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Ale Radca, ten 
Duch Svätý, 

ktorého pošle 
Otec v mojom 
mene, Ten vás 

naučí všetkému a 
pripomenie vám 
všetko, čo som 
hovoril. Pokoj 

vám zanechávam, 
svoj pokoj vám 
dávam, nie ako 

svet dáva, vám ja 
dávam. Nech sa 

vám srdce 
nermúti a 

nestrachuje! 

Príď Duchu Svätý, tak veľmi Ťa potrebujeme!
Príď do prázdnych sŕdc a naplň ich vierou, nádejou a láskou.
Príď a očisti našu myseľ, aby vo všetkom hľadala Boha.
Príď do rodín, nech v nich zavládnu dobré vzťahy.
Príď k mladým ľuďom, nech venujú svoje srdcia Ježišovi.
Príď  a žehnaj prácu našich rúk, aby bola spoluprácou na budovaní Božieho kráľovstva.
Príď a daj nám kresťanských politikov, ktorí sa vždy zastanú pravdy.
Príď, ochraňuj našu vlasť od moci zla a daj nám obrátenie a pokoj.
Príď do cirkvi a jej spoločenstiev a posväť ich ohňom svojej lásky.
Príď a povolaj mnohých bratov a sestry, čo ti budú slúžiť celým srdcom.
Príď, Duchu Svätý a vyzbroj nás, aby sme s Tvojou pomocou slúžili Božiemu 
kráľovstvu.                                                                                                                     
Amen

Kresťanská cirkev svätí tretie najväčšie sviatky, sviatky svätodušné, kedy si 
pripomíname zoslania Ducha Svätého na učeníkov. Ak Vianoce nazývame sviatkami lásky, 
Veľkú noc sviatkami života, tak svätodušné sviatky by sme mohli nazvať sviatkami nádeje. 
Neoprávnene má táto slávnosť menší slávnostný charakter na rozdiel od Vianoc a Veľkej 
noci. Nemyslím na menší vonkajší lesk s rozličnými zvykmi, ale vôbec na slabšiu 
príťažlivosť svätodušných sviatkov, čo sa odráža aj na menšej návštevnosti Služieb Božích. 

 Podstata toho všetkého je, že dnešný človek podceňuje dary Ducha. Už dávnejšie 
sledujeme odklon záujmu verejnosti od oblasti duchovnej, no tým väčšie sústreďovanie 
pozornosti na oblasť hmoty – matérie. Sme svedkami toho, ako sa dnešnému človeku stali 
cudzie hodnoty dary Ducha Svätého, ktoré sú podstatné k životu s Bohom a k spáse. Tak ako 
prvotná kresťanská cirkev nemohla vzniknúť bez darov Ducha Svätého, tak bez nich ani 
dnes nemôže jestvovať naše kresťanské spoločenstvo a vôbec náš duchovný život. 

Bez Ducha Svätého by sme nemohli v Pána Boha veriť, ani k Nemu prísť. Tak ako voda 
vyviera z prameňa, tak naša viera, naša túžba po Pánu Bohu, naše spojenie s Ním, naša 
zbožnosť, naša chvála Pána Boha, naša vďaka Jemu, naša radosť v Pánu, to všetko má svoj 
prameň v diele Ducha Svätého. On je hybnou silou, ktorá vedie človeka k viere v Boha a 
dáva mu smelosť vyznávať Ho i v ťažkých časoch skúšok viery. 

Pod vplyvom kázne apoštola Petra sa pôsobením Ducha Svätého dalo pokrstiť 3000 
ľudí. Prijali krst dobrovoľne, ochotne, z vnútornej potreby. 3000 ľudí je ochotných 
nasledovať Ježiša, vziať svoj kríž na seba. Je to prvotný cirkevný zbor v Jeruzaleme. Srdcia 
mali obrátené k Bohu s túžbou o posvätnosť života. Kto by nechcel žiť v takom zbore? 
Cirkev v Jeruzaleme je našou duchovnou matkou. Odtiaľ sa šírilo evanjelium, vznikali 
ďalšie cirkevné zbory. Ako žil prvý zbor v Jeruzaleme, aké boli znaky jeho oduševnenia a 
života? Bola to živá cirkev, ktorá zotrvávala v apoštolskom učení, v spoločenstve, v lámaní 
chleba a na modlitbách.

1.Zotrvávali v apoštolskom učení. Apoštolovia prichádzali so slovom o Ježišovi. Cirkev 
nemala ešte v písomnej forme evanjeliá a epištoly, teda Novú zmluvu. Božie evanjelium sa 
šírilo od úst k ústam, ale aj od srdca k srdcu. Učeníci sa rozpomínali na všetko, čo zažili s 
Ježišom. Pred nimi boli Jeho skutky, sväté slová, príklad. Zvlášť udalosť vzkriesenia a 
oslávenia Pánovho. Posadil sa na pravici Božej. Ježiš pred nimi ako taký, ktorý chodil, 
dobre činil. Nechceli ani nič iné vedieť a zvestovať. Vážili si slová apoštolov a prorokov, 
ako to bolo v židovstve, ale teraz do stredu ich zvesti vstupuje Ježiš Kristus. On je 
Spasiteľom, Záchrancom. Ježiš bol v strede ich zvesti, On náš Pán nech je aj v strede našej 
zvesti. Jeho zvestujeme, Jeho slovo si čítame, Jeho vzývame. Ak je naozaj tak prítomný 
medzi nami, potom sme Jeho cirkvou a pri všetkej našej ľudskej slabosti zotrvávajme v 
apoštolskom učení bez pridávania ľudských výmyslov.

2. Zotrvávali v spoločenstve. Prví kresťania sa schádzali na spoločné jednoduché Služby 
Božie. Prečítali si state zo Starej zmluvy, rozpomínali sa spolu s apoštolmi na Ježišovo 
slovo, uvažovali nad ním. Hľadajú jeden druhého. Nemôžu zostať osamote. Tá silná viera v 
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Ježiša ich priamo tiahne do spoločného zhromaždenia 
rovnako veriacich, rovnako dúfajúcich a Boha 
milujúcich. V prvých počiatkoch sa kresťania 
schádzali večer čo večer. Radostne, túžobne čakali na 
chvíľu, keď budú môcť byť spolu. Jeden s druhým sa 
raduje, jeden druhému praje, jeden druhému donesie 
pokrm, ak ho nemá. A ak je niekto biedny, podporia ho 
až po predávanie majetku na prospech blížnych 
veriacich! Viera tu pôsobí a prejavuje sa skutkami 
lásky. Aký je to vzor pre nás! A čo my? Vieme sa aspoň 
radovať z úspechu blížneho? Vieme plakať s 
plačúcimi? Radujeme sa z toho, že môžeme 
prichádzať do chrámu Božieho, do spoločenstva 
veriacich a mať pri sebe, vedľa seba známych a 
neznámych, ale veriacich v Božieho Syna?

3. Zotrvávali na lámaní chleba. Týmto je 
naznačené, že spoločné pobožnosti sa končili 
sviatosťou Večere Pánovej. Podľa napomenutia 
Kristovho to veriaci robili na Jeho pamiatku. 
Pripomínali si Jeho smrť, obeť i vzkriesenie. Na 
utvrdenie svojej viery v Božiu odpúšťajúcu lásku 
prijímali aj viditeľné dary: chlieb a víno, telo a krv 
Spasiteľa. To bola slávnosť úprimne radujúceho sa 
srdca, že Boh sa zmiloval nad nimi, prijal ich za svoj 
ľud a vytvoril si z nich nový Izrael. Radi prijímali túto 
sviatosť v spoločenstve. Nám sa niekedy zdá akoby sa 
prvok radosti pri Večeri Pánovej medzi nami vytratil. 
Nezabúdajme! Pristupovať k stolu milosti je radosťou 
srdca, ktoré túži po zmierení a v pokání prijíma Jeho 
dary.

4. Zotrvávali na modlitbách. Spoločenstvo sa 
modlí, skláňa svoje hlavy, ruky ma zopäté k 

modlitbám, zo srdca plynú úprimné modlitby, prosby, 
chvály a vďaky. Možno bez veľa slov, ako učil Pán 
Ježiš. Možno je to len vzdych, ale vrúcny a pokorný. 
Povedať len: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. 
Alebo: ďakujem Ti, že si ma vyslyšal. Svet modlitieb 
je rôznorodý, každý má svoje osobné starosti, túžby, 
vďaky... Ale máme aj spoločné túžby, prosby: za 
cirkev, za živý zbor, aby sa Božie Slovo rozsievalo. 
Prosby za oživenie, za dar Ducha Svätého, za dar 
viery, aby sa diala aj pri nás Božia vôľa. Nech nám 
Otec nebeský dáva svojho Ducha a prebúdza k živej 
viere napriek neporozumeniu mnohých, aby sme 
chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu.
Tak ako veriaci v prvotnej cirkvi zotrvávajme aj my v 
cirkvi i v našom cirkevnom zbore v apoštolskom 
učení, v spoločenstve, na lámaní chleba a na 
modlitbách.

Slovami piesne /ES 179/ prosíme: Príď, Duchu Svätý, 
Bože náš, svojimi darmi naplň nás: láskou vierou, 
horlivosťou, úprimnou srdca radosťou. Tvoja božská 
moc a sila mnohých v Kristu obdarila. Čuj naše hlasy, 
ó Pane, keď vrúcne k Tebe dnes voláme: Haleluja, 
haleluja! 

Lenka Wagnerová
námestná farárka

Modlitba za konfirmandov                   

 Pane Ježiši Kriste, Ty si praješ, aby sme deti privádzali k Tebe. Preto Ťa prosíme, požehnaj našich 
konfirmandov, aby Ťa vyznávali a priznávali sa k Tebe ako k svojmu Pánovi a Spasiteľovi. 

Daj im múdrosť, vernosť a trpezlivosť, aby neochabovali v diele,  daj im živo poznať, aká veľká je Tvoja 
láska k nim, ako sa stanú novými ľuďmi mocou Tvojej milosti a ako budú šťastní, keď Ti v živote budú verne 
slúžiť. 

Spôsob, aby každý konfirmand zakúsil moc Tvojho Slova. Pomôž, aby všetci radi a ochotne prijímali slovo 
pravdy, podriaďovali sa Tvojej kázni a aby v bázni Božej boli poddaní i svojim rodičom. 

Nech Teba, svojho Pána, majú vždy pred očami ako jasný príklad a v srdciach ako nebeskú posilu. 
Rodičov i príbuzných posilňuj, aby svoje deti predchádzali len dobrým príkladom, vzdelávajúcim slovom, 

aby nekazili, ale rozhojňovali pri nich Tvoje dobré dielo a v modlitbách Tebe ich porúčali. V nás všetkých v 
zbore vzbuď ešte väčšiu horlivosť: predchádzať mladých na ceste života dobrým príkladom. 

Pane, pomáhaj, Pane, daj, aby sa naše dielo zdarilo Tebe na slávu a konfirmandom ako i nám všetkým na 
večný život a spasenie. 

Amen.
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Konfirmácia 2018

Konfirmácia je osobné potvrdenie krstnej zmluvy a 
slávnostné prijatie pokrstených mladých ľudí za 
dospelých členov cirkvi po tom, čo osobne vyznali 
svoju vieru a sľúbili vernosť Pánovi Ježišovi i našej 
drahej Ev. a.v. cirkvi. 

V nedeľu po Vstúpení, 13.5.2018, sme v našom 
kostole prežívali slávnosť konfirmácie. Krstnú 
zmluvu potvrdili a sľub vernosti zložili:

Lukáš Bačo, Karolína Dobošová, Ľubo Ferenc, 
Dáša Furdíková, Štefánia Hadbavná, Alexander 
Hrabovský, Ester Iľková, Simona Ivanková, Jana 
Kantorisová, Barbora Kočišová, Veronika Kočišová, 
Štefan Körtvelyessy, Branislav Mihok, Laura 
Sabolová, Lea Sabolová, Thomas Solohub, Dávid 
Straka, Samuel Šofranko, Sabina Tomášová, Matej 
Valkár, Timotej Varga, Tereza Vargová a Sára 
Vašková. 

Týchto mladých bratov a sestry sme prijali za 
dospelých členov cirkvi slovami Písma z Ev. Mt 7,13-
14: „Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána 
a široká cesta vedie do zahynutia a mnohí ňou 
vchádzajú, ale do života vedie tesná brána a úzka cesta 

a málo je tých, ktorí ju nachádzajú“.  Do našich 
konfirmandov vkladajú nádeje rodičia, náš cirkevný 
zbor aj Pán Ježiš. Prijali sme ich s túžbou, aby dary, 
ktoré im Pán Boh dal, zveľadili a naplnili poslanie, 
ktoré im Pán Boh v živote zveril. Modlime sa za nich, 
aby nás, ani Pána Ježiša nesklamali a vykročili

úzkou cestou za Kristom. Táto cesta vyžaduje 
sebazaprenie, odriekanie, boj s pokušením a 
hriechom. Je to cesta rešpektovania Božej vôle, lásky 
k Bohu i k ľuďom. Je to cesta požehnaná, vedúca do 
večného života. 

V prípade, že by sa predsa rozhodli pre širokú cestu, 
aby okúsili zničujúci svet hriechu a prázdnoty, daj 
Pane, aby mohli včas pochopiť, možno aj cez 
spomienku na vlastnú konfirmáciu, že majú Otca i 
duchovný domov – cirkev, kam sa možno vždy vrátiť a 
byť s láskou a odpustením prijatý. Pán Boh Vás 
žehnaj, sprevádzaj a ochraňuj!

Ondrej Koč
zb. farár  
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Predivné cesty Božie

Aké úžasné je Božie konanie s nami som mal znova 
raz možnosť zažiť tri dni pred konfirmáciou 10. mája, 
keď som v našom kostole krstil 14 ročného chlapca 
Alexandra Hrabovského, jedného z tohtoročných 
konfirmandov.

Keďže Alex nemal to šťastie vyrastať v rodine 
veriacich rodičov a nebol pokrstený, rozhodol sa na 
druhom stupni ZŠ prejsť z predmetu etická výchova na 
evanjelické náboženstvo. V dôsledku toho sa so 
spolužiakom prihlásil aj na konfirmačnú prípravu. Tu 
som sa dozvedel, že Alex ešte nie je pokrstený, a tak 
som ho dva roky spolu s ostatnými pripravoval na 
konfirmačnej príprave na jeho krst i konfirmáciu, 
ktorú už vzhľadom na jeho vek a cirkevno-právne 
predpisy nemusel absolvovať, lebo svoju vieru i sľub 
vyznal pri svojom krste za prítomnosti jeho mamy a 22 
konfirmandov. Alex však chcel prežiť so svojimi 
spolužiakmi z konfirmácie aj ten krásny a požehnaný 
záver v nedeľu 13.mája. Takže bol medzi nami.

Aké obdivuhodné je pôsobenie Ducha Svätého v 
našich životoch, keď sa zastavíme, otvoríme Mu srdce 
a necháme si Ním ukázať cestu. Ďakujem Pánu Bohu 
za Alexa, lebo On ho priviedol medzi nás do 
spoločenstva cirkvi a prosím Ho, aby Alexa zachoval v 
živej viere k večnému životu.

Ondrej Koč

Konfirmandi v nedeľu 13.5.2018 neskončili

Už tradične, aj tento rok sa konala Garden Party. 
Garden party (záhradná party) je udalosť, na ktorú sú 
špeciálne pozvaní naši konfirmandi, ktorí majú 
konfirmačnú slávnosť čerstvo za sebou. Spoločne 
hráme hry, spievame chvály, počúvame Božie Slovo a 
potom v záhrade opekáme a ešte spolu trávime čas 
rozhovormi. Chceme tak pozvať konfirmandov na 
mládeže, aby mohli spoznať ďalších mladých ľudí v 
zbore, učiť sa o Pánu Bohu aj naďalej, a nájsť dobrých 
kamarátov. Tento rok nás bolo okolo 70, z toho asi 15 
tohtoročných konfirmandov. Ďakujeme našim 
grilmajstrom Mirovi Iľkovi a Marekovi Bačovi, ktorí 
sa postarali o naše hladné žalúdky. Takisto chceme 
vyjadriť vďačnosť b. f. Kočovi za jeho dvojročnú 
prípravu a vedenie konfirmandov. Veríme, že 
konfirmáciou v našom zbore „neskončia“, ale že sa 
práve touto dôležitou udalosťou začnú aktívne 
zapájať.

Peter Urbanec
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Ondrej Koč st. sa dožíva nádherného jubilea

Jeden z aspektov, ktoré robia náš život šťastnejším, 
je robiť prácu, ktorá nás baví. Pre brata farára Ondreja 
Koča st. bola „farárčina“ nielen práca, ale aj radosť, či 
dokonca zmysel jeho života (ako sa dočítame nižšie). 
Svoje narodeniny oslávil so svojimi blízkymi, no 
radosť mu však nespôsobili iba dary, ktoré dostal, ale 
aj príležitosť slúžiť svojmu Bohu na Službách Božích 
na jeden z najväčších kresťanských sviatkov v roku. 
90-ročného jubilanta sme mohli vidieť „priamo v 
akcii“ na Veľký piatok v našom chráme, kde nám 
poslúžil čítaním Pašií a kázňou Božieho Slova. 
Zároveň to bola príležitosť zablahoželať mu k jeho 90. 
narodeninám, ktorých sa dožíval v tých dňoch. Pri 
stretnutí so starším (skúsenejším) človekom máme 
nutkanie zistiť, čo stojí za šťastným životom, čomu sa 
vyvarovať a čo naopak, praktizovať. Niektoré z týchto 
otázok sme položili aj bratovi farárovi st.

1. Na ktoré obdobie svojho života spomínate 
najradšej?

Najradšej si spomínam na svoju mladosť, ktorú 
som prežil s rodičmi a súrodencami v rodnej obci 
Krížová Ves pod Vysokými Tatrami.

2. Bolo obdobie vo Vašom živote, kedy Vás Pán 
Boh viedol úzkym údolím na púšť, kde Vás učil 
nové veci?

Áno. Celé obdobie komunistickej diktatúry bola 
taká cesta úzkym údolím na púšť, po ktorej ma Pán 
Boh viedol, keď ma „mocní“ vtedajšej doby vláčili po 
Okresných a Krajských súdoch a 2x mi odňali štátny 
súhlas pre duchovné pôsobenie v cirkvi, a to na dobu 
13 rokov.

3. Čo pokladáte za svoju najlepšiu životnú 
skúsenosť? 

Nespoliehať sa na ľudí, ale plne dôverovať Pánu 

Bohu. Všetko odovzdať Jemu, lebo On je spravodlivý 
Sudca. 

4. Ako vnímate dnešnú dobu? Čo si myslíte, je 
služba farára dnes ťažšia, ako bola v minulosti?

Služba farára je dnes omnoho ľahšia ako v 
minulosti, lebo nepodlieha svetskej moci. A žiaľ, 
mnohí farári zneužívajú túto skutočnosť tým, že 
nerešpektujú cirkevno-právne predpisy a nadriadené 
cirkevné vrchnosti.  Tým cirkev nezveľaďujú , ale ju 
rozkladajú. A je smutné, koľkí túžia po cirkevných 
úradoch a hodnostiach a nemajú na to schopnosti od 
Pána Boha. Myslia si, že keď vyštudovali teológiu, že 
im leží cirkev pri nohách a môžu všetko. 

5. 90 rokov je krásny, závideniahodný vek, 
najmä ak sa ho človek dožije v takej dobrej 
kondícii ako Vy, o čom svedčila aj Vaša služba na 
Službách Božích na Veľký Piatok. Prezradíte nám 
tajomstvo, ako sa dožiť takéhoto krásneho veku? 

Treba veľa pracovať - duchovne i telesne, veľa sa 
modliť a málo jesť. Ja som vždy jedol len trikrát za 
deň. Treba byť skromný.

5. Aký je Váš obľúbený biblický verš, ktorý Vás 
sprevádza životom?

Mojím obľúbeným biblickým veršom, ktorý ma 
sprevádzal životom je: „Lebo mne žiť je Kristus a 
umrieť zisk“ (F 1,21)

V mene redakcie a celého nášho zboru Vám ešte raz 
prajeme všetko najlepšie, nech je Hospodin Vaším 
Pastierom, ktorý Vás bude vodiť po zelených 
pastvinách!

Redakcia Patmosu
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Relevant n.o.

Klubovňa Puzzle 

Anne a Jonathan, ktorí v Relevante pôsobia v rámci 
Európskej dobrovoľníckej služby, sa po Dušanovi 
Havrillovi aktívne chopili iniciatívy koordinovať 
klubovňu. Darí sa im to s pomocou pracovníkov 
Relevantu – Martina Vrabľa a Zuzky Ivaneckej – ale aj 
dobrovoľníkov z radov mládeže, ktorí sú veľkou 
pomocou pri organizovaní akcií v PUZZLE. Otázne 
je, kto sa chopí koordinácie klubovne v septembri, 
kedy ich služba na Slovensku končí. 

Kaviareň pri Klubovni PUZZLE
Inšpirovaný stážou vo Švédsku tím Relevantu 

hľadal nové možnosti, ako priestor a aktivity 
Klubovne PUZZLE ešte viac prepojiť s prácou s 
mládežou a pomocou mladým ľuďom z Domova na 
polceste Hniezdo.

V marcovom čísle sme spomenuli zámer kaviarne, 
v ktorej by sa návštevníci klubovne mohli občerstviť 
pri rozhovoroch s priateľmi a ďalej diskutovať s 
hosťami eventov pri dobrej káve. "Verím, že ak sa 
kaviareň otvorí, bude to veľká príležitosť získavať 
nové zručnosti, zlepšovať sa v komunikácii a 
spoznávať nových ľudí, možno si nájsť aj nových 
priateľov. Bude to veľmi dobrá pracovná terapia pre 
baby, ktoré vyjdú z detského domova a rozhodnú sa 
pre Domov na polceste Hniezdo. Naučia sa reálne žiť a 
dodržiavať pracovný režim, aby sa mohli zamestnať a 
osamostatniť," hovorí Paťka Horváthová z Domova 
na polceste Hniezdo. Druhou fázou projektového 

zámeru by bola terasa vedľa zborového domu Patmos. 
Najprv letná, a keď sa osvedčí, tak aj celoročná. Zisk z 
kaviarne by mohol dopomôcť financovať chod 
klubovne a jej aktivity.

   

Hľadá sa realizačný tím Kaviarne Puzzle
To, či kaviareň zostane len nápadom, alebo sa stane 

reálnym miestom pre tréning dievčat z Hniezda aj 
relax návštevníkov klubovne, závisí od toho, či sa 
podarí nájsť človeka, ktorý uvidí spoločenský prínos 
projektu a rozhodne sa svoju energiu vložiť do jeho 
rozbehnutia. Vítané sú skúsenosti v oblasti 
marketingu a sociálneho podnikania. 

Zároveň oslovujeme a naďalej hľadáme ľudí, ktorí 
majú skúsenosť s rozbiehaním podobného projektu a 
boli by ochotní poradiť pri plánovaní, stavbe, 
zariaďovaní kaviarne, výbere sortimentu a podobne. 

V prípade, že vás nápad zaujal a chceli by ste ho 
spoločne s tímom Relevant-u rozvíjať, kontaktujte 
riaditeľa organizácie Mareka Ilenina. Vopred 
ďakujeme všetkým, ktorí prejavia záujem prispieť k 
realizácii projektu, aj tým, ktorí jeho myšlienku 
rozšíria medzi ďalších ľudí, ktorých by mohla zaujať.

Opatrovateľská služba
V apríli 2018 sa skončil Národný projekt 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 

Večery Pod povrchom v Klubovni PUZZLE prinášajú 
inšpiratívne stretnutia so zanietenými ľuďmi. Naším 
posledným hosťom bola Maruška Skonc, ktorá publiku 
predstavila svoju novú knihu. Hudobnými hosťami 
boli Dušan Havrilla a Anna a Vlado Gálovci.

Vizualizácia plánovanej terasy.
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Podpora opatrovateľskej služby. Avizovaná dopytová 
výzva na ďalšiu podporu tejto služby zatiaľ nebola 
zverejnená. Chvála Bohu riešenie sa našlo: vďaka br. 
far. Bakalárovi a programu Hoffnung für Osteuropa, 
ako aj vďaka podpore z mesta Prešov, budeme môcť 
preklenúť obdobie do konca roka.

Konferencia Veľký krok do života
Relevant n.o. a Stredisko Evanjelickej Diakonie 

Veľký Slavkov pripravujú konferenciu s názvom 
Veľký krok do života. Bude sa konať v 
Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre 
Ichthys vo Veľkom Slavkove v dňoch 30 - 31 mája 
2018.

Chceme si spoločne predstaviť holistické prístupy 
pomoci človeku v núdzi s fokusom na mladých 
dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti. 

Odprezentovať konkrétne metódy a nástroje v procese 
osamostatňovania sa, diskutovať s kolegami z branže, 
vymieňať si skúsenosti a inšpirovať sa navzájom 
fungujúcimi príkladmi. Naše pozvanie prijali aj hostia 
zo Švédska, ktorí predstavia svoje programy.

Viac informácií a prihlášku na konferenciu môžete 
nájsť na našej webstránke:

 http://www.relevant.sk/konferencia-velky-krok-
zivota/

Ďakujeme úprimne za všetky vaše doterajšie 
modlitby – vnímame to a vážime si ich. Zároveň 
prosíme, aby ste v nich vytrvali. Hlavne prosíme za 
modlitby o múdrosť pri vedení a smerovaní 
Relevantu. 

S prianím hojného Božieho požehnania
Tím Relevant n.o.

Čo pre mňa znamená Ježiš?

Na Veľký piatok večer sa už každoročne konalo 
stretnutie pod krížom. Hlavnou výzvou večera bolo 
zamyslieť sa nad tým, čo pre mňa Ježiš znamená a čo pre 
mňa urobil. Každý z nás je iný, a preto aj vnímanie nášho 
Boha Otca je iné, odlišné. Táto mnohorakosť bola 
zreteľná aj na lístočkoch pribitých na kríži. Viselo tam 
mnoho zaujímavých vyznaní, ktoré môžu byť oslovením 
a zastavením pre nás aj dnes. 

A čo pre mňa znamená Ježiš? Ježiš je:
Ÿ môj Spasiteľ, ktorý zomrel za moje hriechy
Ÿ pre mňa všetko
Ÿ moja istota
Ÿ nádejou
Ÿ Záchranca
Ÿ môj Pán a Kráľ
Ÿ môj Priateľ, ktorý ma drží nad vodou
Ÿ Svetlom môjho života, dáva mi nádej a pokoj v duši
Ÿ moja Sila, pomocou ktorej zvládnem všetko, čo ma v 
živote čaká
Ÿ Spoločník mojím životom, s ktorým sa rozprávam a 
radím
Ÿ Víťaz a milujúci Otec
Ÿ Láska – nekonečná, bezpodmienečná
Ÿ Pomocník, Radca, Ochranca, Sprievodca
Ÿ Moja opora
Ÿ Útecha
Ÿ Cesta
Ÿ Zmysel môjho života
Ÿ Jediný pevný bod, na ktorom stojí môj život
Ÿ východisko, výhra
Ÿ moja spása, vykúpenie
Ÿ nová šanca, život, vernosť
Ÿ pokoj
Ÿ Boží Syn, ktorý mi dáva zmysel života
Ÿ Prítomnosť a budúcnosť

Čo pre mňa Ježiš urobil/robí?
Ÿ Pomohol mi prekonať ťažké chvíle v živote
Ÿ Vytrhol nás z tmy hriechu a otvoril cestu k Bohu a k 
večnému životu
Ÿ Vzdal sa všetkého a tým daroval pre mňa večnosť
Ÿ Vytrhol ma v správnom čase z cesty vedúcej do 
zatratenia. Podal mi ruku a priviedol k sebe. Potrebujem 
ho pre môj život.
Ÿ Dáva mi istotu
Ÿ Daroval mne alebo členom mojej rodiny uzdravenie
Ÿ Dáva môjmu životu zmysel
Ÿ Dáva mi šancu žiť krásny život s ľuďmi, ktorí ma 
potrebujú. Skrze nich mi zjavuje seba.
Ÿ Aj keď som slabá a padám a zlyhávam, je vždy so mnou
Ÿ Napĺňa ma láskou
Ÿ Vždy má otvorenú náruč, vždy sa môžem k Nemu 
skrze milosť vrátiť
Ÿ Ochraňuje ma, vždy stojí pri mne
Ÿ Prebudil ma k životu
Ÿ Ľúbi ma, aj keď zlyhávam, učí ma, vedie, napomáha, 
stará sa
Ÿ Dal si mi tak veľa a urobil si všetko, čo si zo svojej 
lásky mohol urobiť.

Svojím spôsobom to bola veľmi ťažká úloha, pretože 
opísať veľkého Boha a prejav Jeho lásky k nám, je priam 
nemožné. Skvele to vyjadrila autorka citátu: „Nikdy to 
svojím rozumom a svojimi slovami dostatočne 
nevyjadrím. Je mi všetkým, čo potrebujem každý deň. 
Ešte stále som mu málo vďačná za to, čo urobil! Pre mňa, 
moju Záchranu, môj nový život, moje potešenie, pokoj... 
Všetko...dokonalé!“ Na záver ešte dva zaujímavé citáty: 
„Viera je to, čo nám ostane, keď stratíme všetko“ a 
„Túžim po tom, aby bol vždy pre mňa všetkým.“ Nech je 
Ježiš všetkým v našom živote, nech naša viera v Neho 
rastie a nech koná v našich životoch, aby sme o rok pri 
kríži mohli písať opäť nové svedectvá a vyznania.
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Hudobný sviatok v Chráme Sv. Trojice
Karol Medňanský

V predturíčnom období v sobotu 05.05.2018 o 
17:30 hod. zažilo početné publikum v našom 
Evanjelickom a.v. chráme Sv. Trojice výnimočný 
hudobný podvečer. Vystúpilo tu totiž mladé umelecké 
teleso Il Cuore Barocco, venujúce sa uvádzaniu 
barokovej hudby v intenciách historicky poučenej 
interpretácie. Tento spôsob hrania barokovej hudby sa 
v plnej miere opiera o hlboké znalosti získané štúdiom 
odbornej literatúry 16. – 18. storočia, pričom 
jednotliví hráči využívajú repliky alebo kópie 
historických hudobných nástrojov z tohto obdobia. Ide 
o mladé umelecké teleso, ktoré vzniklo v roku 2010 na 
pôde Vysokej školy múzických umení v Bratislave. 
Jeho umeleckým vedúcim je od jeho založenia 
violončelista Tomáš Kardoš. Ďalšími jeho členmi sú 
Mária Rendešová – priečna flauta, Radka Kubínová – 
priečna flauta, Peter Zelenka – husle, Adam Szendrei – 
husle, Júlia Urdová – viola, Jakub Mitrík – teorba a 
Martin Gedeon – organový pozitív, pričom všetci títo 
umelci nadobudli svoje hudobné vzdelanie aj na 
zahraničných hudobno-vzdelávacích inštitúciách. 
Napriek svojmu mladému umeleckému veku má toto 
ambiciózne teleso za sebou celý rad úspechov na 
festivaloch a samostatných koncertoch doma a v 
zahraničí – Viedeň, Trnava, Banská Štiavnica, 
Prievidza, Spišská Nová ves, Košice, Levoča, ako aj 
komorná sála Slovenskej filharmónie v Bratislave.

Treba zdôrazniť, že toto vystúpenie sa konalo 
vďaka organizačnej obetavosti brata farára 

prešovského cirkevného zboru 
ECAV na Slovensku Mgr. Ondreja 
Koča a šiestim anonymným 
bratom sponzorom, ako aj vďaka 
podpore Fondu na podporu 
umenia. 

Hudobný podvečer 5.5.2018 sa 
niesol výlučne v duchu hudby 
Johanna Sebastiana Bacha (1685 
– 1750). Bola to veľmi dobrá 
voľba, veď vďaka hudbe tohto 
veľkého majstra neskorého 
nemeckého evanjelického baroka, 
akoby naďalej pokračovala oslava 
5 0 0 .  v ý r o č i a  L u t h e r o v e j  
reformácie. Práve v tvorbe tohto 
majstra tónov sa výraznou mierou 
presadili a kulminovali všetky 
významné Lutherove názory na 
hudbu vrcholiace jeho tézou, 
ktorú napísal v roku 1530 
hudobníkovi Ludwigovi Senflovi 

do Mníchova – „Prvé miesto po 
teológii dávam hudbe“. Toto prepojenie teológie a 
hudby sme v plnej miere cítili v celom programe.

Hudobný podvečer sa začal kantátou J. S. Bacha 
Erwünschtes Freudenlicht BWV 184, komponovanej 
na tretí turičný deň. Kantáta, ktorá má 6 častí: recitatív 
– dueto, recitatív – ária – chorál – zbor, bola prvýkrát 
uvedená v Lipsku 30.5.1724. Popri súboru Il Cuore 
Barocco sa na jej uvedení podieľali štyria mladí 
speváci Michaela Kušteková – soprán, Jarmila 
Balážová – mezzosoprán, Matúš Šimko – tenor Martin 
Vacula – barytón – všetci spievali aj zborové partie, 
ktorí spoločne vytvorili dokonale súzvučiace 
umelecké teleso, vynikajúco ovládajúce všetky 
zákonitosti poetiky hudby obdobia neskorého baroka. 
Svoje umelecké kvality stupňovalo celé umelecké 
teleso uvedením kantáty na druhý turíčny deň 
Erhöhtes Fleisch und Blut BWV 173, uvedenej v 
Lipsku 29.5.1724. Kantáta predstavuje podobne 6-
časťový cyklus: recitatív – ária – ária – dueto – 
recitatív – zbor. Koncert vyvrcholil predvedením 
lutheránskej omše Messe BWV 234, ktorá vznikla na 
objednávku grófa Franza Antona von Spork po roku 
1742. Napriek tomu, že omša obsahuje iba 2 časti 
omšového ordinária: Kyrie a Gloria, druhá časť – 
Gloria – obsahuje ďalšie 4 časti: Domine Deus, Rex 
caelestis (ária) – Qui tollis peccata mundi (ária) – 
Quoniam tu solus Sanctus (ária)  – Cum sancto Spiritu 
(zbor). Toto členenie má svoje korene v talianskej 

Súbor Il Cuore barocco po koncerte v Chráme Sv. Trojice, archív súboru.
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opere, ktorá v tom období v Nemecku priam vládla. 
Tento vplyv svetskej hudby však neodporuje zásadám 
nemeckej cirkevnej barokovej hudby, ktorá si osvojila 
Lutherovu tézu, že „všetka dobrá hudba pochádza od 
Boha“, teda aj dobrá svetská hudba pochádza od Boha. 
Uvedenie omše mladými účinkujúcimi sa 
vyznačovalo dokonalým zvládnutím všetkých 
t e c h n i c k ý c h  n u á n s  j e d n o t l i v ý c h ,  t a k  
inštrumentálnych, ako aj vokálnych partov, 
vynikajúcim ovládaním zákonitostí poetiky 
nemeckého baroka a hlbokým ponorom do duchovnej 
bohatosti tejto Omše. Ich uvedenie v plnej miere 

potvrdilo – voľne parafrázujúc – tézu vynikajúceho 
znalca Bachovho diela, teológa a hudobného vedca 
prof. Martina Gecka: „Hudba J. S. Bacha má taký 
účinok nie kvôli tomu, že by bol Bach dobrým 
teológom, ale kvôli tomu, že dokázal dokonale do 
hudby pretlmočiť teológiu Martina Luthera.“ 

Ovácie v stoji po koncerte potvrdili, že Bachova 
hudba v podaní kompletného súboru Il Cuore Barocco 
na publikum zapôsobila aj svojím teologickým 
posolstvom. Bol to jeden z vrcholov prešovského 
jarného hudobného života.

Seniorátne stretnutie mamičiek: Mami, pokoj, 
nestresuj!

28.04.2018 sa v Richvalde konalo seniorátne 
stretnutie mamičiek s hlavnou témou „Mami, pokoj, 
nestresuj!“ Na svojej domácej pôde nás privítal 
br.farár Cingeľ a chválami viedla KVD (Kapela 
východného dištriktu).

Po úvodnej zoznamovacej aktivite sme sa 
započúvali do slov sestry farárky Lenky Janotkovej. 
Spomenula niekoľko oblastí, kde zápasíme ako ženy, 
matky, s naším vnútorným nepokojom (napr. snaha 
vyzerať a pôsobiť pred ostatnými dobre, vlastná 
pýcha, zranenia z minulosti...). Všetok náš hriech a 

prázdne miesta však Svojím Pokojom napĺňa Pán 
Ježiš Kristus a Jeho milosť- tento Pokoj by sme mali 
hľadať pri Jeho nohých každý deň a aj v tých 
najmenších starostiach. Nech sú naše rodiny miestom, 
kde vládne On.

Tešíme sa opäť o pol roka na ďalšie takéto 
stretnutie, kde vždy načerpáme nové povzbudenia a 
strávime požehnané chvíle aj s mamičkami z 
okolitých zborov.

Katarína Kendická

Jeden pre všetkých – Seniorátme stretnutie mládeže 
ŠZS

Seniorátne stretnutie mládeže Šarišsko-
zemplínskeho seniorátu sa tento rok konalo v 
netradičnom termíne, na Veľký piatok a Bielu sobotu, 
30.-31.3.2018. Našou túžbou bolo spoločne stráviť 
chvíle, kedy si pripomíname jednu z najdôležitejších 
udalostí dejín. Zármutok Veľkého piatku, ticho Bielej 
soboty a nádej Veľkonočnej nedele. Stretnutie s 
názvom “Jeden pre všetkých” sa konalo v CZ Kuková, 
so začiatkom vo večerných hodinách a ukončením v 
skorých ranných hodinách druhého dňa.

Tím mládežníkov z CZ Prešov pripravil 
kontemplatívnu prechádzku, počas ktorej účastníci 
postupne prechádzali niekoľkými zastaveniami, kde 
mohli rozmýšľať nad rôznymi vecami. Prvé 
zastavenie sa týkalo osobnej identity. Kto som? Ako 
by som sa charakterizoval? Každý o sebe napísal list, 
ktorý si potom so sebou niesol ďalej. Počas druhého 
zastavenia mali možnosť premýšľať o hriechu. Ako 
nám hriech pokrivuje obraz o nás samých, o druhých 
ľuďoch, o svete. Svoju obálku mohli symbolicky 
zašpiniť čiernou farbou, tak, ako nás znečisťuje 
hriech. Ďalšie zastavenie však prinieslo svetlo nádeje. 

Účastníci si tu mali možnosť čítať proroctvá o 
Ježišovi. O príchode Toho, kto bude mať moc poraziť 
hriech. O Vládcovi, ktorý odpúšťa hriechy a dáva 
nový život. Posledné zastavenie hovorilo o zlyhaní. 
Mládežníci počuli príbeh o tom, ako Peter zaprel 
Ježiša. No dôraz bol kladený nie na ľútosť a hanbu, ale 
na Kristovu reakciu po vzkriesení. Ježiš Petra miloval 
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a zveril mu veľmi dôležitú úlohu, vedenie Jeho cirkvi. 
Nehneval sa. Odpúšťal. Nespomínal viac hriech. Petra 
sa pýtal len jedinú otázku a pýta sa ju aj každého z nás: 
“Miluješ ma?”.

Po prejdení jednotlivých stanovíšť sme sa všetci 
stretli v kostole, kde bol pripravený ďalší program. 
Poriadnou výzvou bolo, ako sa všetci pomestíme, 
keďže reálny počet zúčastnených prevyšoval 
predpokladanú účasť viac ako trojnásobne. Ale veľa 
ľudí sa všade dobre zmestí, tak sme sa trochu potlačili 
a bolo nám aspoň teplejšie.

Počas večera nás k chválam viedli hudobníci z 
Prešova a Hanušoviec. Témou rozdelenou do dvoch 
častí nám poslúžila sestra farárka Lenka Janotková. V 
predpolnočnej časti rozprávala o udalostiach Veľkého 
piatku. O tom, prečo Kristus musel zomrieť a čo to pre 
nás znamená. Nechýbala výzva, zavŕšenie 
predchádzajúcich aktivít, v ktorej mohol každý 
vyjadriť pripnutím svojej zašpinenej a pokrčenej 
obálky na kríž, že Ježiš zobral aj jeho hriechy a 
nedokonalosti na seba, zomrel a zvíťazil nad všetkým. 
Po polnoci, keď sme sa prehupli do Bielej soboty, nám 
sestra farárka dopovedala udalosti Veľkonočnej 
nedele. Prečo Kristus nemohol ostať v hrobe a čo sme 
tým získali.

Pre tých, ktorí sa domov neponáhľali a chceli 
zotrvať v rozmýšľaní, modlitbách, či rozhovoroch 
alebo hrách, bola v priestoroch základnej a materskej 
školy v Kukovej pripravená kaplnka a nocľah v 

spacákoch.
Bolo veľmi povzbudzujúce vidieť mladú generáciu 

zjednotenú v chválach nášho Spasiteľa a s odhodlaním 
túžiacu po budovaní Jeho kráľovstva už tu na zemi. 
Sme veľmi radi, že sme mohli prežiť požehnaný čas s 
bratmi a sestrami v Kristu z celého seniorátu a radovať 
sa spolu z nádeje, ktorú nám Ježiš vydobyl. Napriek 
tomu, že každý je iný, má svoje zápasy a trápenia, 
Kristus je ten, kto nás zjednocuje a nerobí rozdiely. On 
zomrel za každého rovnako a rovnako s Ním môže 
každý naveky žiť.

„Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v 
Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom 
sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, 
ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj 
my sme chodili v novote života.

Ak sme však umreli s Kristom, veríme, že s Ním 
budeme aj žiť. Lebo vieme, že Kristus, ktorý vstal z 
mŕtvych, viac neumiera a smrť už viac nepanuje nad 
Ním. Lebo čo umrelo, umrelo hriechu raz navždy; čo 
však žije, žije Bohu. Tak súďte aj vy, že ste mŕtvi 
hriechu a živí ste Bohu v Kristovi Ježišovi.“

Rim. 6, 3-4. 8-11

Za organizačný tím
Maja Macejová

ROK 2018 – volebný rok v Evanjelickej cirkvi a. v. na 
Slovensku(ECAV)

Pre súčasnú generáciu  slovenských evanjelikov   
výnimočný  rok 2017 – rok 500. výročia reformácie 
strieda super volebný rok 2018. Z jednej strany rok 
organizačne náročný, ale na druhej strane rok 
mnohých očakávaní a verím, že aj mnohých 
modlitieb.

V roku 2018 si cirkevné zbory Západného dištriktu 
ECAV budú voliť dištriktuálneho biskupa, v celej 
cirkvi sa uskutočnia voľby generálneho biskupa a 
generálneho dozorcu a cirkevné zbory Východného 
dištriktu budú voliť dištriktuálneho dozorcu. A popri 
tom ešte budú prebiehať aj voľby seniorov a 
seniorálnych dozorcov v Gemerskom, Liptovsko-
oravskom a Košickom senioráte Východného 
dištriktu. 

Volili sme aj šesť rokov dozadu a možno sa okolo 
toho nerobilo až toľko ruchu a nepovažovali sme to za 
niečo výnimočné, pretože sa očakávalo, že budú 
zvolené staronové a  známe tváre z predchádzajúceho 
obdobia. 

Ale keďže sa v  Cirkevnom ústavnom zákone č. 
1/1993 článok 40 ods. 2 hovorí: 

„Duchovní a svetskí predstavitelia cirkvi sú do 
funkcií volení. Funkcie, do ktorých boli zvolení, s 
výnimkou funkcií v cirkevnom zbore, môžu zastávať 
len dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Znovu 
kandidovať môžu až po uplynutí najmenej jedného 
celého funkčného obdobia.“

 A to znamená, že dištriktuálny biskup ZD Milan 
Krivda, ani generálny biskup Miloš Klátik, ani 
dištriktuálny dozorca VD Ján Brozman z vyššie 
uvedeného dôvodu kandidovať opätovne na tieto 
funkcie nemôžu. A tak sa nám s veľkou 
pravdepodobnosťou po tohoročných voľbách objavia 
vo vedení cirkvi na pozíciách biskupov, seniorov a 
dozorcov celkom nové mená a nové tváre. 
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1. Voľby dištriktuálneho biskupa 
Západného dištriktu 

Najviac rozbehnuté sú zatiaľ voľby biskupa ZD, 
pretože kandidačná porada predsedníctiev seniorátov 
ZD ECAV zasadala už 23. apríla 2018 a potvrdila, že 
na funkciu biskupa ZD ECAV budú kandidovať bratia 
farári Ján Jančo (DNS), Ján Čermák (DNS), Ján 
Hroboň (BAS), Ján Bunčák (POS) a Michal Zajden 
(ZVS).

Voľby sa uskutočnia na volebných konventoch v 
cirkevných zboroch Západného dištriktu v termínoch 
27. mája 2018, 3. júna 2018 alebo 10. júna 2018. 

Základné kritéria na funkciu dištriktuálneho 
biskupa sú definované v Cirkevnom ústavnom zákone 
č. 1/1993 článok 43 ods. 1:

„Do funkcie dištriktuálneho biskupa možno zvoliť 
ordinovaného kňaza, ktorý dosiahol vek 40 rokov a je v 
duchovenskej službe minimálne 10 rokov, z toho 3 roky 
v dištrikte. Zvolením do funkcie dištriktuálneho 
biskupa zaniká jeho predchádzajúca cirkevná funkcia. 
Dištriktuálneho biskupa volia cirkevné zbory 
dištriktu.“

2. Voľby členov Predsedníctva 
ECAV na Slovensku

Kandidačná porada zložená z predsedníctiev 
všetkých seniorátov a predsedníctiev obidvoch 
dištriktov, ktorá sa  bude konať 24. mája 2018 vo 
Zvolene potvrdí kandidátku na funkciu generálneho 
biskupa a generálneho dozorcu. Voľby generálneho 
biskupa a generálneho dozorcu sa potom uskutočnia 
na volebných konventoch všetkých cirkevných 
zborov ECAV na Slovensku v termínoch 17. júna 
2018, 24. júna 2018 alebo 1. júla 2018. 

Kritéria na funkciu generálneho biskupa 
charakterizuje Cirkevný ústavný zákon č. 1/1993 
článok 44 ods. 1:

„Do funkcie generálneho biskupa možno zvoliť 
ordinovaného kňaza, ktorý dosiahol vek 40 rokov a je 
v duchovenskej službe minimálne 10 rokov. 
Generálneho biskupa volia všetky cirkevné zbory.“

Kritéria na funkciu generálneho dozorcu 
charakterizuje Cirkevný ústavný zákon č. 1/1993 
článok 49 ods. 1:

„Za generálneho dozorcu a zástupcu generálneho 
dozorcu možno zvoliť člena Evanjelickej cirkvi, ktorý 
dosiahol vek 40 rokov, požíva všeobecnú vážnosť a 
úctu v cirkvi a minimálne 10 rokov je členom ECAV. 
Generálneho dozorcu volia cirkevné zbory. Zástupcu 
generálneho dozorcu volí synoda spomedzi 
dištriktuálnych dozorcov.“

3. Voľby dištriktuálneho dozorcu 
Východného dištriktu.

Dňa 26. mája 2018 v Prešove kandidačná porada 
predsedníctiev  seniorátov VD zostaví kandidátku na 
funkciu  dištriktuálneho  dozorcu Východného 
dištriktu. Voľby sa uskutočnia na volebných 
konventoch v cirkevných zboroch Východného 
dištriktu v termínoch 17. júna 2018, 24. júna 2018 
alebo 1. júla 2018. 

Hlavné kritéria na funkciu dištriktuálneho dozorcu 
sú zhrnuté v Cirkevnom ústavnom zákone č. 1/1993 
článok 48 ods. 1:

„Za dištriktuálneho dozorcu a zástupcu 
dištriktuálneho dozorcu možno zvoliť člena 
niektorého cirkevného zboru v dištrikte, ktorý 
dosiahol vek 35 rokov, požíva vážnosť a úctu v dištrikte 
a minimálne 5 rokov je členom ECAV. Dištriktuálneho 
dozorcu volia cirkevné zbory dištriktu. Zástupcu 
dištriktuálneho dozorcu volí dištriktuálny konvent 
spomedzi seniorálnych dozorcov.“

Pri volebnej matematike je potrebné zdôrazniť, že 
každý jeden odovzdaný hlas za ktoréhokoľvek 
kandidáta na ktorúkoľvek funkciu sa započítava a je 
dôležitý a môže byť aj rozhodujúci.   „Zvolený je 
kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov 
členov cirkevných zborov, odovzdávaných na 
volebných konventoch. Ak boli viacerí kandidáti a ani 
jeden nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, voľby sa 
opakujú medzi dvoma kandidátmi, ktorí získali 
najväčší počet hlasov. V druhom kole je zvolený 
kandidát s väčším počtom hlasov. Pri rovnakom počte 
hlasov rozhoduje o zostupe kandidáta žreb. 

Ak bol len jeden kandidát, potrebná je na jeho 
zvolenie 3/5 všetkých hlasov v organizačnej 
jednotke.“ (Cirkevný zákon č. 11/1994 parg. 32 bod 8, 
9)

„A ON(Boh) ustanovil jedných za apoštolov, iných 
za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za 
pastierov a učiteľov ... budovať telo Kristovo... aby 
sme verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v 
Toho, ktorý je Hlava, v KRISTA.“(Ef 4, 11.12.15)

Mgr. Dušan Cina
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Jarný projektový týždeň na 1. stupni EzŠ

V týždni od 9.4 do 13.4.  sa Evanjelická základná 
škola v Prešove zmenila na more zážitkov, plné 
tvorivých činností, radosti a usmievavých tváričiek 
žiakov. Ako tradične, aj tento rok sme zrealizovali 
Jarný projektový týždeň, počas ktorého sme sa držali 
jedného a veľmi vzácneho hesla, ktoré znie: Každý 
deň je iný, učíme sa bez driny.  Je to vyučovanie, keď 
žiak aj bez kníh, sa toho veľa naučí. Deti si každý deň 
priniesli domov veľa vedomostí o vode, prírode, 
živočíchoch, ľudových tradíciách a povolaniach.                                                                                   

1. deň – Deň vody- bol venovaný dôležitosti vody. 
Po prezentácii o kolobehu vody, Mgr. Lucia Beňová 
predviedla, pomocou demonštračnej pomôcky, prácu 
vody v prírode. 

2. deň - bol prírodovedný. Počas tohto dňa si žiaci 
mohli priniesť svojho domáceho ,,miláčika“. 
Dozvedeli sme sa čím sa živia, v akom prostredí žijú a 
ako sa o svoje zvieratko starať. Tieto hodiny nám 
spestrili aj rodičia našich žiakov, a to p. Iľko, ktorý 
nám prišiel porozprávať a zároveň aj ukázať Veľhada 
kráľovského, p. Šala sa zameral na jaštery a šváby a p. 
Simpson, ktorý nám priniesol chameleóna a o jeho 
živote nám porozprával v anglickom jazyku,  keďže je 
pôvodom Angličan. Preklad zabezpečil jeho syn, 
druhák, Jakob Simpson.  Tento zverinec v škole, nám 
uzavreli sokoliari z Košíc, ktorí nám predviedli prácu s 
dravcami. 

3. deň – Ľudový deň - sme sa presunuli v 
spomienkach do minulosti a do školských lavíc sme si 
zasadli v ľudovom kroji. Členovia ľudového súboru 
Vargovčan z Hanušoviec nám porozprávali o 
ľudových tradíciách, tancoch a predstavili aj kroje, a 
to  zemplínsky, rusínsky a šarišský. V závere sme si 
spolu aj zatancovali na krásnu ľudovú nôtu.

4. a 5. deň boli venované exkurziám, kde sme si 
mohli svoje teoretické vedomosti vyskúšať priamo v 
praxi. 1. a 2. ročník navštívil Mestečko povolaní v 

Auparku Košice, kde si žiaci reálne vyskúšali prácu 
dospelého človeka. 3. a 4. ročník navštívil Steel Park – 
park vedy taktiež v Košiciach. 

Verím, že to, ako nám všetko výborne vyšlo, je 
zásluhou nielen celého kolektívu, ale hlavne sme 
prijali veľa Božieho požehnania. Je dobre vedieť, že 
Boh existuje a svoju ochrannú ruku drží nad každým z 
nás.

Mgr. Martina Feničová

Jarný projektový týždeň  na 2. stupni EZŠ  v znamení  
zdravého životného štýlu

Počas dvoch dní, 4.a 5. apríla,  žiaci 5. až  8. ročníka   
EZŠ  zažili  jarný projektový týždeň. Hlavnou témou 
tohto týždňa  bola ochrana zdravia a života, rozvoj a 
podpora zdravého   životného štýlu, rozvoj 
pohybových schopností, rozvíjanie vzťahu k prírode a 
spoznávanie nových povolaní. 

V stredu mohli žiaci 5. ročníka diskutovať s 
psychologičkou L.Bačovou o aktuálnej téme  - 
šikanovanie v školách, o tom ako rozpoznať 

šikanovanie, ako ho riešiť, ako a s kým o tomto 
probléme komunikovať. Šiestaci a siedmaci 
debatovali o  prevencii rôznych závislostí a tí 
najstarší, ôsmaci, sa mohli s pomocou šk. 
psychologičky  zorientovať pri výbere svojej profesie. 

Marta Hrešová zo ŠOP v Prešove žiakom 
rozprávala o ochrane prírody, o ohrozených druhoch 
rastlín a živočíchoch v našom regióne,  o správaní v 
prírode  a  ďalšiu hodinu  deti inšpirované jej slovami 
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o prírode, vyrábali tričká s tematikou ochrany prírody. 
Výsledky boli naozaj zaujímavé a niektoré aj 
prekvapujúce.  Ďalšou aktivitou bola výroba vtáčích 
búdok, venovali sa jej žiaci 6.ročníka  a žiaci 7. a 8. 
ročníka sa venovali príprave zdravých pokrmov – 
nátierok, šalátov, učili sa ako správne stolovať a ako 
jedlo nielen chutne a zdravo pripraviť, ale aj 
naservírovať, aby  bolo príťažlivé nielen pre chuťové 
poháriky, ale aj pre oči. Dobroty samozrejme 
ochutnali všetci.   Iní zasa pripravovali „zdravý“ 
jedálny lístok, hľadali informácie o jednotlivých 
potravinách, ktoré sú zdravé a dôležité pre náš 
organizmus.  Vo štvrtok nám jaskyniar  Rudolf Košč, 
správca jaskyne Zlá diera, cestovateľ, človek, ktorý 
miluje dobrodružstvo a podzemný svet,  veľmi pútavo 
rozprával a svoje ceste do Kene, rozprával o živote a 

prírode v tejto krásnej krajine. Svoje rozprávanie 
spestril filmom, ktorý v Keni nakrúcal. Žiaci sa veľa 
pýtali a veľa sa aj dozvedeli.

Veľkým zážitkom pre žiakov boli ukážky práce 
policajnej kynológie  a jazdnej polície a ukážky práce  
pri zadržiavaní páchateľa či vyhľadávaní drog. 
Policajní psovodi veľmi trpezlivo vysvetľovali deťom 
to, ako sa policajné psy cvičia  a čo všetko je potrebné, 
aby  policajné psy patrili k tým najlepším. Deti mohli 
psy aj pohladkať.

Vo štvrtok na našom školskom dvore ukázali svoju 
prácu policajti oddelenia jazdnej polície v Košiciach. 
Predviedli nám pútavé ukážky práce služobnej 
hipológie. Na školský dvor kone vstúpili so 
sprievodným vozidlom so zapnutými majákmi a 
sirénami, čím prebudili celú školu.  Členovia jazdnej 
polície  nám  ukázali ako kone reagujú na hluk, 
streľbu, oheň alebo tenisové loptičky, ktoré žiaci 
dostali do rúk(namiesto kameňov) a mohli ich hádzať 
do koní. Ukázali ako kone  dokážu prekonávať 
náročné prekážky, porozprávali o tom, ako sa kone 
vyberajú, cvičia a pripravujú na zásahy. Bol to veľmi 
zaujímavý zážitok a kontakt s prácou policajtov v 
teréne. 

Náš jarný projektový týždeň trval iba dva dni, ale 
žiaci mohli veľa získať, naučiť sa, počuť a vidieť,  a to 
bolo naším cieľom, aby sa zážitkovým spôsobom učili 
nové veci. 

Mgr. Mária Čurlíková
učiteľka EZŠ v Prešove

Jarný projektový týždeň na EKG

Ani počas tejto jari na EKG 
nemohol chýbať „Jarný projektový 
týždeň“. Tentokrát sa však v dňoch 
26.3-28.3.2018 niesol nielen v duchu 
umenia, ale i vedy a výskumu, a tak 
mali  študenti EKG možnosť zažiť 
fyziku, chémiu a biológiu trochu inak 
ako na klasickom vyučovaní. Svoje 
teoretické vedomosti žiaci uplatnili 
pri riešení praktických úloh z fyziky, 
kde pracovali okrem iných pomôcok aj s digitálnym 
meracím pracoviskom Neulog. Čo sa deje v 
rastlinnom tele, aká je anatomická stavba oka či srdca, 
na tieto, ale aj iné otázky hľadali odpovede naši 
biológovia. Pomocou „detektora lži“ (DMP Neulog) 
vytipovali aj perspektívnych budúcich tajných 
agentov. Chemici rozvíjali svoje praktické zručnosti 
prácou so zaujímavými vzorkami síranov a kyselín.

V rámci predmetu Umenie a kultúra zas študenti 
EKG vytvárali ekologické a humánne reklamy, 
porovnávali vysokú a nízku kultúru, skúmali vývoj 

módy v dejinách umenia a pozreli sa i 
na názory filozofov na krásu v 
starovekom Grécku. 

Žiaci I.O – IV.O realizovali 
projekty, cieľom ktorých bolo 
navrhnúť a spracovať plán školského 
výletu, vytvoriť plagáty o zvieratkách a 
vymyslieť k nim matematické úlohy či 
vytvoriť matematický ekokalendár. 
Projekty boli zamerané na prehĺbenie 

poznatkov z matematiky a environmentálnej výchovy, 
pričom žiaci využívali aj medzipredmetové vzťahy 
(informatiku, výtvarnú výchovu, biológiu).  

Výsledkami jednotlivých projektov boli aj tohto 
roku diela veľmi kreatívne a nápadité.

Mgr. Erika Beňová
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Dobrovoľné darovanie krvi v cirkevnom zbore 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Prešov 
zorganizoval  dobrovoľné darovanie krvi, 11.apríla 
2018. Darovanie sa uskutočnilo  v spolupráci s BÚVD 

ECAV a Národnou transfúznou stanicou Prešov (NTS) 
v priestoroch BÚ VD, Hlavná 137 vo veľkej 
zasadačke na 1.poschodí v Evanjelickom kolégiu. Bol 
to úžasný deň, celkovo prišlo 39 ochotných darcov, 35 
darovali, teda mohli darovať krv po predbežných 
vyšetreniach. Veľmi sa tešíme z 15 prvodarcov. Boli to 
predovšetkým žiaci z Evanjelického kolegiálneho 
gymnázia a mladí z prešovského zboru. Vďaka 
všetkým, ktorí prišli darovať krv, prebudili k životu 
svoju ochotu pomáhať a nádej pre tých, ktorí to 
potrebujú. 15,75 litrov krvi. Nečakané, skvelé. Vidíme 
sa opäť v októbri. Prebuďme k životu svoju ochotu 
pomáhať tým, ktorí to potrebujú, prebuďme s Božou 
pomocou  nádej pre blížnych. 

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

Výročný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku v 
Prešove

Jubilanti nášho cirkevného zboru 
v III. štvrťroku 2018

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 2018, 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 budem vyzerať Hospodina, budem očakávať na Boha svojho spasenia; môj Boh ma vyslyší .     
Micheáš 7, 7

50 rokov života: 
GALL Jaroslav, GOGOVÁ Ľubica, KOŽLEJ Ľubomír, KOŽUŠKOVÁ Mária, MARCIN Marián, MONDEKOVÁ Blanka, 
MÚDRA Libuša, OLEJÁR Ján, PRIPUTEN Ľubomír, VARGOVÁ Renáta, ŽULOVÁ Ingrid, 
60 rokov života:  
ANDRAŠKO Rudolf, FERENC Anton, GÁLL Dušan, GDOVINOVÁ Terézia, GREGA Ján, KANCIANOVÁ Eva, KUROPČÁK 
Miroslav, MIHALIKOVÁ Kvetoslava, MIHAĽOVÁ Marta, SEDLÁKOVÁ Marta, SURMIKOVÁ Božena, ZUBKOVÁ Alica
65 rokov života: 
BOBRIK Ján, FATĽOVÁ Irena, HAJDUKOVÁ Beáta, HARČÁROVÁ Mária, HARČÁROVÁ Magdaléna, MITAĽOVÁ Hana, 
PLAČKOVÁ Mária
70 rokov života:  
DZURJOVÁ Danka, JEREMIÁŠOVÁ Juliana, KYSACKÝ Pavol, MAJER Juraj, MATEJOVSKÁ Ružena, PAVÚKOVÁ 
Ľudmila, RICHTÁRIK František, STRIHOVSKÁ Marta, ŠÁNDOR Dušan, ŠVIRLOCHOVÁ Viera
75 rokov života: 
ADAMČÍKOVÁ Oľga, DRIAPSOVÁ Monika, HARČÁROVÁ Milena, KUŠNÍROVÁ Viera, PONČÁKOVÁ Kvetoslava, 
VELIČKA Oldan, WACHOVÁ Monika
80 rokov života:  
BOTKOVÁ Mária, KANCÍR Milan, KAŠPRIŠINOVÁ Milena, MADZIN Ivan, MAKOVIČOVÁ Anna, OLEJÁROVÁ Alžbeta
85 rokov života: 
DOLIAK Dušan, JANČIKOVÁ Gabriela, PRIBULA František Štefan
90 a viac rokov života:  
BOHÁČOVÁ Marta (90), JANOTKOVÁ Šarlota (91), LENHARDTOVÁ Anna (95), MITAĽ Juraj (92), TKÁČIKOVÁ Mária 
(97), ŽILKOVÁ Amália (91)
50. výročie sobáša:
MRÚZ Martin a MRÚZOVÁ Helena, LUKÁČ Pavol a LUKÁČOVÁ  Anna, IMRICH Štefan a IMRICHOVÁ Ružena, MACEJ 
Ján a MACEJOVÁ Helena, KIŠŠ Milan a KIŠŠOVÁ Mária, KRUPA Milan a KRUPOVÁ Eva
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Úvod novozvolených funkcionárov a predstaviteľov CZ 
ECAV Prešov

 06. 05. 2018 v rámci služieb Božích v Chráme Svätej 
Trojice v Prešove

5.nedeľu po Veľkej noci sa 
uskutočnil úvod novozvolených 
funkcionárov a predstaviteľov CZ 
ECAV Prešov. S potešením sme 
uviedli do funkcií sestry a bratov, 
ktorí chcú slúžiť v našom zbore na 
rôznych pozíciách. Do zborového 
presbyterstva boli zvolení bratia: 
Vladimír Gál, Martin Janotka a 
Matej Oráč. Za kurátorku fílie 
Bzenov bola zvolená Helena 
J u r á š o v á ,  z a  k u r á t o r k u  v  
P e t r o v a n o c h  b o l a  z v o l e n á  
Drahomíra Ščešňáková a kurátorom 
v Malom Šariši sa stal Dušan Kušnír. 
Novozvoleným delegátom na 
konvent Šrarišsko-zemplínsky 
seniorát ECAV bol zvolený brat 
Viktor Čop. V rámci ďalšej práce a 
a k t i v í t  v  z b o r e ,  z b o r o v é  
p r e s b y t e r s t v o  z r i a d i l o  
vnútromisijný výbor a mediálny 
výbor. Za predsedníčku mediálneho 
výboru bola zvolená Zuzana 
Mar t ausová  a  za  p redsedu  
vnútromisijného výboru bol zvolený 
zástupca dozorcu Miroslav Iľko. 
Všetci novozvolení bratia a sestry 
sľbom potvrdili svoje dobré úmylsy 
a ochotu pracovať na svojich 
pozíciách v zbore.    

Vyprosujeme všetci aj v slovách 
modlitby Božie požehnanie pre ich 
prácu. 

  Pane Bože, nebeský Otče, 
srdečne Ti ďakujeme za všetku 
dobrotu a vernosť, ktorou udržuješ a 
zachovávaš svoju cirkev na zemi. Ďakujeme Ti aj za 
to, že si nášmu zboru dal ženy a mužov, ktorí sú 
ochotní a hotoví Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, aby 
si im dal dar svojho Ducha, aby ochotne a verne 
zastávali svoju službu. Vylej svoje nebeské 
požehnanie na celý zbor a celú našu cirkev a veď ju 
Duchom Svätým po priamej ceste, aby Ti raz ako svätá 
a bez úhony bola postavená do služby v nebesiach. 
Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, 
požehnaného na veky. Amen.

Miroslav Čurlík
zborový dozorca 
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KECY camp: 1.7 2018- 7.7. 2018 

Dorastový výlet: 6. 8. 2018 - 11. 8. 2018

Detský biblický tábor: 23.7.2018 - 28. 7. 2018

Kajúca tryzna: 9.9. 2018 

Čo pre mňa znamená Plánované akcie


