan 10 €, Katuščáková Dana 10 €, Kendická
Helena 10 €, Klima Jozef 20 €, Klima Miroslav 20 €, Košťaliková Viera 10 €, Kozáková Anna 10 €,
Kožlejová Valéria 5 €, Kozlová Alžbeta 10 €, Kriváňová Božena 10 €,Krupová Mária 10 €, Lipovská Rút 5
€, Lipták Andrej 10 €, Majerník Dušan 10 €, Majerník Pavel 10 €, Majerníková Mária 20 €, Makovičová
Anna 10 €, Malá Darina 10 €, Medňanský Karol 20 €, Mušinka Robert 10 €, Partilla Pavol 10 €, Petrenková
Alena 10 €, Petrová Justína 10 €, Pištejová Ľubomíra 10 €, Priputenová Helena 20 €, Richtáriková Viera 10
€, Sabolová Anna 5 €, Santová Ľubica 10 €, Sepešiová Oľga 10 €, Socha Juraj 10 €, Straka Milan 10 €,
Straková Iveta 10 €, Šebeňová Mária 10 €, Šima Štefan 20 €, Šimočková Anna 20 €, Šoltis Martin 5 €,
Tomčík Dušan 10 €, Urmaničová Kamila 5 €, Urbancová Mária 10 €, Vagaský Štefan 10 €, Vaľo Michal 10
€, Vaňková Zlata 10 €, Vargová Viera 5 €, Vojtašková Mária 20 €, Žemberyová Mária 10 €
Srdečne ďakujeme
Spolu 870,00 €
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Jubilanti nášho cirkevného zboru
v III. štvrťroku 2015
Milé sestry a bratia jubilanti,
dovoľte, aby sme Vám v mene nášho prešovského evanjelického a.
v. cirkevného zboru zaželali k Vášmu životnému jubileu, ktorého sa z
Božej milosti dožijete v treťom štvrťroku 2015, 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:
„Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. “
Matúš 28,20b
50 rokov života:
Ľuboš Baran, Jonathan Gresty, Michal Hermanovský, Ladislav
Ivanko-Macej, Eva Jecušková, Slavomír Kašprišin, Milan Kmecik,
Miroslav Macej-Kojatice, Miroslav Macej-Prešov, Jaroslav Nižník,
Drahomíra Sabolová
60 rokov života:
Miroslava Dzubajová, Dana Gajdošová, Agnesa Harčárová, Mária
Krajňáková, Dušan Kušnír, Ján Matuščák, Margita Matuščáková,
Milan Mikluš, Jozef Oráč, Miroslava Oráčová, Milan Štoffa
65 rokov života:
Jozef Čurlík, Darina Lipovská, Mária Lipovská, Anna Pribulová
70 rokov života:
Emília Benková, Irena Kmecová, František Macej, Viera Martonová,
Andrej Mitaľ, Eva Nováková, Oľga Paľová
75 rokov života:
Štefan Anderko, Ružena Babej-Kmecová, Mária Beňová, Vladimír
Dzuriš, Júlia Guľasová, Štefan Marton
80 rokov života:
Anna Foľtová, Anna Kočová, Anna Lenhardtová, Juraj Luterán,
Milan Sabol
85 rokov života:
Anna Olejárová
90 a viac rokov života:
Drahomír Dluhoš, Anton Lenhardt (90), Alžbeta Juhasová (92), Jana
Kaňáková, Anna Lenhardtová (93), Anna Moyzesová, Mária
Tkáčiková (94)
50. výročie sobáša:
Jozef Michalík a Elena Michalíková
55. výročie sobáša:
Štefan Demčák a Jolana Demčáková
60. výročie sobáša:
Rastislav Sabol a Helena Sabolová

POKRSTENÍ (apríl 2015 - jún 2015)
Martina Janková

2. apríla

Samuel Straka

4. apríla

Adam Dzuriš

7. apríla

Richard Kováč

11. apríla

Ivana Miškufová

11. apríla

Vanesa Fertaľová

25. apríla

Samuel Mikloš

25. apríla

Richard Šoltis

26. apríla

Tatiana Vysoká

2. mája

Leoni Pavelová

3. mája

Matias Sokáč

3. mája

Mia Katuščáková

9. mája

Nina Skubanová

16. mája

Sára Sabová

16. mája

Tanya Emily Adamčínová

24. mája

Samuel Galuška

30. mája

Alžbeta Cuperová

13. júna

Jakub Červeňák

13. júna

Tomáš Kurhlӧffer

13. júna

Matej Imrich

20. júna

Sabína Slimáková

27. júna
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