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„A ak Kristus 
nebol 

vzkriesený, 
tak je 

prázdne naše 
kázanie, 

prázdna je aj 
vaša viera.  
Ale Kristus 

bol 
vzkriesený z 

mŕtvych, 
prvotina z 
umretých.“ 

(1 K 15,14 a 20)

V ten istý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo 
strachu pred židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: 

Pokoj Vám! Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok.“ (J 20,19-20). 

 Milí bratia a sestry,  chcem sa Vás opýtať, čo si myslíte, ktorá udalosť je tou 
najväčšou v dejinách ľudstva? Je to udalosť Veľkého piatku a Veľkej noci. Celé kresťanstvo 
stojí a padá na tejto udalosti, lebo evanjelium je to radostné posolstvo, že Kristus zomrel za 
naše hriechy, ale vstal z mŕtvych. To je svedectvom tohto, že Boh sa priznáva vzkriesením k 
obeti svojho Syna na dreve kríža, že prijal Jeho zástupnú obeť, ako Baránka Božieho, za naše 
hriechy. Apoštol Pavel v prvom liste Korintským  píše: „A ak Kristus nebol vzkriesený, tak je 
prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera.  Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, 
prvotina z umretých.“ (1 K 15,14 a 20).  Táto zvesť je založená na svedectve apoštolov, 
ktorým sa Vzkriesený Kristus zjavuje.  „Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj 
sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol 
vzkriesený podľa Písem, i ukázal sa Kéfasovi, potom dvanástim...“ (1 K 15,3-4).   
Neriešiteľný problém ľudstva, človeka – hriech, smrť a zlo má riešenie v kríži a vzkriesení 
Pána Ježiša. On prináša ten pravý pokoj do nášho života. „V ten istý prvý deň po sobote, keď 
už bola tma a dvere kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a 
postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj Vám!  Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok.“  
( J 20, 19-20) Musíme sa aj my tešiť, keď si uvedomíme, že Kristus je darcom pokoja aj do 
nášho života. Keď som v apríli bol na kontrolnú MR (magnetickú rezonanciu mozgu) čakal 
som s napätím na výsledky, ktoré potvrdili, že po rádioterapii, ktorú som absolvoval, sa 
nádor nerozširuje. Táto správa priniesla  „pokoj“ do môjho očakávania. Ale tu je 
neriešiteľný problém, neliečiteľný nádor hriechu, smrti, zlyhania, obáv a strachu...Tie 
zamknuté dvere sú obrazom nášho vnútra, ktoré je bez svetla a nádeje,  pokoja a radosti. Tu 
zrazu prichádza pravé svetlo a pokoj, ktorý prevyšuje naše chápanie – Vzkriesený Kristus – 
ON je prameňom, pokoja, nádeje a života.  Náš hriech, nepriateľstvo s Bohom a smrť nás 
pripravujú o pokoj a práve Veľká noc je radostným posolstvom do našej neliečiteľnej 
diagnózy... Ako? Pán Boh vo svojej láske odstraňuje príčinu nášho nepokoja, nepriateľstva – 
náš hriech. Pán Ježiš na kríži berie na seba náš hriech a naše odsúdenie. „ON znášal trest za 
náš pokoj...“ (Iz 53,5b).  Preto prvé slová vzkrieseného hovoria o pokoji. Trest, ktorý nám 
zabezpečil pokoj, spočinul na Ňom. To nie je iba prianie, ale dar pokoja od Toho, ktorý má a 
musí stáť v strede cirkvi a životov Jeho nasledovníkov, učeníkov.  Týmto pozdravom a 
gestom, keď ukazuje prebodnuté ruky a bok hovorí, že pokoj pramení z odpustenia, nového 
prijatia. Kristove  rany hovoria, kde máme nájsť ten pokoj –  v obeti na kríži a v radosti 
vzkriesenia. Ježišovo vzkriesenie zmenilo životy učeníkov, ale aj  beh dejín. Bolo veľmi 
dôležité, aby učeníci s nadšením vyznávali to, čo vyznal o Vzkriesenom Ježišovi neskôr 
Tomáš. „Pán môj a Boh môj.“ (J 20,27b). Táto viera formuje potom jeho život. Váhavý 
učeník uveril a tradícia v rannej cirkvi uvádza, že sa tento odvážny učeník stal misionárom v 
Perzii a Indii. (V južnej Indii žila domorodá skupina známa ako Tomášovi kresťania. Podľa 
nich zomrel Tomáš mučeníckou smrťou na Hore sv. Tomáša neďaleko Madrasu.)  Túto 
tradíciu chcem nechať stranou a poukázať na to dôležité, že je prvý človek, ktorý v evanjeliu 
Jána oslovuje Pána Ježiša ako „BOHA“.  Tým ukazuje, že Ježiš je skutočne Mesiáš, Boží 
Syn. Ján to v závere  prízvukuje slovami: „Toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, 
Syn Boží, a – veriac – aby ste mali život v Jeho mene.“ (J 20,30). My sme neboli svedkami 
týchto udalostí, preto sa spoliehame na slovo Písma. „Blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa 
uverili.“ (J20,29). Nech je pre nás Veľká noc povzbudením vo viere, láske i nádeji...  
Životom spievajme: Kristus vstal z mŕtvych, spievaj každý, veď pravda táto platí navždy: 
Pán Boh nám práve v Ježišovi všetkým ponúka život nový. Vďačne oslavujme Pána Boha, 
že sa nám dostala pomoc mnohá, keď Syna vzkriesil, haleluja, aby nás spasil, haleluja!“  
Nech to, čo si znova  pripomíname počas Veľkej noci, z nás robí  vyznávajúcich kresťanov  a 
uschopňuje sa stretávať so všetkým tým ťažkým, čo prichádza počas dní života. Požehnané 
Veľkonočné sviatky s pozdravom Vzkrieseného Krista:  Pokoj Vám! 

Ján Bakalár, zborový farár 
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Nedeľa je pre nás, bratia a sestry, radostným dňom, 
lebo si pripomíname vzkriesenie nášho Pána Ježiša 
Krista, je to deň Božieho víťazstva v Pánovi Ježišovi 
nad všetkým, čo nás zotročuje a narúša našu nádej. V 
nedeľu 7.4. 2019 sme sa po pašiových službách 
Božích tešili z vyznania viery troch sestier a piatich 
bratov, ktorí sa rozhodli žiť v našej cirkvi s Pánom 
Ježišom, ktorý ich svojou láskou oslovil na ich ceste 
života, v ich hľadaní a skúškach.  Bolo to radostné  
spoločenstvo, v ktorom ako základné posolstvo zneli 
slová: „ Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste 
si obliekli.“ (G 3,27).  Keď som šiel na základnú 
vojenskú službu, tak nás všetkých ostrihali a dali 
vojenskú uniformu. Bolo v meste každému jasné, že 
patríme k armáde. Ak patríme od chvíle krstu Kristu, 
Duch Svätý nám pomáha, aby sme dokázali každý deň 
prejaviť lásku – obliecť sa v lásku, ktorou je Pán Ježiš. 
Apoštol Pavel jasne formuluje v liste Kolosenským,  
keď píše: „Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, 

oblečte teda srdečné milosrdenstvo, 
dobrotivosť, pokoru, krotkosť, 
trpezlivosť. Znášajte sa vospolok a 
odpúšťajte si, ak by niekto mal 
sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán 
odpustil vám, tak aj vy. A najmä 
priodejte sa láskou, ktorá je pojivom 
dokonalosti.“ (Kol 3, 12-16)  

To je to najdôležitejšie pre nás na 
ceste našej viery, aby sme sa v cirkvi 
„obliekali“ v Krista a žili v moci 
Ducha Svätého v Jeho láske. Tak 
zaznelo slovo k tým, čo boli krstení, 
konfirmovaní a prijatí do CZ ECAV 
v Prešove.

Orendášová Martina a Čurlíková 
Darina bolí pokrstené. Milan Foľta a 
D r a h o m í r a   O l e x y o v á  b o l i 
k o n f i r m o v a n í .   S t a n i s l a v a 
Košinová, Branislav Šimočko, 
Stanislav Brodek, Ladoslav Nosáľ 

boli prijatí do cirkevného zboru. Spoločne sme sa so 
sestrou farárkou  Lenkou Wagnerovou modlili za 
našich bratov a sestry a priali Božej milosti a 
požehnania  v Pánovi Ježišovi. To dôležité chcem 
pripomenúť nám všetkým a poprosiť o odpoveď, ktorá 
usmerní tvoje konanie. „Sľubuješ, že s pomocou 
Ducha Svätého budeš Ježiša Krista ako svojho Pána a 
Spasiteľa vždy verne vyznávať, podľa Neho svoj život 
spravovať a našej ECAV ako svojej duchovnej matke 
vernosť dokazovať, sľubujete? Sľubujem. Čo to 
znamená pre Teba? 

Milostivý Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, 
nech vás vedie Duchom Svätým, udržiava v pravej 
viere a raz uvedie do slávy večného života! Amen. 

Ján Bakalár, zb. farár a  Lenka Wágnerová, 
námestná farárka na kaplánskom mieste

Oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, 
pokoru, krotkosť, trpezlivosť...

Kríž nie je ťažký osud...

Súženie, utrpenie, bolesť sa nikomu nepáčia. 
Človek by sa im najradšej vyhol, keby mohol. Ľudia 
pod tlakom utrpenia vzdychajú, žalujú sa , nariekajú. 
Mnohí veriaci  kresťania sa domnievajú, že keď Boh 
svojich verných miluje, nemôže ich v živote stretávať 
bolesť, utrpenie, kríž. Ale Biblia nám hovorí,  že viera 
v Boha nie je poistkou proti utrpeniu a krížu. Kríž totiž 
nie je utrpenie viazané na náš prirodzený život, ale 

utrpenie viazané na naše kresťanstvo. Kríž znamená 
trpieť spolu s Kristom.

V pôstnej dobe sme mysleli viac na utrpenie a smrť 
Pána Ježiša Krista. On nám svojim utrpením pomáha 
pochopiť naše utrpenie. Vo viere prijímame Ježišove 
slová, že musí ísť do Jeruzalema, a že musí mnoho 
trpieť od veľkňazov a zákonníkov, že musí byť zabitý 
a v tretí deň vstať z mŕtvych. Učeníci to nevedeli 
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pochopiť, že by Mesiáš mal trpieť a umrieť. Bolo to 
pre nich neprijateľné. Preto musel dvom učeníkom 
idúcim do Emaus povedať: Či to Kristus nemusel 
všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Jeho verní 
ho majú v tom nasledovať. Ježiš ich nato dobre 
pripravil. Povedal im všetko. Nič nezatajil. Povedal 
im: Kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, 
vezme na seba svoj kríž a tak ma nasleduje. 

Peter sa s tým nevedel zmieriť. Chcel Ježiša odradiť 
od cesty utrpenia. V dôsledku toho musel Ježiš Petra 
napomenúť: Choď za mňa satan, na pohoršenie si  mi, 
lebo nehľadíš na veci Božie, ale na ľudské. Tým 
povedal Petrovi vlastne toto: Stojíš mi v ceste, si 
protivníkom duchovného boja. Hoci to ľudsky mieniš 
dobre, predsa si proti Božiemu dielu.  Apoštol Pavel, 
ktorý pochopil zmysel ľudského utrpenia, povedal: 
Skrze mnohé súženia musíme vojsť do kráľovstva 
Božieho.

Ježiš Kristus nám pomáha nosiť kríž a 
vyslobodzuje nás z utrpenia a smrti. Preto bez reptania 
máme brať na seba svoj kríž, a tak ho nasledovať. Len 
s krížom na pleciach  môžeme okúsiť Božiu moc a 
lásku. Práve v utrpení sa s nami snáď najintenzívnejšie 
stretáva Pán Boh. A tým, že nás vedie aj cestou 
utrpenia to neznamená, že by nás chcel zničiť. Láska  
predsa nikdy, nikoho a nič neničí. Veď Boh je láska. 
On aj vtedy, keď položí na nás kríž a vovedie nás do 
pece súženia, dokazuje nám svoju lásku, ktorou nás 
chce zachrániť pre večnosť. My musíme ďakovať 
Pánu Bohu za každé utrpenie, lebo on nás vtedy hľadá 
a vedie cez kríž ku sláve, ktorá sa otvára pred nami v 
plnej kráse a blaženosti práve v okamihu smrti. Kríž 
totiž nie je ťažký osud, ale to, čo musíme znášať ako 
dôsledok nášho pripútania k Ježišovi Kristovi.

Kríž nie je náhodné, ale nutné utrpenie. Ono láme 
našu pýchu, robí nás pokornými a zbližuje nás s 

ľuďmi. Utrpenie nám pripomína  to, že dosť máme na 
milosti Božej. Ono nás učí vrúcnejším modlitbám a 
vedie k úprimnejšiemu životu s Kristom. Koľkí ľudia 
by sa nikdy neboli naučili modliť a veriť, keby sa 
neboli ocitli v utrpení, keby neboli pod tlakom 
súženia.

 I Pán Ježiš išiel cestou utrpenia, aby sme my 
nemuseli večne trpieť. Utrpenie je poslom smrti. 
Myšlienka na smrť nás nesmie prestrašiť. Utrpenie a 
smrť sú súčasťou Božích plánov. Preto Kristov 
utrpenie nám pomáha pochopiť zmysel nášho utrpenia 
a jeho smrť odhaľuje zmysel našej telesnej smrti. Pre 
Krista bola smrť bránou k vzkrieseniu a k osláveniu. A 
jeho smrť i vzkriesenie je aj pre nás cestou k nášmu 
vzkrieseniu a osláveniu. Tu môžeme radostne 
vyznávať: Kristus je nás život! Preto kresťan v utrpení 
nikdy nezúfa, ale zaň ďakuje. 

Vezmi na seba svoj kríž! Je od samého počiatku 
prichystaný, musíš ho len na seba vziať. Nech sa nikto 
nedomnieva, že si musí nejaké utrpenie sám nájsť. 
Ježiš pripomína, že každý má svoj kríž pripravený, 
kríž Bohom pripravený a sebe primeraný. Pre každého 
je táto miera iná. Niekoho Boh poctí veľkým 
utrpením, obdarí ho milosťou mučeníckou, pri inom 
nedopustí, aby bol skúšaný nad svoju silu. A predsa ide 
o jeden kríž. Je uložený každému kresťanovi.

„Kríž nie je desivým koncom zbožného života, je 
priamo začiatkom spoločenstva s Ježišom Kristom. 
Utrpenie je zároveň poznávacím znakom Kristových 
nasledovníkov. Preto aj Martin Luther zaradil 
utrpenie medzi pravé znaky cirkvi. Kto nechce na seba 
vziať svoj kríž, ten stráca spoločenstvo s Kristom a nie 
je jeho nasledovníkom“. (D.Bonhoeffer). 

Amen

Stretnutie neordinovaných pracovníkov ŠZS

Sedem zástupcov z nášho cirkevného zboru sa 
6.apríla 2019 zúčastnilo stretnutia neordinovaných 
pracovníkov cirkevných zborov  Šarišsko- 
zemplínskeho seniorátu ECAV, ktoré sa konalo v CZ 
Hanušovce nad Topľou v časti Podlipníky. Po privítaní 
zo strany predsedníctva ŠZS ECAV pobožnosťou 
poslúžil brat farár Martin Škarupa. Prednášku na tému 
: „Aby služba nebola strašiakom, ale cťou a radosťou“ 
predniesol generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan 
Eľko. Prednáška sa týkala predovšetkým oblastí 
ohrozenia radosti zo služby. Najväčšími ohrozeniami 
sú podľa brata biskupa: samota v službe (fyzická), 
nepochopenie sa so spolupracovníkmi (duchovná 
osamelosť), to že presbyter/ka sa cíti preťažený/á, 
nedocenenosť (nie finančná a materiálna), taktiež je to 

aj absencia povzbudenia mladých k teologickej 
službe. Po prednáške nasledovalo vyslovenie 
viacerých otázok, o ktorých mohli prítomní 
diskutovať pri jednotlivých okrúhlych stoloch. 1. 
Ktoré sú momenty pre teba, keď sa cítiš v službe sám? 
2. Ktoré sú najkritickejšie momenty v tvojej službe? 3. 
Máš ako presbyter nádej, alebo si skeptik? 4.Dokážeš 
prijímať v svojej službe pomoc? Od koho? 5.Čo je v 
tvojej službe najväčšou radosťou? V druhej časti 
vystúpil brat farár Ján Velebír z CZ Bardejov a 
poukázal na praktické služby presbyterov v mestskom 
zbore. Požehnaný čas. 

Miroslav Čurlík, dozorca CZ ECAV Prešov 
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Konvent ŠZS ECAV za rok 2018

Seniorálny konvent ŠZS sa konal 30.03.2019 v CZ 
ECAV Giraltovce. Kázňou slova Božieho pred 
zriadením konventu na službách Božích poslúžil brat 
farár Jozef Juházy, toho času kaplán ŠZS ECAV. Z CZ 
ECAV Prešov, sme na konvente boli v počte 9 
konventuálov, celkový počet bol vyše 120. Po 
prerokovaní správ týkajúcich sa vnútromisijných, 
školských a hospodárskych oblastí a rozsiahlych 
diskusií boli prijaté uznesenia z ktorých vyberám 
niektoré pre informovanosť členov nášho zboru. 
„Seniorálny konvent ŠZS vyjadril plnú podporu 
legitímne zvolenému generálnemu predsedníctvu 
ECAV na Slovensku, ako aj ďalším legitímne 
zvoleným predstaviteľom VD a ZD, ktorí boli zvolení 
vo voľbách v roku 2018. Seniorálny konvent ŠZS 
nesúhlasil s mediálnymi útokmi v EPST a odsúdil ich, 
pretože neustále spochybňujú mandát predstaviteľov 
cirkvi na úrovni dištriktov a generálnej cirkvi 
zvolených vo voľbách  v roku 2018. Seniorálny 

konvent ŠZS vyzval ku zachovaniu jednoty ECAV na 
Slovensku, ktorá je vážne ohrozená vznikom 
Asociácie Sloz ECAV. Seniorálny konvent ŠZS 
vyzval CZ ŠZS, ktoré vstúpili do Asociácie Sloz, aby 
zvážili zotrvanie v nej, keďže jej činnosť je proti 
záujmom ECAV na Slovensku. Seniorálny konvent 
ŠZS žiadal aj  o dôsledné prešetrenie hospodárskej 
činnosti v spoločnosti Reformata s.r.o.  a vyvodenie 
trestno-právnej zodpovednosti voči všetkým, ktorí sa 
pri nakladaní a spravovaní s majetkom cirkvi dopustili 
trestných činov.“ 

V závere zasadnutia Seniorátneho konventu ŠZS 
ECAV predsedníctvo ŠZS poďakovalo domácim z CZ 
ECAV Giraltovce za prípravu podmienok k 
zrealizovaniu konventu. www.szsecav.sk 

č. 2/2019

Svetový deň modlitieb 2019

Teším sa, že SDM – Svetový deň modlitieb sa v 
tomto roku mohol zrealizovať, aj keď v roku 2018 sa 
pre mnohé zdravotné dôvody a pracovné povinnosti  
oficiálne v Prešove nekonal, ale modlitby za určenú 
krajinu Surinam boli vysielané v ekumenických 
spoločenstvách oslovenými kazateľmi.  

 Tohoročné stretnutie SDM sa konalo v nedeľu 
v Cirkvi bratskej 3. 3. 2019 na tému: „POĎTE, 
VŠETKO JE PRIPRAVENÉ.“ V programe, ktorý 
pripravili ženy zo Slovinska, účinkovali sestry z cirkvi 
b r a t ske j ,  evan j e l i cke j ,  r ímskoka to l í cke j , 
gréckokatolíckej, apoštolskej a reformovanej. 
Predstavili život žien a detí v tejto krajine, s čím 

zápasia  a ako túžia po zmene, ako vysielajú 
prosby odpúšťajúcemu Bohu s nádejou, že 
raz budú mať vzťahy založené na 
spravodlivosti, pokoji a láske. V kázni sa 
prihovoril brat kazateľ Martin Jurčo, kde 
nám priblížil rozprávanie Pána Ježiša – 
Poďte, všetko je pripravené. Pán Boh 
všetko pripravil, všetkého je dostatok – 
život s Bohom stojí za to. Pozvanie na 
kráľovskú hostinu je niečo veľkolepé, 
vzácne. Ak počúvame tento príbeh – 
v ý h o v o r k y  o  n e d o s t a t k u  č a s u  a 
podstatnejšej práci sa nám v mnohom 
podobajú. Ale to Božie pozvanie je 
najvyššia hodnota, ktorá sa nám dostáva, je 
stále aktuálne  a mali by sme ho prijať. 

Počas programu zneli krásne piesne, 
sprevádzané klavírom a flautou. Prejavom solidarity 
bola aj zbierka 200,- €, ktorá bola poslaná na projekt 
organizácie Kľúč (Kľjuč – centrum pre ženy, ktoré 
boli obeťami obchodovania s ľuďmi). 

Ďakujem všetkým účinkujúcim, najmä Hanke 
Jurčovej, ktorá prijala úlohu vedúcej a tiež všetkým z 
Cirkvi bratskej, ktorí pomohli pri občerstvení 
zúčastnených. Nech Pán požehná všetko, čo sa koná v 
Jeho mene, a nech je oslávené Jeho meno v našich 
životoch.

Anna Bakalárová
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Relevant

Opatrovateľská služba a Hniezdo. 
Ako sme avizovali v našom poslednom príspevku, 

začiatkom novembra 2018 sme podali žiadosť o 
nenávratný finančný príspevok s názvom „Diakonia – 
opatrovateľská služba Relevant n.o.“, ktorá bola 
podaná v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 
Podpora opatrovateľskej služby. Žiadosť nám 
schválili a finančný príspevok tak čiastočne pokryje 
mzdové náklady opatrovateliek na najbližšie dva roky. 
Vďaka tomu, ale tiež vďaka podpore zboru, 2 % z daní 
a príspevkov jednotlivcov môže opatrovateľská 

služba fungovať ďalej a keďže sme mohli zamestnať 
ďalšie tri opatrovateľky, môžeme poskytnúť pomoc aj 
ďalším klientom. Keďže však v rámci nastavovania 
úväzkov ako aj náhlych odhlásení klientov z dôvodu 
pobytu v nemocnici, či nástupu do zariadení s 
celodennou starostlivosťou vznikli časové medzery, 
rozhodli sme sa vyplniť tento priestor tak, že 
opatrovateľky trávia čas aj s dievčatami z Hniezda v 
rámci pracovnej terapie. Časom sa ukázalo, že to bol 
veľmi dobrý krok. Nielen že dievčatá naberajú nové a 
praktické pracovné skúsenosti, ale získavajú tiež 
veľmi potrebný a nenahraditeľný kontakt so staršou 
generáciou. V marci tak dievčatá v rámci podobnej 
pracovnej terapie pripravili krásnu a veľmi chutnú 
tortu pre jedného zo zamestnancov Relevantu, ktorý 
oslávil tento mesiac okrúhle narodeniny. 

 
Pri sociálnej práci s dievčatami v Hniezde, ako aj v 

klubovni Puzzle, nám od začiatku apríla pomáha náš 
nový dobrovoľník Igor Kornii z Ukrajiny. Veľmi 
dobre a rýchlo sa adaptoval, dorozumie sa okrem 
ruštiny a angličtiny aj česky, čo uľahčuje hlavne prácu 
s dievčatami. Igor k nám prišiel v rámci stáže po 
absolvovaní bakalárskeho štúdia Sociálnej práce a 
diakonie v Českej republike na Medzinárodnej 
akadémii pre diakoniu a sociálnu činnosť v strednej a 
východnej Európe – Interdiac, ktorá je akreditovaná 

Ministerstvom školstva v Českej republike. Jej 
program bol spracovaný v spolupráci s Diakonickou 
univerzitou Diak v Helsinkách a Teologickou fakultou 
Karlovej univerzity v Prahe. Okrem tohto štúdia má 
Igor veľmi bohaté skúsenosti s prácou s deťmi a 
mládežou v Ukrajine, v Anglicku aj v Čechách, kde 
bol ako dobrovoľník zapojený do rozličných aktivít a 
projektov. Táto dobrovoľnícka činnosť mu bola 
veľkým prínosom, keďže ako si uvedomil počas štúdia 
„profesionálne a osobné vzdelávanie v sociálnej 
oblasti je neustálym procesom, ktorý zahŕňa 

n e p r e s t a j n ý  o s o b n ý  a  
profesionálny rozvoj. Vo svojej 
práci čelí sociálny pracovník 
vždy novým výzvam, ktoré 
v y p l ý v a j ú  z  r ô z n y c h  
p r a c o v n ý c h  s i t u á c i í  a  
sociálnych súvislostí a preto je 
potrebné pre úspešnú prax a 
službu ľuďom sa z týchto 
výziev odraziť a poučiť.“  V 
Čechách sa popri štúdiu zapojil 
d o  p r á c e  k r e s ť a n s k ý c h  
organizácií s deťmi a mládežou 
rómskeho a českého pôvodu a s 
ľ u ď m i  s  m e n t á l n y m  

postihnutím s miernou, stredne ťažkou a ťažkou 
poruchou. Po ukončení štúdia mal možnosť 
absolvovať ďalšiu prax v zahraničí, a tak sa rozhodol 
zapojiť do aktivít našej organizácie. Ako sa vyjadril 
Igor: „Dúfam, že to bude obohacujúca skúsenosť pre 
mňa, aj pre organizáciu Relevant.“  Podobne aj my 
dúfame, že sa medzi nami bude Igor cítiť dobre a 
prinesie nám nové inšpirácie do našej práce. 

Kreatívna dielňa
Kreatívna dielňa v Relevante funguje už dlhší čas. 

Ak ste si potrebovali niečo vytlačiť, urobiť vizitky či 
plagáty, kúpiť originálne hrnčeky alebo tričká s 
vlastným návrhom,  mohli ste tak urobiť v Dielni pre 
život, kde sa dievčatá z Hniezda učili pracovným 
zručnostiam. Posledný rok túto prácu v dielni 
koordinoval náš kolega Matej. Mal na starosti nielen 
grafické úpravy a tlač, ale dohliadal aj na prácu 
dievčat, aby bol výsledok práce kvalitný. Matej však 
musel zo zdravotných dôvodov túto prácu náhle 
začiatkom apríla ukončiť a preto funguje nateraz 
dielňa len v núdzovom režime. Kým sa dielňa znova 
rozbehne, prosíme o trpezlivosť pri vybavovaní vašich 
objednávok. A zároveň, ak by ste vedeli o grafikovi, 
ktorý by si zároveň vedel nájsť cestu k dievčatám z 
Hniezda, ktoré by mu v dielni pomáhali, môžete sa 
nám ozvať  na e-mail relevant@relevant.sk. Matejovi 

č. 2/2019
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ďakujeme za jeho prácu a za všetko, čím nás všetkých 
obohatil. 

Klubovňa Puzzle
V Klubovni Puzzle sa môžete tešiť na zaujímavý 

event English Literature Book Club, ktorý od marca 
vedie náš dobrovoľník Filip. Ak sa zaujímate o 
literatúru, chcete stretnúť ľudí s podobným záujmom a 
zároveň sa začítať do pútavých kníh a precvičiť si 
angličtinu, môžete sa pripojiť. Viac informácií nájdete 
na našom webe alebo facebooku.

Potrebujeme pomoc dobrovoľníkov
Veľmi by nám pomohol dobrovoľník, ktorý by si 

zobral na starosť náš web a facebook a tiež človeka - 
technik, ktorý by sa nám postaral o naše počítače. Ak 
by ste vedeli o niekom, kto má takéto záľuby a 
nerobilo by mu problém pravidelne dohliadnuť na to, 
aby tieto veci bežali ako majú, budeme radi, ak sa nám 
ozvete. 

Ponuka pomoci
Ak potrebujete pomoc pri bežnej údržbe 

domácnosti či umývaní okien v rámci jarného 
upratovania,  dievčatá z Hniezda Vám môžu pomôcť. 
Ak máte záujem, napíšte na

 jana.bartosova@relevant.sk. 
Radi prídeme. 
Taktiež ponúkame aj možnosť bývania v Hniezde 

pre jednu alebo dve dobrovoľníčky. 
Ak si chceš vyskúšať priamu prácu s dievčatami z 

detského domova, vytvoriť si s nimi vzťahy a zároveň 
potrebuješ bývanie, ozvi sa nám. Môžeš tým získať 
potrebné skúsenosti do ďalšej sociálnej práce a 
zároveň veľmi pomôžeš pri dobrom fungovaní 
Hniezda. 

15 rokov služby dirigentky zborového spevokolu Sion

Aj počas  veľkonočných 
sviatkov znejú v kostole piesne z 
chóru nášho chrámu, ktoré nám 
s p r í j e m ň u j ú  a  u m o c ň u j ú  
a t m o s f é r u  v e ľ k o n o č n ý c h  
sviatkov. Zborový spevokol už 15 
rokov funguje pod dirigentskou 
t a k t o v k o u  s e s t r y  O ľ g y  
Adamkovičovej. Opýtali sme sa 
jej, ako vníma svoju službu a čo ju 
okrem toho napĺňa. 

1) Keď sa pozriete dozadu na 
svojich 15 rokov služby v našom 
zbore, čo tam vidíte? 

V prvom rade vidím tých 343 
vystúpení a 810 piesní, ktoré 
počas 15 rokov zazneli pod mojím 
vedením. Boli to chvíle, ktoré 
sprevádzala túžba, aby vždy 
všetko dobre dopadlo, aby sme 
každú príležitosť naším spevom skrášlili, a nie 
pokazili... Veľa stresu... Kto nezažil, nevie si to 
predstaviť... A tomu predchádzali hodiny prípravy na 
naše spoločné skúšky, aj hodiny strávené pri 
nácvikoch. Na druhej strane úžasné pocity pri vnímaní 
obsahovej aj hudobnej stránky našich piesní. Niektoré 
mi doslova prirástli k srdcu. A to vyváži všetky tie 
ťažkosti a stres.

2) Čo bolo najväčšou radosťou a naopak, čo 
najväčším trápením počas tohto obdobia? 

Vždy ma potešilo, keď sme 
zaspievali pekne – čisto a srdcom. 
A keď sa ku mne občas dostali 
nejaké priaznivé ohlasy... Veľkú 
radosť som mala z nášho  CD s 
názvom „Ó, príď, ó, príď, 
Imanuel“, ktoré vyšlo v r. 2015 pri 
230. výročí prvej zmienky o 
s p e v o k o l e  v  p r e š o v s k o m  
evanjelickom cirkevnom zbore. 
Veľmi si vážim, že s Božou 
pomocou môžem viesť spevokol, 
ktorý má takú históriu. A trápenia? 
Boli tiež. Zakaždým, keď to 
nevyšlo tak, ako som chcela... A 
tiež ma trápi, že v našom 
spevokole máme málo mladých... 
S t a r n e m e ,  p o t r e b u j e m e  
vystriedať...

3) Čo okrem vedenia zboru rada robíte vo 
voľnom čase? 

Pojem „voľný čas“... To ani nepoznám... Ale mojou 
ďalšou láskou je poézia. Mám radosť z toho, že sa mi 
podarilo vydať 3 zbierky básní (BÁSNE, 
PRÍDAVOK, PIANISSIMO). Sú to spevy môjho 
srdca, ktoré si našli svojich čitateľov a to ma veľmi 
teší. Mnohí sa mi ozvali a dali vedieť, že spolu 
„ladíme“... Čo viac môžem chcieť? Azda ešte jednu 
poslednú knižočku...(?)
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4) V júni bude už rok, čo Vám vyšla Vaša 
básnická zbierka. Môžete nám o nej niečo bližšie 
povedať? 

 Stačí ak pripomeniem názvy jej troch častí: 
Ozveny lásky, V rieke nášho času, Na kolenách. Moje 
verše sú o tom, čím žijem – a s kým... Treba prečítať...

5) Čo je Vaším životným mottom, pp. 
obľúbeným biblickým veršom, ktorý Vás 
sprevádza v živote? 

 Z môjho konfirmačného textu som si uchovala 3 
rady, ktoré ma sprevádzajú životom: - Posilňujte sa v 
Pánovi a v moci Jeho sily. – Vezmite na seba celú 
výzbroj Božiu...  – Modlievajte sa v každom čase... Ef 
6; 10-18. (Vďaka ti, otecko, že si ma na ne upozornil...)

6) Čo by ste priali nášmu zboru, aký by mal byť?
Náš zbor by mal byť živým zborom, v ktorom by 

sme všetci mali žiť v jednote ducha a vo zväzku pokoja 
– od tých najmenších až po tých najstarších. Ako jedna 
veľká Božia rodina spojená Láskou, ktorá sa za nás 
obetovala na kríži.

V Ježišovi láska zvíťazila nad nenávisťou, 
milosrdenstvo nad hriechom, dobro nad  zlom, pravda 
nad lžou, život nad smrťou.  Ale túto pravdu je 
potrebné, sestry a bratia, niesť naším životom, aby 
sme povzbudili a podopreli tých, čo potrebujú počuť 
zvesť evanjelia v ťažkých situáciách a skúškach 
života, či v zápasoch viery. Preto v mene 
predsedníctva, zborových farárov, ale i presbyterstva a 
cirkevného zboru chcem poďakovať našej sestre 
dirigentke Oľge Adamkovičovej a zborovému 
spevokolu, ktorý už 15 rokov pod vedením svojej 
dirigentky požehnane slúži a zvestuje to radostné 
evanjelium skrze nádherné duchovné piesne. Ja 
osobne ďakujem za povzbudenie piesňou: Žije môj 
Pán... Bol som dojatý a povzbudený spolu s 
manželkou. Aj touto formou chcem len úprimne 
poďakovať za 15 rokov náročnej práce a popriať 
dirigentke a členom spevokolu radosť zo služby, ktorú 
konáte a Božej milosti a požehnania do života, 
zmocnenie Duchom Svätým, aby Vzkriesený Kristus 

bol vašou oporou, nádejou a životom v každom čase.  
„Kristovým slovom Lásky premožení./ Starci a deti, 
mužovia a ženy./ Na perách pieseň, Nohám jeden 
smer, / kde kynie blaho: Boží večný mier! ( Slovo je 
viac ako žalm, L. Fričovsky, TO Slovo). 

Zuzana Martausová a Ján Bakalár, zborový farár

Biblická olympiáda

Dňa 12. apríla 2019 sa v priestoroch ESŠ v Prešove 
uskutočnilo seniorátne kolo Biblickej olympiády 
Šarišsko-zemplínskeho seniorátu.  Úvodnou 
pobožnosťou poslúžil senior ŠZS M. Chalupka. 
Súťažiacich pozdravila aj  zástupkyňa riaditeľa školy 
J. Zakarovská. Na olympiáde reprezentovali náš 

cirkevný zbor štyria žiaci. V 1. kategórii obsadila 
krásne 2.miesto Zuzana Bačová, žiačka 3. ročníka ZŠ 
Kúpeľná. Žiak 7. roč. ZŠ Petrovany Richard Maxin 
obsadil štvrté miesto. Obidvom srdečne blahoželáme a 
prajeme im hojnosť Božieho požehnania. 
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Správca majetku CZ ECAV Prešov – Patmos s.r.o.

Na poslednom zborovom konvente 24.2.2019, sme 
bratia a sestry mali predloženú detailnú a 
prepracovanú správu konateľa spoločnosti Patmos 
s.r.o. Ing. Viktora Čopa (uverejnená je v časopise 
Patmos č.1/2019 na str. 37 – 44). Chcem mu vysloviť 
úprimné poďakovanie za jeho prácu konateľa a 
spracovanie vyhodnotenia roku 2018 a taktiež 
prípravu plánu činnosti Patmos s.r.o. na rok 2019. 

Brat Viktor Čop ako konateľ  uvádza v úvode tejto 
správy: „Obchodná spoločnosť PATMOS s.r.o. bola 
založená cirkevným zborom ECAV Prešov dňa 
14.10.1999. V tomto roku teda „slávi“ 20. výročie od 
svojho založenia. Je to čas jednej generácie. PATMOS 
s.r.o. bola a je významným prínosom pre cirkevný 
zbor, a to nielen vo finančnom ohľade, ale aj 
organizačne, administratívne a odborne. Dnes 
rekapitulujeme, prehodnocujeme a nastavujeme nový 
kurz smerovania spoločnosti tak, aby efekt pre 
cirkevný zbor bol čo najvýznamnejší. Súčasne si 
uvedomujeme, že organizačná zložka PATMOS s.r.o. 
je iba forma, ktorá v žiadnom prípade nemá 
„spásonosný“ význam z pohľadu CZ. Rok 2019 je v 
CZ rokom významných účtovno - administratívnych 
zmien. Vyhodnocujeme tieto zmeny a nevylučujeme 
ani fúziu – zlúčenie, resp. splynutie PATMOS s.r.o. s 
cirkevným zborom. Rok 2019 má byť takým časom 
pre dôkladné posúdenie a súčasne pre načrtnutie novej 
perspektívy tak pre CZ ako aj samotnú spoločnosť 
PATMOS s.r.o.“ 

Na zasadnutí Dozornej rady Patmos s.r.o. (DR 
Patmos)  a Valného zhromaždenia Patmos s.r.o. (VZ 
Patmos) dňa  15.3.2019 bola schválená ročná účtovná 
závierka spoločnosti PATMOS, s. r. o. za rok 2018 so 
ziskom 6 707,92 €. Valné zhromaždenie spoločnosti 
PATMOS, s.r.o. schválilo rozdelenie zisku spoločnosti 

PATMOS, s.r.o. za rok 2018 nasledovne: 5 000,- € bolo 
vyplatených ako podiel na zisku pre Cirkevný zbor 
ECAV na Slovensku Prešov a 1 707,92 € bolo 
ponechaných v spoločnosti PATMOS, s.r.o. Valné 
zhromaždenie Patmos s.r.o. (Predsedníctvo CZ) sa v 
diskusii s členmi Dozornej rady a konateľom 
spoločnosti zaoberalo aj možnosťou zlúčenia 
spoločnosti s jediným spoločníkom a to CZ ECAV 
Prešov.  Uvedené úvahy o zlúčení boli uvedené aj v 
správe konateľa a ani DR Patmos sa k danej možnosti 
nevyjadrila záporne. Vzhľadom na zmeny v 
legislatíve týkajúcej sa transferového oceňovania, 
zmluvných vzťahov, a dane z pridanej hodnoty (DPH) 
sa navyšuje administratívno– ekonomická zaťaženosť 
vzťahu Patmos s.r.o. a CZ ECAV Prešov. Jedným z 
riešení by bolo zlúčenie týchto dvoch subjektov k 
31.12.2019. Správu majetku, ktorý vlastní CZ ECAV 
Prešov, by si tak cirkevný zbor spravoval sám. K tomu 
sme už aj v roku 2018 podnikli niekoľko krokov, CZ 
ECAV Prešov, už je registrovaným platcom DPH k 
1.1.2019. 

 Ak by malo dôjsť k zlúčeniu týchto subjektov, 
bude o tom rokovať zborové presbyterstvo a následne 
by tento návrh bol predložený na odsúhlasenie 
mimoriadnemu zborovému konventu CZ ECAV 
Prešov v najbližšom čase, vzhľadom na dostatočnú 
časovú prípravu tohto procesu v súlade so stanovami 
spoločnosti Patmos s.r.o. a Obchodným zákonníkom.  
O termínoch a návrhoch Vás budeme informovať 
prostredníctvom oznamov v CZ. 

Miroslav Čurlík 
zborový dozorca CZ

POTÁBOROVÉ STRETNUTIE – AUDIENCIA U KRÁĽA
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Od letného Detského biblického tábora uplynulo už 
niekoľko mesiacov, preto sme sa rozhodli opäť 
stretnúť a trošku si zaspomínať. Pripravili sme pre deti 
Potáborové stretnutie, rozposlali pozvánky na 
Audienciu u kráľa a tešili sa na všetkých, ktorí prijmú 
pozvanie. V sobotu 2.3.2019 konečne nadišiel ten deň 
D a na audienciu dorazilo 42 detí.

Sme veľmi radi, že prišlo tak veľa detí a mohli sme 
spolu stráviť vzácny čas. Hovorili sme opäť aj o živote 
Ester, ktorá sa z obyčajného židovského dievčaťa stala 
kráľovnou a svojou poslušnosťou zachránila izraelský 
národ. Zopakovali sme si hlavné pravdy, ktoré sme sa 
z Esterinho príbehu naučili:

1. Boh má s tebou PLÁN – Tak, ako pripravil 
Ester na jej veľkú úlohu vo svojom pláne, tak 
pripravuje aj teba. Ak sa vložíš do Jeho rúk a dovolíš 
Mu, aby ťa použil, môže aj tvoj život priniesť veľké 
požehnanie.

2. Buď Pánu Bohu VERNÁ/VERNÝ – Boh 
dokáže použiť tvoje zlyhania a slabosti, aj keď ty o 
sebe pochybuješ. Nenechaj sa odradiť, keď prídu 
prekážky a situácia sa nevyvíja podľa tvojich predstáv. 
Boží plán je dokonalý a Boh vykoná, čo zasľúbil, len 
Mu dôveruj a postav Jeho túžby nad svoje.

3. Pán Boh POČUJE tvoj hlas – Keď sa 
nachádzaš v situácii, z ktorej nevidíš východisko 
svojimi vlastnými silami, pros Boha o pomoc. Modli 
sa s vierou, že On vypočuje tvoje modlitby. Aj keď máš 
pocit, že si sám a vzdialený od Neho, On ťa počuje. 
Boh počúva a odpovedá na naše prosby v pravý čas.

4. Boh je PÁNOM nad VŠETKÝM – On stvoril 
celý svet, všetko Mu patrí. Každé koleno sa raz pred 
Ním skloní. On bude súdiť živých i mŕtvych. On 
jediný je cesta, pravda a život.

Všetci sme sa tešili, že môžeme byť po dlhom čase 
takto spolu. Pozreli sme si fotky z tábora a zaspomínali 
na zábavné zážitky. Zahrali sme si hry, pri ktorých sme 
sa veľa nasmiali, a samozrejme nechýbala ani 
kráľovská hostina. Veríme, že sme upevnili naše 
vzťahy a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Tím Detskej besiedky už teraz neúnavne pracuje na 
príprave ďalšieho tábora, ktorý sa uskutoční v termíne 
22.-27. júla 2019. Prihlasovanie spustíme v máji. Pre 
ďalšie info sledujte www.patmos.sk/deti alebo 
skupinu na FB - Detská besiedka ECAV Prešov.

Dobrovoľné darovanie krvi v cirkevnom zbore 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Prešov 
zorganizoval  dobrovoľné darovanie krvi, 10.apríla 
2019. Darovanie sa uskutočnilo  v spolupráci s 
Evanjelickou spojenou školou, BÚ VD ECAV a 
Národnou transfúznou stanicou Prešov (NTS a.s.) v 
priestoroch BÚ VD, Hlavná 137 vo veľkej zasadačke 

na 1.poschodí v Evanjelickom 
kolégiu. Bol to úžasný deň, 
celkovo prišlo 25 ochotných 
darcov, 23 darovali, teda mohli 
darovať krv po predbežných 
vyšetreniach. Veľmi sa tešíme z 
ďalších 8 prvodarcov. Boli to 
p r e d o v š e t k ý m  ž i a c i  z  
Evanjelického kolegiálneho 
gymnázia. Vďaka všetkým, 
ktorí prišli  darovať krv, 
prebudili k životu svoju ochotu 
pomáhať a nádej pre tých, ktorí 
to potrebujú. 10,35 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
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KRESŤANSKÉ VZDELÁVANIE  V SEKULÁRNOM SVETE

6. ŠKOLSKÁ  KONFERENCIA ECAV NA SLOVENSKU Hotel SATEL  POPRAD 4. – 5. 4. 2019

Školský výbor ECAV na Slovenku pripravil v 
dňoch 4.-5. apríla 2019 v priestoroch hotela Satel v 
Poprade 6. školskú konferenciu. Program konferencie 
pod názvom „Kresťanské vzdelávanie v sekulárnom 
svete“, začal vo štvrtok 4. apríla ráno prezentáciou 
účastníkov a hostí vo veľkej rokovacej sále hotela. Na 
konferencii sa zúčastnilo 90 prihlásených účastníkov, 
učiteľov z cirkevných škôl, duchovných správcov a 
učiteľov náboženskej výchovy zo seniorátov. Na úvod 
predseda školského výboru brat Marián Damankoš 
privítal prítomných a vzácnych hostí a vyjadril 
potešenie z  hojnej účasti na školskej konferencii, 
ktorú organizuje Školský výbor ECAV na Slovensku 
pravidelne každé dva roky.

Srdečne privítal brata generálneho biskupa Ivana 
Eľku a poďakoval mu za prijatie pozvania na 
konferenciu. Brat generálny biskup prítomných 
pozdravil a poslúžil všetkým úvodnou pobožnosťou.  

Po duchovnom slove privítali účastníci vzácneho 
hosťa, hlavného prednášateľa prof. Mgr. Jaroslava 
Vokouna, ThD., s manželkou, ktorý prednáša na 
Teologickej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých 
Budějoviciach na Katedre filozofie a religionistiky 
TFJU. Pán profesor prednášal na tému „Poslanie 
evanjelikov a.v. v sekulárnom svete.“ Hovoril o tom, 
čo znamená sekularizácia a čo prináša pre cirkev. 
Predostrel aj otázku, čo presne myslíme, keď 
hovoríme o sekularizácii na Slovenku. V 
popoludňajšom programe bola veľmi podnetná a 
aktuálna prednáška pod názvom „Nenávisť v 
spoločnosti“, ktorú predniesla sestra Mgr. Lýdia 
Naďová, duchovná správkyňa v Evanjelickom 
gymnáziu Tisovec. Zamýšľali sa nad tým, v akej 

spoločnosti budú žiť zajtra dnešné deti 
a aké vzdelanie im dávame. 

Druhý deň konferencie nasledovala 
prednáška v podaní brata PaedDr. 
Dušana Havrilu, PhD., ev. a. v. farára v 
cirkevnom zbore Košice, ktorý je 
predsedom Školského výboru VD a 
venuje sa školskej problematike. Jeho 
p r e d n á š k a  o d z n e l a  n a  t é m u  
„Prostriedky formovania osobnosti 
mladého človeka vo vzťahu k 
hodnotám života.“ Vo svojej prednáške 
viedol k zamysleniu sa o hodnotách, 
ktoré pomáhajú dotvárať osobnosť 
človeka, duchovné a etické hodnoty 
ako nástroje formovania osobnosti pre 
spoločnosť.

Organizátori ďakujú Pánu Bohu za 
požehnanie stretnutia, prednášateľom a hosťom za 
podnetné príspevky a obohatenie vedomosťami, 
účastníkom za hojnú aktívnu účasť a pracovníkom 
hotela za vytvorenie príjemného prostredia a milú 
spoluprácu. 

Konferencie sa zúčastnilo aj viacero učiteliek ESŠ, 
dve z nich zhrnulo svoje dojmy z konferencie takto:

Počas konferencie zaznelo veľa zaujímavých 
myšlienok a otázok k téme sekularizácie. Vnímame ju 
pozitívne alebo negatívne? Ako priblížiť Boha 
študentom, ktorí o ňom vôbec nepočuli alebo o ňom 
majú skreslené predstavy? Počas jednotlivých 
prednášok a následných diskusií v skupinách zaznelo 
veľa zaujímavých názorov a myšlienok k danej téme. 
Mne osobne najviac utkvel v pamäti výrok:  “Aby si 
bol krásny, zastav sa: 1 minútu pred zrkadlom, 5 minút 
pred svojou dušou a 15 minút pred svojím Bohom.”  V 
dnešnej dobe, kde väčšina nielen mladých ľudí, trávi 
veľa času staraním sa hlavne o svoj zovňajšok, je 
potrebné poukázať aj na oveľa dôležitejšie  aspekty 
života, a to je život s Bohom. Som presvedčená, že 
mladí ľudia sú ochotní naslúchať, ale je na nás 
učiteľoch, ako im túto Pravdu sprostredkujeme. Občas 
to chce zmeniť spôsob rozprávania, ukázať osobný 
príklad a nebáť sa hovoriť s nimi aj o našich 
každodenných zápasoch. 

Mgr. Miriama Voľanská, učiteľka ESŠ Prešov

Učitelia sú väčšinou tí, ktorí odovzdávajú 
vedomosti, skúsenosti, zručnosti, seba samých v 
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Konfirmácia 2018JUBILANTI za II. štvrťrok 2019

50 rokov života:
ČUROVÁ Jana, HUDÁK Dalibor, KANCÍR Kvetoslav, KIŠŠ Milan, KRAJŇÁKOVÁ Renáta, 
LENHARDTOVÁ Emília, LOPUCHOVSKÁ Iveta, MACEJ Peter, MURÍN Jaroslav, RICHTARIK Ján, 
ŠURJAK Martin
60 rokov života:
HUDÁK Jozef, KATUŠČÁKOVÁ Dana, LACOVÁ Anna, ONDUŠOVÁ Tatiana, POLOHÁROVÁ Marta, 
POLOHOVÁ Danka, SKALICKÝ Dušan
65 rokov života:
FRIŠNIČOVÁ Ľubica, GAĽA Ján, GOČ Milan, JUHAS Jozef, KAČMARÍK Ján, KUROPČÁK Matej, 
KUROPČÁKOVÁ Božena, MALÁ Jarmila, MIŽIŠIN Milan, PETROVOVÁ Magdaléna, SEKÁČOVÁ 
Ľudmila, ŠALAMUN Albert, ŠTOFAN Jozef, VEREŠČÁK Milan
70 rokov života:
GDOVIN Juraj, HRABČÁKOVÁ Viera, JANOTKA Vladimír, KRIVÁK Andrej, MATYSOVÁ Helena, 
MIKITOVÁ Eva, MIŠČÍKOVÁ Alžbeta, PARTILOVÁ Magdaléna
75 rokov života:
DOLEŽAL Ján, KAČMÁROVÁ Mária, KAVUĽOVÁ Mária, KOŽLEJOVÁ Valéria, LORINC Pavol, 
MAKATÚROVÁ  Anna, MERKOVSKÝ Andrej, PUČKOVÁ Alžbeta
80 rokov života:
BAJOVÁ Helena, BULNA František, ĎURICOVÁ Anna, FECKO Pavel, HORENSKÝ František, 
HORVÁTHOVÁ Eva, HYBENOVÁ Oľga, KAČMÁROVÁ Berta, PÁLL Štefan
85 rokov života:
BERNASOVSKÝ Vladimír, BOROŠOVÁ Mária, KOBYĽAN Ondrej, KUROPČÁK Ján, 
KUROPČÁKOVÁ Mária, STRAKA Matej
90 a viac rokov života:
BILICOVÁ Emília, GAJDOŠOVÁ Anna, GOLECOVÁ Mária, HAPÁKOVÁ Mária, KUROPČÁKOVÁ 
Alžbeta, MÉSL Jiří,  OLEJÁROVÁ Žofia, SABOLOVÁ Margita, ZELINKOVÁ Mária
50. výročie sobáša:
MARTON Štefan a MARTONOVÁ Viera
55. výročie sobáša:
BEŇKO Emil a BEŇKOVÁ Oľga, FERENC Michal a FERENCOVÁ Božena

dobrom aj zlom... Dobre padne, keď sa ocitnú v 
situácii, že sú oni tí, ktorých napĺňajú vedomosťami, 
skúsenosťami,  zručnosťami a duchovným 
povzbudením. Dialo sa tak 4.4-5.4.2019 na 6. školskej 
konferencii v Poprade. Najvyššia doterajšia účasť (90 
účastníkov) organizátorov veľmi potešila. Boli 
prednášané 3 témy: 1. Poslanie evanjelikov a.v. v 
sekulárnom svete ( prof.Mgr. Jaroslav Vokoun, ThD.) 
- sekularizmus hovorí, že všetko by sa malo oddeliť od 
náboženstva, lenže my sa pohybujeme v Božom svete, 
nevyhrocujme veci proti sebe, máme sa otvoriť svetu, 
ale držať si to svoje - vieru v Pána Boha, všetko treba 
vnímať  v kontexte Božieho plánu 2. Nenávisť v 
spoločnosti (Mgr. Lýdia Naďová) - diskutovali sme o 
hodnotách v spoločnosti, ak dochádza k nenávisti a 
šikane, je to skôr kvôli hodnotám ako kvôli 
náboženstvu, učiť náboženstvo neznamená učiť 
katechizmus, cieľom by malo byť, aby spoločnosť 
vytvárala pokoj, odpustenie, dôstojnosť a rovnosť. 
Zamýšľali sa nad tým, v akej spoločnosti budú žiť 
zajtra dnešné deti a aké vzdelanie im dávame. 3. 

Prostriedky formovania osobnosti mladého človeka 
vo vzťahu k hodnotám života (PaedDr. Dušan Havrila, 
PhD.) - Slová povzbudzujú a príklady priťahujú. 
Horatius: Aby si bol krásny, zastav sa 1 minútu pred 
zrkadlom, 5 minút pred svojou dušou a 15 minút pred 
svojím Bohom.  

Prednášky aj duchovné stíšenia boli veľmi 
obohacujúce a povzbudzujúce. Veríme, že ak Pán Boh 
dá, budú tieto stretnutia pokračovať a stretne sa nás 
čoraz viac učiteľov, katechétov aj farárov, aby sme sa 
mohli zdieľať a povzbudzovať v každodenných 
zápasoch o duše. Nech nám Pán Boh pomáha!

Mgr. Jana Vassová, učiteľka ESŠ Prešov
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Domáci tlačový fond I. štvrťrok 2019

Alexovičová Zuzana 15, Ander František, Ing. 20, 
Bakalár Ján, Mgr. 20, Balogová Oľga 10, Beňková 
Margita 10, Bosá Mária, PHDr. 10, Ferencová Milota 
5, Hadbavná Pavlína 10, Harčar Ladislav 20, Horenská 
Anna 10, Chrapčiak Július 10, Juhásová Margita 10, 
Klimko Jozef 10, Kočerhová Helena 10, Kovalčíková 
Marianna 10, Kožlejová Valéria 10, Krištufková Anna 
20, Krupová Mária 15,Majerníková Mária 15,Malá 
Darina 10, Mihaľov Juraj 5, Nemcová Emília 5, 
Oravcová Dana 10, Pavlík Ondrej 5, Petríková Ružena 
10, Pištejová Ľubomíra 10, Prečuchová Júlia 10, 
Smolinská Danka 10, Sobotová Magdaléna 5,Socha 
Juraj 10, Sýkora Bohuš 10, Szantová Ľubica 10, Šima 
Štefan 20,Vajda Andrej, Ing. 10, Vaňková Zlata 15, 
Žilinská Magdaléna 20,-


