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Spravodajca evanjelického a.v. cirkevného zboru v Prešove

2018 Ročník 23 Číslo: 6

Preto vám 

sám Pán dá 

znamenie: 

Ajhľa, panna 

počne, porodí 

syna a dá mu 

meno 

Immanuel.
(Iz 7,14)

Čisté pery

Vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby Mu svorne 
slúžili. (Sofoniáš 3,9)

Dnešné adventné zasľúbenie je zvláštne. Hovorí o čistých perách a ústach. Potrebujeme 
to? Keď Pán Boh povolal proroka Izaiáša do svojej služby, vtedy prorok v úzkosti volal: 
Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých 
perí. Tým chcel povedať, že nie je toho hodný, aby z jeho úst znelo slovo Božie, lebo jeho 
ústa nahovorili veľa zlého a nečistého. Poznáva svoju porušenosť hriechom a bedáka nad 
sebou. Svoju hriešnosť poznal aj Peter v Ježišovej blízkosti, takže musel zvolať: Odíď odo 
mňa Pane, lebo som hriešny človek. Podobne volal aj Pavel, keď cítil svoju nehodnosť niesť 
evanjelium Kristovo do sveta a zvolal: Biedny ja človek!  Kto ma vyslobodí z tohto tela 
smrti? Toto poznanie Izaiáša, Petra, či Pavla je veľmi dôležité aj pre náš život. Prvé Vianoce 
v Betleheme boli preto, aby sme poznali svoju hriešnosť a svoje nečisté pery. Kristus sa 
narodil pre hriešnikov. Neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov ku pokániu. 

Aj naše pery sú znečistené. Apoštol Jakub hovorí, že ľudský jazyk je plný 
nespravodlivosti a poškvrňuje celé telo. Koľko nečistoty vyšlo i z našich úst. Koľko 
urážlivých slov, ktorými sme ublížili iným, či ranili neraz aj tých najbližších. Koľko 
neúprimnosti je v našich ústach. Koľko klebiet a nepremyslených, neuvážených výrokov 
sme povedali o druhých. Skrývame sa za anonymné telefónne čísla, za cudzie mená na 
internetových diskusných fórach. Hovoríme, či píšeme o druhých bez možnosti, aby k tomu 
mohli zaujať stanovisko, alebo sa mohli brániť. Naše ústa vynášajú o druhých s veľkou 
ľahkosťou rozličné súdy, ktoré by sme nemali odvahu povedať ľuďom hľadiac im do očí. To 
sú také veľké chyby, že sa v reálnom čase ani nedajú napraviť. Môžem povedať piatim, či 
desiatim, že to, čo som vyslovil, bola len hnusná klebeta, ohováranie, ale spáchanú chybu 
nemožno odčiniť, lebo nemôžem nájsť všetkých ľudí, ku ktorým sa klebeta, či ohováranie 
dostalo. Berieme vážne slová Pána Ježiša, že pred Božím súdom budeme vydávať počet z 
každého slova, ktoré sme vypustili zo svojich úst? Povedané s Ježišom naša reč má byť áno - 
áno, nie - nie. To znamená, vždy otvorená, úprimná, budujúca a povznášajúca, dobro a 
pravdu hľadajúca. Je mi ľúto, že sme aj my kresťania tomu často tak vzdialení.  

Beda mi, som človek nečistých perí, volal prorok Izaiáš. A do tejto úzkosti proroka, ale i 
do našej biedy a nehodnosti prichádza krásne zasľúbenie: Dám národom iné pery, čisté, aby 
všetci vzývali meno Hospodinovo, aby Mu svorne slúžili. O nové, čisté pery sa stará Pán 
Boh. Posiela nám na našu zem Pána Ježiša Krista. Jeho život je čistý, svätý, v Jeho ústach 
nieto nijakej ľsti. On hovorí: Z plnosti srdca hovoria ústa. Tu vidíme, že príčina našich 
nečistých, zlých rečí spočíva hlbšie ako len na perách, v ústach. Ona spočíva v srdci, o 
ktorom hovorí kráľ Šalamún, že ľudské srdce je zlé od mladosti. Ale advent je tu, to znamená 
Kristus je tu! On má moc obnoviť naše srdcia, očistiť pery, stvoriť nové srdce, srdce mäkké, 
mäsité, Bohu poslušné a oddané. On toto očistenie a obnovenie dáva vo svojom slove a 
sviatostiach. Ak si človek nechá Kristom očistiť pery a srdce, potom budeme znova úprimní, 
otvorení, bratskí a budeme môcť zase dôverovať ľudským slovám. A to je pravá služba a 
vzývanie Boha.

Milé sestry a bratia, dovoľte mi, aby som Vám touto cestou poďakoval za dôveru, ktorú 
ste mi prejavili svojimi hlasmi pri voľbe za zborového farára. Som rád medzi Vami a služba 
cirkevnému zboru ma vnútorne napĺňa. Verím, že moja práca bude aj v budúcnosti pre Vás 
požehnaním. Prosím Vás o spoluprácu a Vaše modlitby, aby ma Kristus, ktorý ma povolal do 
služby, napĺňal darmi Ducha Svätého. 

Prajem Vám všetkým požehnané Vianočné sviatky, radosť z narodeného Ježiša Krista a 
Vašich blízkych. Pán s Vami!

Ondrej Koč
zborový farár
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Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, alebo 
každé dieťa je jedinečné. Aj v tomto roku máme veľkú 
radosť z toho, že sme sa dokázali zapojiť do projektu 
pomoci – obdarovania pre deti zo Srbska. Do tohto 
projektu CZ ECAV Podlužany, ktorý koordinuje brat 
farár Jozef Havrila ml., sa  zapája viac a viac ľudí. Cez 
sestru Máriu Kysackú sa k nám dostal zoznam detí, 
ktorým sme mohli poslať darček.   Máme radosť aj z 
vás všetkých, ktorí ste sa aj tento rok ochotne zapojili 
do prípravy vianočných balíčkov pre deti do Srbska. 
Ide vždy  o konkrétne  deti v náhradných, ohrozených 
a sociálne slabých rodinách a tiež pre deti s mentálnym 
postihnutím. Tento rok sme prispeli 61 krabicami od 
topánok, ktoré boli naplnené darčekmi pre  deti z obcí:  

Samoš a Uzdin. Do obdarovania a 
prípravy sa zapojili aj učitelia 
Evanjelickej spojenej školy. 
Veľký význam malo zapojenie 
samotných žiakov a rodičov,  cez 
triedne učiteľky Evanjelickej 
základnej školy a Evanjelického 
k o l e g i á l n e h o  g y m n á z i a . 
Evanjelická materská škola sa 
z a p o j i l a  p r o s t r e d n í c t v o m 
učiteliek tejto zložky. V rámci 
zboru sa vyvinula akt ivi ta 
predovšetkým cez Spoločenstvo 
evanjelických žien, nik zo žien sa 
nepýtal, akej národnosti je dieťa 
(srbské, slovenské), aký má vek 

(malé, veľké), či je zdravé, alebo nie úplne. Všetci radi 
prispeli do krabice od topánok: hračkami, školskými 
potrebami, hygienickými potrebami a sladkosťami.  
Všetky darčeky do Srbska ( je ich spolu vyše 700)  boli 
zo Slovenska odvezené 24.11.2018, už čakajú na 
svojich príjemcov, ktorí ich dostanú v čase Vianoc.  
Všetkých 61 mien darcov z nášho zboru  nemožno 
napísať, veľké množstvo detí, ktoré z Evanjelickej 
spojenej školy bolo zapojených taktiež nie, ale 
všetkým úprimne ďakujeme!

Miroslav Čurlík 
zborový dozorca

Krabice od topánok – darčeky do Srbska

Darovanie krvi  2018

V našom zbore je stále veľa sestier a bratov, 
ochotných pomôcť, vidiacich aj potreby iných, 
dávajúcich mladším dobrý príklad. K dobrovoľným 
darcom krvi sa 7.novembra 2018 pripojili aj žiaci 
septimy, oktávy, III.A a IV.A Evanjelického 
kolegiálneho gymnázia v rámci Študentskej kvapky 
krvi 2018. Darovanie sa uskutočnilo v spolupráci 
medzi Cirkevným zborom ECAV Prešov, BÚ VD 
ECAV a Národnou transfúznou stanicou Prešov (NTS) 
v priestoroch Biskupského úradu  VD ECAV, Hlavná 
137, vo veľkej zasadačke na 1.poschodí v 
Evanjelickom kolégiu. Bol to úžasný deň, celkovo 
prišlo 46 ochotných darcov, 34 darovali, teda mohli 
darovať krv po predbežných vyšetreniach. Veľmi sa 
tešíme z 15 prvodarcov. Boli to predovšetkým žiaci z 

Evanjelického kolegiálneho gymnázia. Vďaka 
všetkým, ktorí prišli darovať krv, prebudili k životu 
svoju ochotu pomáhať a nádej pre tých, ktorí to 
potrebujú. 15,3 litra krvi. Nečakané, skvelé. Vidíme sa 
opäť v apríli 2019. Prebuďme k životu svoju ochotu 
pomáhať tým, ktorí to potrebujú, prebuďme s Božou 
pomocou  nádej pre blížnych. 

Miroslav Čurlík 
zborový dozorca 

"Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov." Ján 15,13
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 „... v láske slúžte si vospolok.
Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v 

plnosti, ono:
Milovať budeš blížneho svojho ako seba 

samého.“
(G 5,13b-14) 

   Na otázku - Čím sa naša cirkevná škola líši od 
štátnych škôl? – by sme určite vedeli dať mnoho 
odpovedí. Žiaci sú v nej, medziiným, vedení aj ku 
praktickej diakonii. Veď služba lásky je jednou z 
najdôležitejších služieb v cirkvi. Kresťanská viera je 
relevantná práve vtedy, keď je viditeľná v konkrétnom 
skutku lásky a pomoci blížnemu v núdzi, ktoré sa 
stávajú praktickou odpoveďou na utrpenie či 
nespravodlivosť vo svete. V Evanjelickom 
kolegiálnom gymnáziu sa žiaci zapájajú do rôznych 
projektov, majúcich na zreteli aj sociálny rozmer. 

V priebehu roka sa nám podarilo viacero 
podporných aktivít. V sociálnej tombole, ktorá 
prebieha tradične v decembri v celej spojenej škole, sa 
vyzbierala suma: 1356, 12 eur. Peniažky boli zaslané 
na účet adresáta p. L. Mariňáka.  V marci dostala 
prešovská nemocnica profesionálnu digitálnu 
novorodeneckú váhu. Na jej zakúpenie sa použili 
finančné prostriedky vo výške 350 €. Tie sme získali z 
predaja obrazov a umeleckých fotografií žiakov školy 
na vernisáži Reformácia 500. 

Súčasťou daru pre perinatologické centrum boli aj 
háčkované a pletené veci pre predčasne narodené deti, 
ktoré vznikli v rámci projektu Háčkujeme cestičku do 
života v spolupráci s OZ Malíček. V septembri sa v 
našej škole konala zbierka Biela pastelka pre zrakovo 
postihnutých spoluobčanov. Vyzbierala sa suma 
127,19 eur. V škole sme v októbri zrealizovali projekt 
Kilo medveďov v spolupráci s OZ Malíček. Venovali 

sme im výťažok vo výške 250 €, určený pre predčasne 
narodené deti.

Pomoc blížnym sa neprejavuje len vo finančných 
zbierkach. Škola sa pripojila k aktivite CZ ECAV 
Prešov - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 
alebo každé dieťa je jedinečné. Tento rok sa okrem 
ochotných učiteľov i nepedagogických zamestnancov 
EKG zapojili už aj niektoré triedy, ktoré pripravili 
vianočné balíčky pre deti zo Srbska. Žiakov vedieme i 
k dobrovoľníctvu. V máji sa aktívne zapojili do 2. 
ročníka celomestského festivalu priateľstva a 
dobrovoľníckej činnosti, ktorého cieľom je 
dobrovoľnícka pomoc pri úprave a skrášľovaní 
Prešova. Žiaci III. A vyberali v novembri v TESCU 
Prešov potraviny pre zbierku Radosť pomáhať 2018. 

A študenti septimy vyrazili do ulíc ako dobrovoľníci 
11. 11., aby pripomínali verejnosti v spolupráci s 
organizáciou Post Bellum Medzinárodný deň 
vojnových veteránov pri príležitosti výročia 
ukončenia bojov 1. svetovej vojny. Zapojili sme sa aj 
do Študentskej kvapky krvi. Na odber sa prihlásilo 
vyše 30 žiakov a zamestnancov školy. Tešíme sa aj z 
aktivít mladších študentov. Žiaci tercie sa zapojili do 
projektu Vianočnej pošty a písali vianočné pozdravy 
babičkám a dedkom do Domova seniorov v Tatranskej 
Štrbe. 

Činnosť v sociálnych projektoch by nebola možná 
bez nasadenia našich ochotných učiteľov, ktorí 
projekty vymýšľali či koordinovali v spolupráci s 
rôznymi organizáciami. V tomto roku to boli: Mgr. I. 
Birošová, Mgr. M. Čurlík, Mgr. Z. Kmeciková, PhDr. 
Ľ. Kónyová, ThDr. M. Oráč. Bohu vďaka za všetkých 
ochotných ľudí, aj za mladú generáciu plnú ľudskosti a 
empatie.  

Ľudmila Kónyová
EKG Prešov

č. 6/2018

Sociálna pomoc má v Evanjelickom kolegiálnom 
gymnáziu rôzne podoby
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Týmto biblickým citátom si dovolím uviesť moje 
poďakovanie všetkým ochotným darcom, ktorí sa 
medzi nami našli a dali časť zo svojich financií na 
rozvoj Evanjelickej spojenej školy v Prešove. 
Budovanie evanjelického školstva je nemysliteľné 
bez Božieho požehnania, bez ochotných darcov, bez 
obetavých učiteľov a bez dôverujúcich rodičov, ktorí 
sem posielajú svoje deti. Naša cirkev a naše cirkevné 
školy majú za sebou už takmer 25-ročnú históriu, 
ktorá prišla po takmer 50-ročnej prestávke. Tešíme sa 
z toho, že Jeho dielo v škole (školách) je požehnané.

Ján Amos Komenský pokladal výchovu a vzdelanie 
za jednu z ciest pri zmene spoločnosti. Vzdelanie v 
jeho chápaní malo dôležitú všenápravnú úlohu. Vo 
vzdelávaní mládeže videl najúčinnejší spôsob, ako 
napraviť i stav obcí, národov a cirkví - nepotrebujeme 
to aj na dnešnom Slovensku a v dnešnom Prešove? 
Komenskému išlo o vzdelanie smerujúce k náprave 
človeka a spoločnosti. Konštatujem, že o to ide aj nám. 
Na otázku „čo?“ chceme dnešnej generácii detí a 
tínedžerov odovzdať, je teda zrejmá odpoveď – 
Kristovo evanjelium v jeho najčistejšej podobe. 
Ponúkame spôsob, ako porozumieť svetu. 

Takto vnímané vzdelávanie v evanjelickom 
školstve je potrebné chápať najmä ako účinný 
prostriedok kresťanskej misie. Výchovno-vzdelávací 

proces je dlhodobý a má významný vplyv na každého, 
kto ním prejde. Je potrebné si uvedomiť, že dieťa, 
ktoré nastúpi do evanjelickej materskej školy, bude 
pokračovať v škole základnej, prípadne aj strednej, je 
počas celého detstva a dospievania vystavené vplyvu 
nášho vzdelávania, budeme ho môcť oboznamovať s 
kresťansko-evanjelickým nazeraním na svet, a v rámci 
tohto chápania je formované jeho myslenie, hodnoty 
aj postoje.

Výchova a vzdelanie v evanjelických školách už 
dnes poskytuje pozitívne impulzy smerom navonok aj 
dovnútra cirkvi (zboru). Aj preto verím, že mnohí 
oceňujú prínos tejto neľahkej práce a som (sme) 
presvedčený, že náš Pán bohato odmení každého, kto 
bol a je ochotný obetovať čokoľvek pre toto dielo. 

V priebehu posledných týždňov sa v prostredí 
prešovského cirkevného zboru vyzbieralo v prospech 
našej školy spolu 4 898 EUR. Tieto prostriedky budú 
použité na spolufinancovanie nákladov spojených s 
výstavbou multifunkčného ihriska (spoludotácia 
Vlády SR) a opravy telocvične (dotácia Ministerstva 
školstva). 

Ďakujeme.

Marián Damankoš
riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove

č. 6/2018

„Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju 
ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú 
a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby 

videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ 
(Mt 5:13-16)

Pomoc pre človeka v závislosti a spoluzávislosti v Prešove: 
Domov nádeje a Domov nádeje – sociálna poradňa

Milé sestry a bratia, 
stretli ste sa niekedy vo svojom okolí s 

problematikou závislosti? Trápite sa vy, váš syn, vaša 
manželka, váš otec alebo iný vášmu srdcu blízky 
príbuzný, či priateľ so závislosťou od alkoholu, drog, 
či iných nelátkových závislostí (napr. patologické 
hráčstvo)?

Tento problém si netreba nechávať pre seba, 
popierať ho alebo ospravedlňovať, je potrebné o ňom 
niekomu povedať, verbalizovať ho, pretože až vtedy 
sa stane riešiteľným. 

Mnohokrát sa stáva, že problém závislosti sa 
dlhodobo nerieši, čo spôsobuje veľké ťažkosti v živote 
(nielen) samotného závislého jedinca, ale aj vo 
fungovaní celého rodinného systému. Rodina je 
systém, a preto, keď závislosťou ochorie jeden jej 
člen, ochorie celá rodina. Tento jav možno nazvať 
spoluzávislosťou, tzv. kodependenciou. V týchto 

prípadoch je najvhodnejšie vyhľadať odbornú pomoc 
a postupne spolupracovať na uzdravovacom procese. 

Pre človeka so závislosťou a spoluzávislé osoby 
Gréckokatolícka charita v Prešove ponúka riešenie. 
Už od roku 2001 Domov nádeje na Jarkovej ulici 79 v 
Prešove realizuje pre dospelých závislých mužov (z 
celého územia Slovenska) v rámci pobytovej formy - 
aktivity doliečovacieho procesu. Klient je do 
zariadenia prijímaný na základe vlastnej žiadosti, po 
absolvovaní detoxifikačnej liečby alebo základnej 
liečby v zdravotníckom zariadení a odporúčaní lekára 
na resocializačný pobyt. Resocializačný pobyt je tu 
rozdelený do 5 štádií v trvaní od 13 do 24 mesiacov. 
Jeho cieľom je prinavrátenie kl ienta do 
plnohodnotného a samostatného života v abstinencii 
od drog, návykových látok a návykového správania. 
Je potrebné podotknúť, že zvládnutie celého 
resocializačného programu vyžaduje veľkú dávku 
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odriekania a vnútorných bojov so sebou samým, s 
rodinou a sociálnym prostredím. Po absolvovaní 
komplexného programu je vysoká šanca na opätovné 
plnohodnotné začlenenie do života spoločnosti. 
Sumarizujúc možno zhrnúť, že svojimi výsledkami sa 
Domov nádeje zaradzuje na popredné miesta v kvalite 
a úspešnosti resocializácie na Slovensku. 

O rok neskôr, v roku 2002 vznikol Klub KAHAN - 
Klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu, ktorý 
prebieha dodnes, a to každý štvrtok v čase od 16:00 do 
18:00 h. v jedálni Domova nádeje. Ide o terapeutickú a 
podpornú skupinu pre doliečovanie závislých osôb, 
pre propagáciu zdravého životného štýlu a na 
zvyšovanie kvality života závislých osôb cez 
vzájomnú podporu skupiny a pod vedením terapeuta. 

 Tak, ako už bolo spomínané, okrem závislých 
potrebujú pomoc aj ľudia žijúci po ich boku, ktorí sú 
dennodenne vystavovaní negatívnym dôsledkom 
závislosti, prejavujúcich sa v bio-psycho-sociálnej 
dimenzii (tzv. v patologickej triáde). Reagujúc na túto 
situáciu, bol v roku 2018 Gréckokatolíckou charitou 
Prešov vypracovaný a predložený projekt „Cesta z 
kruhu závislosti“, s cieľom vytvoriť ambulantnú 
formu pomoci – sociálnu poradňu – pre ľudí z 
otvoreného prostredia a rodiny závislých. Menovaný 
projekt bol schválený Implementačnou agentúrou 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, čo 
možno považovať za významný medzník v práci s 

ohrozenými skupinami. Sociálna poradňa sa nachádza 
na Jarkovej ulici 79 v Prešove vo vonkajších 
priestoroch Domova nádeje prístupných verejnosti v 
pondelok v čase 8.00-12.30 hod.; 13.00-15.00 hod., vo 
štvrtok 10.00-12.30 hod., 13.00-16.00 hod. a v piatok 
od 13.00-15.00 hod. 

Aké máme vízie do budúcnosti? Okrem 
poskytovania sociálneho poradenstva a ostatných 
menovaných služieb plánujeme vytvoriť skupinu 
rodinných príslušníkov a príbuzných závislých členov 
a pracovať s nimi v socioterapeutickom klube, a to 
každú stredu v čase od 16:00 do 17:00 h. Prioritným 
cieľom bude odpútať rodinných členov či príbuzných 
závislých (tzv. kodependentov) od správania 
závislého člena takým spôsobom, aby neblokovali 
proces jeho uzdravovania; aby pochopili, že nemôžu 
zmeniť jeho závislosť, ani svoju bezmocnosť k jeho 
názorom, postojom a pod. a naopak, podporiť ich 
uvedomenie, že môžu zmeniť a „uchytiť“ moc nad 
sebou samým a svojím správaním.    

A na záver, milé sestry a bratia, by som Vás v súlade 
s Modlitbou pokoja chcela osloviť, no zároveň 
povzbudiť slovami: „Bože, daj mi pokoru prijať to, čo 
zmeniť nemôžem. Daj mi odvahu zmeniť to, čo zmeniť 
môžem. A múdrosť, aby som rozoznal jedno od 
druhého“.

Lívia Pížová, sociálny poradca, Gréckokatolícka 
charita v Prešove

Konfirmácia 2018Relevant n.o.

Európska dobrovoľnícka služba
V rámci podpory dobrovoľníctva sa Relevant 

zapája do projektu Európskej dobrovoľníckej služby 
(EDS), ktorá umožňuje mladým ľuďom z krajín EÚ 
stráviť 2 mesiace až 1 rok v inej členskej krajine, 
pomáhať miestnej komunite, spoznávať novú kultúru 
a získavať cenné zručnosti. V súčasnosti Relevant 
hosťuje dobrovoľníka Philippa Knürra (25) z 
Nemecka, ktorý v interview hovorí o svojej motivácii 
pre dobrovoľníctvo, aj o tom, ako vidí svoje pôsobenie 
na Slovensku a v Relevante.

Prečo s i  sa  rozhodol  pre  Európsku 
dobrovoľnícku službu?

Považujem za výbornú príležitosť rozšíriť svoj 
obzor, spoznať nových ľudí, kultúry, tradície, názory a 
mentalitu. Dobrovoľnícka služba mi prináša nové 
výzvy, umožňuje mi nazrieť do pracovných oblastí, s 
ktorými som doteraz nemal skúsenosti. Dúfam, že z 
môjho pôsobenia budú mať ľudia osoh.

Aká je podľa Teba úloha dobrovoľníctva v 
spoločnosti?

Myslím si, že bez dobrovoľníctva by nemohli 
fungovať žiadne projekty v sociálnej oblasti. 
Oddanosť dobrovoľníkov nesmierne pomáha 
zamestnancom neziskových organizácií. Bez ľudí, 
ktorí im venujú svoj voľný čas, by celý sociálny 
systém v spoločnosti vážne utrpel, dokonca by mohol 
až skolabovať. 

Akú úlohu zohráva dobrovoľníctvo v Tvojom 
živote?

Pred príchodom na Slovensko som sa ako 
dobrovoľník zapojil do projektov s utečencami v 
Nemecku. Väčšinou išlo o učenie nemčiny s cieľom 
zmenšiť jazykovú bariéru, integrovať utečencov do 
nemeckej spoločnosti a dať im lepšiu šancu na život. 
Vďaka skúsenostiam s dobrovoľníctvom som získal 
veľa, najmä interkultúrnych kompetencií.

Akú úlohu zohrala v Tvojom rozhodnutí stať sa 
dobrovoľníkom viera?

Náboženstvo môže byť výbornou motiváciou pre 
dobrovoľníctvo, lebo dáva ľuďom istý príklad 
správania a motivuje ich konať v súlade s ním. Osobne 
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mám humanistický a kresťanský pohľad na ľudí, ktorý 
berie ohľad na ich individualitu a ľudskosť. Ľudská 
dôstojnosť je v centre môjho osobného presvedčenia a 
podľa môjho názoru je aj zásadným aspektom 
kresťanskej viery. Táto dôstojnosť – a skutočnosť, že 
je na svete každým dňom ohrozovaná – je obrovskou 
motiváciou pomáhať druhým.

Ako sa cítiš na Slovensku a v Prešove?
Slovensko sa mi páči. V tejto časti Európy som 

nikdy predtým nebol. Na Prešove sa mi páči tradičná 
slovenská architektúra starého mesta so všetkými 
malými uličkami a podchodmi, ktoré vedú na hlavnú 
ulicu. Takisto mám rád malé kaviarne a reštaurácie v 
podzemných priestoroch. Vo všeobecnosti sa tu cítim 
veľmi dobre.

Aké je Tvoje zapojenie do práce Relevantu?
Mojou hlavnou úlohou v Relevante je pomoc s 

koordináciou a organizáciou podujatí v Klubovni 
PUZZLE. Medzi moje projekty patrí Svet v Prešove, v 
rámci ktorého do Klubovne pozývame ľudí z rôznych 
krajín, aby prezentovali svoju kultúru. Návštevníci 
môžu vyskúšať nové jedlo alebo vypočuť si hudbu z 
danej krajiny. Podujatie je výbornou príležitosťou 
stretnúť sa s ľuďmi z iných kultúr, ktorí žijú na 
východnom Slovensku a rozšíriť svoje horizonty. V 
Klubovni vediem aj krúžok konverzácie v nemčine. 
Zapojiť sa môžu ľudia, ktorí sa chcú rozprávať alebo 
hrať hry s cieľom zlepšiť svoju nemčinu. Mojím 
novým projektom je Knižný klub anglickej literatúry. 
Uvidíme, či ľudí zaujme.

Kde vidíš svoj prínos pre Relevant? Čo by si 
chcel za sebou zanechať, keď sa po roku 
dobrovoľníctva obzrieš späť?

Myslím si, že Klubovňa PUZZLE má obrovský 

potenciál. Preto svoje hlavné poslanie 
vidím v jej lepšom zviditeľnení v 
Prešove. Verím, že dokážeme vytvoriť 
priestor ponúkajúci mnohé kvalitné 
kultúrne podujatia, ktoré môžu 
prilákať ľudí.

Dobrovoľník dáva svoj čas, 
energiu, skúsenosti... Je niečo, čo by 
si si ako dobrovoľník chcel zo služby 
v Relevante vziať?

Mojím záujmom je život v novej 
kultúre a stretávanie ľudí z rôznych 
častí Európy či sveta. Dúfam, že 
rozšírim svoj kultúrny horizont a 
získam množstvo nových skúseností, 
ktoré mi pomôžu osobnostne rásť.

Relevant chce aj v roku 2019 pokračovať v 
hosťovaní dobrovoľníkov z EÚ. V súčasnosti 
hľadáme dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu s ich 
náborom: vyhľadávaním vhodných kandidátov v 
európskej databáze a ich oslovovaním. Dobrovoľník 
získa nové skúsenosti, zlepší sa v angličtine a pomôže 
nám nájsť nového člena tímu. V prípade záujmu 
kontaktujte Mareka Ilenina na:

 marek.ilenin@relevant.sk. 
Ďakujeme!

Domáca opatrovateľská služba
Od mája do decembra 2018 sme poskytovali 

opatrovateľskú službu (OS) v rovnakom rozsahu ako v 
predchádzajúcom období, teda dva plné úväzky 
opatrovateliek. Výdavky sme financovali z vlastných 
zdrojov a príspevku Mesta Prešov, ako aj vďaka 
podpore zboru ECAV v Prešove. V novembri nám 
MPSVaR SR schválilo žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok v rámci Operačného programu "Ľudské 
zdroje" - "Podpora opatrovateľskej služby". Vďaka 
tomu získame od budúceho roka na 26 mesiacov 
príspevok 62 985 € na pokrytie mzdových nákladov 
pre 4,25 plného úväzku opatrovateliek (tento 
príspevok nám veľmi pomôže, nepokryje však všetky 
náklady na OS). 

Sme radi, že vďaka tejto podpore budeme môcť 
rozšíriť poskytovanie našej služby. Ak máte záujem o 
prácu opatrovateľky, alebo ak Vaša rodina potrebuje 
využiť OS, kontaktujte prosím Máriu Macejovú na 
maria.macejova@relevant.sk. 

Ďakujeme za Vaše modlitby za opatrovateľskú 
službu, ktorá je stále viac potrebná.

Tím Relevant
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JEŽIŠ - MENO NAD KAŽDÉ MENO

(vystúpenie detí z detskej besiedky na Štedrovečerných službách Božích)

Prišiel k nám Boží Syn z jasných nebies výšin, svoju lásku v Ňom sám Otec ukázal nám.
Radostnú zvesť čujte, nič sa nestrachujte, veď sa narodil vám Kristus, Spasiteľ, Pán!

Ľudia očakávali príchod silného kráľa a záchrancu. 
Ježiš však prišiel na svet ako bezbranné dieťa. Nemali 
pre Neho miesta v domoch a ani v srdciach.

Dieťatko. Boží Syn. Záchranca. Boh mnohých 
mien, no iba jednej podstaty prichádza dnes k nám, do 
našich sŕdc.

Jeho meno je Emanuel - Boh s nami. Keď sa Pán 
Ježiš narodil, anjeli pozdravili pastierov slovami: 
Nebojte sa! Ani my sa nemusíme báť, lebo náš Boh je 
vždy s nami. 

Jeho meno je El Mošah - Boh spásy, ktorý tak 
miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby 
nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. 
Prišiel, aby nás zachránil pred večnou smrťou.

Jeho meno je Šalom - pokoj. Ježiš - Knieža pokoja 
povedal: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám 
dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam, nech sa vám 
nermúti srdce a nestrachuje!

Jeho meno je El Emeth - Boh všetkej pravdy. Nieto 
v ňom nijakej lži. Božím slovám môžeme veriť. Sú 
vždy pravdivé, sú ako svetlo v tme.

Jeho meno je El Nehkumah - Boh všetkej útechy. 
Nalomenú trstinu nedolomí, tlejúci knôt neuhasí. 
Potešuje nás svojimi slovami v Biblii, alebo k nám 
pošle priateľov s povzbudením. So všetkou láskou sa o 
nás stará.

Jeho meno je Jahve Roi - dobrý pastier. Hospodin 
je môj pastier, nič mi nechýba. Na pastvách zelených 
ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Boh sa 

o nás stará, dáva nám všetko, čo potrebujeme. Prišiel 
na zem z neba, aby hľadal a zachránil stratených ľudí.

Jeho meno je Jahve - Ja som, Alfa i Omega. Boh, 
ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. Nemá začiatok ani 
koniec. Stále je tým istým mocným Bohom, ktorý 
miluje svoj ľud a pomáha mu.

Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Lev z 
Júdu. Kráľ kráľov a Pán Pánov. Pred Ním raz 
pokľakne každé koleno na zemi i na nebi. Dieťatko v 
jasličkách - Syn Najvyššieho.

Dieťatko v jasličkách spinká. Boží Syn - Ježiš. 
Nemali pre Neho miesta v domoch a ani v srdciach. 
Vtedy. Je to dnes inak? Dieťa Ježiš prichádza dnes k 
tebe. Do tvojho srdca. Prijmeš ho?

Ježiš, meno nad každé meno. Spasiteľ, Ježiš, Viťaz 
a Kráľ,

Imanuel, Boh je vždy s nami, preveľkou láskou 
miluje nás.

V školskom roku 2018/2019 sa na detskej besiedke 
učíme o Božích menách. Všetky deti sú srdečne vítané 
každú nedeľu (okrem poslednej v mesiaci) o 9:00 na 
fare!

Tím Detskej besiedky

Aj v EKG sme si v r. 2018 pripomenuli „8-ový rok“

Ešte v júni sme v rámci našej školskej exkurzie, 
ktorej sa zúčastnilo 47 študentov, navštívili Košariská, 
Múzeum M. R. Štefánika a absolvovali sme výstup na 
Mohylu M. R. Š. na Bradle. Tým sme vzdali hold 
významnej osobnosti evanjelickej cirkvi, ktorá stála 
pred 100 rokmi pri zrode ČSR, gen. M. R. Štefánikovi. 
V Bratislave sme si prezreli Česko-slovenskú výstavu. 
Priblížila nám dejiny spoločného štátu Čechov a 
Slovákov po celú dobu jeho trvania.   

Počas jesenného projektového týždňa bola v 
septembri pre žiakov vyhlásená súťaž o najlepšie 
inštalovanú výstavu zameranú na rok 1968 a 60. – 70. 
roky 20. storočia. V triedach sa v priebehu 3 dní ocitlo 
množstvo predmetov a vecí viažucich sa k obdobiu 
socializmu. Zhotovené boli aj informačné panely s 
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fotografiami zobrazujúcimi príchod vojsk Varšavskej 
zmluvy na naše územie. V školskej knižnici sa potom z 
vybraných exponátov pripravila centrálna Výstavu 68, 
ktorá bola sprístupnená počas celého októbra všetkým 
žiakom Evanjelickej spojenej školy. Lektorov a 
výklad pre nich zabezpečili študenti septimy. Deti z 
MŠ a ZŠ mali najväčší záujem o čierno-biely televízor 
bez diaľkového ovládania, gramofón, na ktorom sa 
prehrávala dobová hudba, premietačku, fotoaparáty, 
telefón, dobovú tlač či bežné veci z domácnosti. 
Prezrieť si mohli aj výstavu kníh zo školskej knižnice 
so zameraním na udalosti v rokoch 1918, 1948 a 1968. 
Súčasťou výstavy bol aj sociálny projekt v spolupráci 
s OZ Malíček Kilo medveďov. Výťažok činil 250 €.        

Celé oslavy vyvrcholili 25. októbra 2018. Žiaci pod 
vedením svojich profesoriek - S. Grestyovej, Ľ. 
Kónyovej, Ľ. Martičkovej a Z. Pulščákovej pripravili 
v školskej knižnici Koncert a Výstavu 68 pre žiakov, 
rodičov i priateľov školy. Program sa začal o 17. 00 
hod. modlitbou duchovného správcu M. Oráča. 
Nasledovala zaujímavá prednáška riaditeľa školy M. 

Damankoša Osmičková mágia?, v ktorej sa venoval 
významným udalostiam v našich dejinách. Druhá časť 
bola v réžii žiakov, pričom sa striedala hudba so 
sprievodným slovom. Aj pri výbere piesní sme mali na 
pamäti výročia pripadajúce na rok 2018. Okrem iného 
odzneli: Kopala studienku, Kto za pravdu horí (1848), 
Nad Tatrou sa blýska, Pieseň šťastných detí (1948), 
Bratříčku, zavírej vrátka, Modlitba pre Martu (1968), 
či v „predvečer“ Pamiatky reformácie piesne od M. 
Luthera: Keby Pán Boh nebol s nami, Hrad prepevný. 
Celý večer bol sprevádzaný silnými emóciami. V 
závere pán riaditeľ poďakoval všetkým prítomným a 
rozlúčil sa s konštatovaním, že keby mu pred pár 
rokmi niekto povedal, že v jednom programe za sebou 
odznie pionierska pieseň a potom Hrad prepevný, tak 
by sa mu vysmial, považoval by to za nemožné. 
Chvála Bohu, tie časy sú už za nami

.                      
Ľudmila Kónyová

EKG Prešov
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Zmeny pri správe majetku cirkevného zboru

Rok 2018 v spoločnosti PATMOS s.r.o. bol rokom 
veľkých zmien s dopadom nielen na firmu PATMOS,  
ale aj na samotný cirkevný zbor. V tomto príspevku sa 
nechcem doširoka venovať všetkým zmenám, tieto 
budú prezentované vo výročnej správe konateľa za rok 
2018 a prezentované na výročnom zborovom 
konvente. Cieľom tohto príspevku je priblížiť najmä 
atmosféru na prelome rokov, ktorá skutočne je 
pomerne hektická a obracia vzťah medzi PATMOS 
s.r.o. a Cirkevným zborom ECAV v Prešove naruby. 

Pôvodný zámer približne 19 rokov existencie firmy 
PATMOS s.r.o. bol ten, že táto prenajala vybraný CZ 
majetok za symbolických finančných podmienok a 
poskytovala ho do prenájmu tretím subjektom s tým, 
že výnosy z nájmu budú smerované do rekonštrukcie a 
opráv nehnuteľnosti. Boli dohodnuté aj sekundárne 
záležitosti s cieľom optimalizácie daní a taktiež na 

PATMOS s.r.o. boli presunuté podnikateľské aktivity 
v podobe prevádzkovania kníhkupectva PATMOS. 

Desiatky zmien v zákonoch 513/1991 Z.z. - 
obchodnom zákonníku, v zákone 595/2003 Z.z. o dani 
z príjmu a najmä zákona 222/2004 Z.z. o dani z 
pridanej hodnoty postupne zmenili pôvodný status a 
prinútili nás zmeniť pohľad na správu cirkevného 
majetku tak, aby bol stále zachovaný predovšetkým 
rozmer profesionálnej správy cirkevno-zborového 
majetku pri minimálnych rizikách pre cirkevný zbor, 
ale aj so zreteľom na celkovú efektivitu tejto správy.

Zákon o dani z príjmu v súčasnosti definuje vzťah 
medzi PATMOS s.r.o. a CZ ECAV Prešov ako vzťah 
vzájomne spriaznených osôb. Všetky ekonomické 
vzťahy teda podliehajú tzv. transférovému 
oceňovaniu, čo prakticky pre pôvodný vzťah založený 
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na nájomných zmluvách znamená stopku. Rovnako 
zmena zákona o DPH už neumožňuje nájomcovi 
realizovať investície s možnosťou odpočtu DPH. Do 
tretice, zmeny zákonov u tzv. nepodnikateľských 
subjektov umožňujú týmto vykonávať aj  
podnikateľskú činnosť alebo činnosti, ktoré 
podliehajú dani z príjmov, pokiaľ tieto vykonávajú 
ako svoju vedľajšiu aktivitu. 

Na základe všetkých týchto skutočností bola dňa 
3.12.2018 medzi PATMOS s.r.o. a CZ ECAV na 
Slovensku Prešov, po predchádzajúcom schválení v 
Presbyterstve CZ, podpísaná Zmluva o správe 
majetku. Na základe tejto zmluvy sa cirkevný zbor ako 
vlastník nehnuteľnosti stáva prenajímateľom v 
zastúpení povereným správcom, ktorým je PATMOS 
s.r.o. Prakticky to znamená, že všetky výnosy z 
nájmov idú prostredníctvom správcu priamo na 
cirkevný zbor a správca za výkon tejto správy poberá 
dohodnutú odmenu. Tento, pre cirkevný zbor 
významný krok, však prináša celý rad zmien 
týkajúcich sa účtovníctva, účtov a zmenu aj vo vzťahu 
k finančnej správe. 

V prvom rade účtovníctvo CZ sa bude deliť na 
nepodnikateľskú časť (pôvodná časť účtovníctva – 
ofery, milodary, cirkevná daň, zbierky a pod.) a na 
podnikateľskú časť – výnosy z nájmov majetku, 
prípadne iné podnikateľské výnosy. Za týmto účelom 
bude od 1.1.2019 otvorený nový – podnikateľský účet 
cirkevného zboru. Účtovníctvo CZ prejde z 
jednoduchého na podvojné. 

Tieto zmeny, okrem istého sťaženia účtovno-
administratívneho vzťahu, prinášajú aj významnú 
zmenu pre cirkevný zbor, a to v podobe registrácie 
cirkevného zboru ako platiteľa DPH. Táto zmena 
prinesie pre cirkevný zbor významné úspory pri 

investíciách, kde fakticky všetky investície budú 
obstarávané bez DPH, čo zníži investične výdaje o 20 
%. Predsedníctvo CZ v súčasnosti podalo žiadosť o 
registráciu a finančný úrad tejto žiadosti s termínom 
od 1.1.2019 vyhovel.

Správa cirkevného majetku spoločnosťou 
PATMOS s.r.o. v sebe prináša aj ďalšie výhody, a to 
predovšetkým tú, že v mene cirkevného zboru aktívne 
koná poverená osoba s cieľom získania lepšej kontroly 
nad majetkom a s cieľom jeho čo najefektívnejšieho 
využitia. V neposlednom rade, systém správy majetku 
prostredníctvom správcu ochraňuje samotný majetok 
CZ, ako aj štatutárnych predstaviteľov v rovine 
obmedzeného ručenia, ktorým ručí s.r.o. PATMOS, a 
to je dnes reprezentované základným imaním 
spoločnosti. 

Uvedené zmeny so sebou prinášajú prirodzene celý 
rad zmien v zmluvných vzťahoch, ale to už je práca 
pracovníkov PATMOS s.r.o. Veríme, že sa podarí celý 
transformačný proces realizovať bez chýb a čo možno 
v najkratšom čase. Niektoré zmluvné záležitosti sa 
museli realizovať iba na základe profesného odhadu, 
nakoľko na základe súčasnej účtovnej metodiky ich 
nebolo možné celkom presne vyselektovať. Určite 
preto príde aj revízia vzťahu medzi obidvoma 
subjektami, ale to až o rok, keď sa bude hodnotiť celé 
jedno účtovné obdobie. 

Prajem vám požehnané Vianočné sviatky v mene 
všetkých pracovníkov PATMOS-u.

Viktor Čop
konateľ

4 mýty o vianočnom príbehu

Iste všetci poznáme notoricky známy príbeh o 
narodení bábätka Ježiška a aspoň raz v živote každý z 
nás videl betlehemský výjav, vyrezaný z dreva alebo 
urobený zo šúpolia. A keď zatvoríme oči, vieme si jeho 
atmosféru čerstvo predstaviť. Príjemne tlmené svetlo 
zo sviečok, teplo, suchá slama. Všetky postavičky 
majú úsmevy na tvárach, celé je to pekné a srdcia-
zohrievajúce.

Kázeň Dana Spadera ma však naučila, že v tom 
momente asi nemôžeme žiť vo väčšom omyle. 
Pôvodný význam slov a história nám objasňuje, že tá 
príjemná scéna z našich predstáv vôbec nebola taká 
ideálna.

 
1. Mýtus o hostinci
V rôznych prekladoch Biblie sa píše, že Jozef a 

Mária pred Ježišovým narodením prišli do “hostinca”, 
alebo “útulku”, respektíve do “nocľahárne.” Pôvodné 
slovo pre toto miesto je však po grécky “Kataluma”, 
čo označuje aj hlavnú miestnosť (resp. izbu pre hostí) 
v dome. Na sčítanie ľudu šiel totiž Jozef do svojho 
rodiska Betlehema a nebolo to celkom tak, že pre nich 
s tehotnou Máriou nebolo v “hostinci” miesto. 
Pravdou zrejme je, že Jozefovi vlastní príbuzní ich 
neprijali do domu. Pred dvetisíc rokmi totiž nebolo 
med-lízať, keď niekto čakal nemanželské dieťa, čo sa 
vtedy samozrejme hovorilo aj o Márii. Nie je teda 
pravda, že sa Jozef s Máriou nevošli do preplnenej 
nocľahárne. Pravdepodobne ich neprijala vlastná 
rodina, ktorá sa za nich hanbila. Smutné, nie? Akosi 
smutnejšie, ako by sme chceli.
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2. Mýtus o maštaľke a jasliach
Pekná, drevená, suchá a teplá. Taká je len v našich 

predstavách. V staroveku klasické maštale, ako ich 
poznáme, samozrejme neexistovali. Dobytok sa 
nachádzal buď s ľuďmi priamo v ich obydlí, kde 
zvieratá boli v dolnej časti a ľudia v hornej časti domu, 
alebo bol zatvorený do okolitých jaskýň, ktorých je v 
tých krajoch množstvo. “Jasle” boli vlastne kŕmidlom 
pre dobytok. Nevieme presne, či to bola jaskyňa alebo 
nie, ale vieme, že Spasiteľ sveta sa narodil do 
špinavého smradľavého priestoru, ktorý bol absolútne 
nehygienický a jeho matka, veľmi mladá prvorodička, 
ho porodila na rovnakom mieste, kde sa nachádzali aj 
zvieratá so svojimi výkalmi. Tu už naša príjemná 
predstava dramaticky upadá.

3. Mýtus o pastieroch
Ježiša po svojom narodení nepoctili ani žiadne 

honosné návštevy.  (Mudrci z východu v skutočnosti 
prišli až o pár mesiacov neskôr.) Pastieri v tom období 
predstavovali jednu z posledných skupín v 
spoločnosti, boli špinaví, nedôveryhodní a veľmi 
chudobní. Hneď po narodení bol Ježiš obklopený 
vydedencami a ľuďmi, ku ktorým iní nemali žiadnu 
úctu. Vlastne ako aj často potom, po celý Jeho život.

 

4. Mýtus o romantike Ježišovho narodenia
Ak veríme, že Ježiš je Boží Syn, vieme, že vo 

svojom predošlom nebeskom domove zažíval slávu, 
komfort, úctu od každej bytosti. Že žil ako syn Kráľa 
vesmíru. Rozhodol sa však vzdať všetkého. Netrpel 
len na úplnom konci, pribitý na kríži. Narodil sa do 
špinavého sveta (doslova), bezbranne a zraniteľne, 
mnohokrát v živote zažíval poníženie, odmietanie a 
pohŕdanie. Zažíval to, čo zažívame my a vo všetkom 
nám rozumie.  Rozhodol sa vzdať všetkej svojej slávy 
kvôli nám. My sme mu za to stáli.

Aby trpel za naše hriechy namiesto nás, aby porazil 
smrť, aby sme my mali večný život.

Aj keď to znie smutnejšie ako vianočné príbehy, na 
ktoré sme zvyknutí, je to vlastne najlepšia správa 
našich Vianoc. A nielen Vianoc, ale najlepšia správa 
nášho života, ktorú sa však musí rozhodnúť prijať 
alebo odmietnuť každý za seba. Dúfam, že uprostred 
zháňania posledných darčekov a pečenia zákuskov 
budeme pamätať na Betlehem bez pozlátky.

A budeme vedieť, že vlastne až tak nezáleží na tom, 
čo si môžeme dovoliť dať pod stromček, alebo na 
kuchynský stôl, ak sme prijali dobrú zvesť, ktorá mení 
našu večnosť.

Katarína Pončáková

Domáce Služby Božie pri štedrovečernom stole 2018

(Pred večerou, pred preberaním darčekov, pod 
vianočným stromčekom - vedie hlava rodiny.) 

V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. 
Milá moja rodinka, ani sme sa nenazdali a prešiel 

rok. Práve podľa toho, ako rýchlo prídu opäť 
narodeniny, leto či Vianoce vidíme, ako čas rýchlo 
plynie. Tak veľa sa toho aj v ostatnom roku udialo, tak 
veľa sme vykonali, stratili, ale i dostali. Kadečo sa vo 
svete či v našej rodine zmenilo, ale znova sa stretáme 
pri zvesti, ktorá je tá istá. Už po stáročia zaznieva 
znova a znova ľuďom, raz šťastným inokedy 
nešťastným, raz v mieri inokedy vo vojne, raz v 
chudobe inokedy v blahobyte. Zaznieva a oznamuje 
stále trvajúcu Božiu lásku a Boží záujem o nás. A tak je 
to i dnes. Aj do našich životov vstupuje dnes Pán Boh s 
posolstvom lásky, ktoré je podoprené darom Jeho 
Syna. Ježiš Kristus prišiel, aby nás zachránil z 
nestálosti a vírov časného života a daroval nám 
večnosť. K Nemu sa i uprostred našich zápasov 
upnime, Jemu ďakujme, Jeho vítajme a Jeho dnes 
oslavujme. Veď je to tá najkrajšia správa, akú môžeme 
my, ľudia 21. storočia počuť. 

Pieseň: Čas radosti, veselosti /ES 41, 1-3 sloha/

1. Čas radosti, veselosti nastal požehnaný, keď 
Spasiteľ, Vykupiteľ narodil sa z Panny; v mestečku 
Betleme v jasličkách na slame leží malé Pacholiatko 
na zime, leží malé Pacholiatko na zime. 

Čítanie z Evanjelia podľa Lukáša 2. kapitola, verše 
2-14: 

„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta 
popísať celý svet...“ 

Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom 
privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne slovami 
Apoštolského vierovyznania:  Verím v Boha Otca 
všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša 
Krista Syna Jeho Jediného, Pána nášho, ktorý sa počal 
z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny ...

Deti môžu predniesť básničku alebo modlitbičku 
napr: 

Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej. 
Nech im slnko jasne svieti každý boží deň.Nech ich 
sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá. Daj, Boh, 
šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej. Daj, Boh, 
šťastia celej zemi, všetkým národom. Nech im svetlo 
hviezdy lásky ožiaruje dom. Hladným chleba 
dobrého, chorým zdravia pevného. Daj, Boh, šťastia 
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celej zemi, všetkým národom. Dopraj, Bože, svojmu 
dielu večné trvanie. Nech sa samo nezahubí, všetci 
prosíme.

Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj. 
Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie. 

Skloňme sa a takto sa pomodlime: 
Láskavý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti, že 

prichádzaš do dnešnej doby, do nášho sveta, do našej 
krajiny, do našej cirkvi, do našej rodiny i do nášho 
života a prinášaš posolstvo lásky, ktorú dokazuješ 
darom svojho Syna. Dnes je malým dieťaťom, no 
predsa je naším Záchrancom. Veď je to predivný 
Radca, mocný Boh, Otec večnosti i Knieža pokoja. 
Ďakujeme za všetky dary, ktoré námv Ňom dávaš, 
nadovšetko dar spasenia a večného života. Prosíme 
Ťa, daj, aby sme Teba i Tvojho Syna radostne vítali, 
svoje srdcia i domovy Mu otvárali a urobili Ho Pánom 
nášho života, nechali sa Ním viesť a spoľahli sa na to, 
že pod Jeho vedením dosiahneme raz večný život v 
nebi. Amen. 

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno 
Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ...

Na záver si ešte spoločne zaspievajme pieseň: 
Tichá noc /ES 60, 1 - 3 sloha/

1. Tichá noc, svätá noc. Usnula zem celá, dvaja 
len bdejú v Betleheme; v jasliach Dieťa tam utešené 
tíško, spokojne spí tíško, spokojne spí...

A teraz už milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska 
Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými nami. 

Amen. 
zdroj: www.ecav.sk

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 ste sa z Božej milosti dožili v treťom štvrťroku 2018, najmä hojné Božie požehnanie, pevné zdravie a veľa radostných 
chvíľ strávených v kruhu najbližších a v spoločenstve nášho cirkevného zboru.   
Zároveň sa ospravedlňujeme za neskoršie uverejnenie zoznamu jubilantov, ktorí nedopatrením neboli uverejnení v predošlom 
vydaní Patmosu. Ďakujeme za pochopenie.
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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Jubilanti nášho cirkevného zboru 
v I. štvrťroku 2019

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 prvom štvrťroku 2019, 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: 

Ochraňuj ma, Bože, lebo sa k Tebe utiekam .     Žalm 16, 1
50 rokov života:
STRAKOVÁ Lýdia, HUDÁKOVÁ Vlasta, DUDÁŠ Jozef, BAŠISTOVÁ Jana, KRÍŽOVÁ Zlata, IVANKO Ľubomír
60 rokov života:
GOLIAŠOVÁ Daniela, HUBOVÁ Viera, GÁL Štefan, STRIŽOVSKÝ Alexander, BALOGOVÁ Oľga, SEDLÁK Albert, 
SKALICKÁ Darina, ŠIMOČKO Miroslav, KLAUZEROVÁ  Judita, ČULKA Miloš, TAMAŠÍKOVÁ Marta, DARÁKOVÁ 
Lýdia
65 rokov života:
GREGA Milan, ZAKAROVSKÁ Jela, DOBÁKOVÁ Daniela, GAĽA Pavol, CIMERMAN František, ŽILINSKÁ Magdaléna, 
GERČÁKOVÁ Darina, PLAČKO Ján, MITAĽ Dušan, KOLESÁR Ján, OLEJÁROVÁ Oľga
70 rokov života:
GREGOVÁ Júlia, MARKO Vladimír, FERENCOVÁ Milota, KOSTRUBOVÁ Anna, REPTIŠOVÁ  Dagmar, CHRAPČIAKOVÁ 
Mária, PRIŠČÁK František
75 rokov života:
ŠALAMUN Vladimír, ŠMELKOVÁ Božena, OLEJÁROVÁ  Zuzana, PRIBULA František
80 rokov života:
KUROPČÁK Radislav, MACEJOVÁ Anna, MACEJ Štefan, PRIŠČÁK Andrej, ANDER František, HORENSKÁ Anna, VOLLAY 
Ladislav, KRIŠTÚFEK  František, KOBYĽAN Ján, BENKOVÁ  Margita
85 rokov života:
FERENCOVÁ Helena, KAČMÁROVÁ Mária, SEDLÁKOVÁ Anna, ZÁRUBA Miroslav
90 a viac rokov života:
BERNÁTOVÁ Alžbeta (91), JAKUBČINOVÁ Milina (90), KOČ Ondrej st. (91), KOŽLEJOVÁ Gizela (90), LIPTÁKOVÁ 
Božena (91),  MIŽIŠINOVÁ Margita (92),  STRAKOVÁ Mária (97),  ŠEBEŇOVÁ Mária (90)

50. výročie sobáša:
BABIAK Ivan a BABIAKOVÁ Oľga, JEREMIÁŠ Ondrej a JEREMIÁŠOVÁ Juliana

Je to alpská pieseň, ktorá hneď uchvátila všetkých, ktorí ju 
počuli. Po prvýkrát bola spievaná na polnočnej bohoslužbe 
24. decembra 1813. Spievali ju dvojhlasne jej autori, 
doprevádzal ich chlapec hrou na citare a súbor dievčat, 
ktorý vždy po každej slohe opakoval posledné dve vety.
Bola zložená toho istého roku na Vianoce. Učiteľ Franz 
Gruber (1787-1863), ktorý hral na organe v kostolíku v 
Obersdorfe, pred Štedrým dňom zistil, že organ je 
poškodený, a že sa na ňom nebude môcť hrať. Inokedy by to 
snáď tak veľmi ani nevadilo, ale teraz, keď má byť 
vianočná slávnosť?
 Navštívil teda kaplána Mohra v Laufene, aby sa s 
ním poradil, čo má robiť. Museli sa však zmieriť so 
skutočnosťou, že vianočná slávnosť bude bez organa. 
Premýšľali o nejakej možnosti ako stratu organa nahradiť 
hudbou. Dohodli. sa, že kaplán napíše aspoň nejakú pieseň 
a kantor Gruber k nej zloží melódiu.
 Kaplán musel ešte v ten istý deň pieseň napísať. 

Deň sa pomaly chýlil ku koncu a na kaplána mocne 
pôsobilo ticho v alpských horách, ktoré mu pripomínalo, 
ako tiché budú ich tohtoročné vianočné slávnosti.
 Tichý večer, tichá noc, tiché Vianoce! Ale či to tak 
nebolo aj vtedy, keď prišiel Spasiteľ? Vzal papier a začal 
písať: Tichá noc, svätá noc... Slová dal učiteľovi, ktorý 
hneď zložil melódiu. Na druhý deň ráno ju nacvičili s 
dievčatami a s doprovodom – to bolo na Štedrý deň! A na 
polnočnej bohoslužbe ju potom zaspievali. Kaplán tenor, 
učiteľ bas. Pieseň mala veľký úspech! Keď po Vianociach 
prišiel organista zo Zillertalského údolia opraviť organ, 
ukázal mu novú pieseň. Organistovi sa pieseň zapáčila, a 
tak si ju prepísal. Zo Zillertalu chodili potulní muzikanti do  
sveta a tí ju rozniesli nielen po Európe, ale i po Amerike.

Pôvod Tichej noci

Tichá noc, svätá noc (ES č. 60)
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