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Pre nič 

nebuďte 

ustarostení, 

ale vo 

všetkom s 

vďakou 

predkladajte 

Bohu svoje 

žiadosti vo 

svojich 

modlitbách 

a prosbách.

(Filip 4,6)

Kresťan v búrkach života
(Búrka na mori Mt 8,23-27)

Táto udalosť je akýmsi krátkym zhrnutím histórie celej kresťanskej cirkvi a napokon aj 
každej kresťanskej duše.
Keď Ježiš vstúpil na loď, obloha bola jasná. Galilejské more je však obklopené horami, 
takže je veľmi ťažké predvídať blížiacu sa búrku. Podobné je to aj v našich životoch, keď 
človek ráno nevie, čo všetko sa stane do večera. 
Keď Ježiš vstúpil na loď, strhla sa veľká búrka. Odvtedy sa často opakovalo to, že kde sa 
Ježiš objavil, Jeho prítomnosť vyvolala búrku. On, knieža pokoja, povedal však aj tieto 
slová: „Priniesol som na svet oheň a kiežby už horel. Nepriniesol som na zem mier, ale meč.“
Mnohé tieto búrky zapríčinil Ježiš preto, lebo vypovedal vojnu svetskej múdrosti. Dovtedy 
mnohé bludy žili medzi sebou v mieri. Keď prišiel Ježiš – zjavila sa pravda – lož musela 
ustúpiť. Svetlo vypovedalo vojnu tme. Preto sa proti nemu sprisahali Židia aj pohania a 
nastala búrka. 
Aj dnes je to rovnako, kamkoľvek Ježiš príde, privoláva búrku. Búrka nastane v ľudskom 
srdci, keď do neho vstúpi Pán Ježiš. Dvom pánom nikto nemôže slúžiť. Keď Ježiš vyháňa zo 
srdca človeka diabla, nemôže sa to diať bez búrky a nepokoja. Keď Ježiš kriesi duchovne 
mŕtvu dušu k životu, také prebúdzanie vždy spôsobuje nepokoj. Keď Ježiš prebudí ľudské 
svedomie, nastane víchrica. 
Kam prišiel aj v dejinách Ježiš so svojou cirkvou, vznikli búrky a nepokoje. Tú búrku 
predstavovali Annáš, Kifáš, Herodes, či rímsky cisár Nero a mnohí ďalší. Diabol vždy 
mobilizuje sily odporu proti Ježišovi, Jeho moci a vplyvu na ľudské životy. 
Ježiš na lodi zaspí od veľkej únavy.  Je zaujímavé, že nikde v evanjeliu nenájdeme zmienku 
o tom, že by Ježiš spal. A tu spí práve vtedy, keď je búrka. Ochranca Izraela, ktorý nespí a 
nedrieme, zaspal.  Keď príde chvíľa priameho ohrozenia,učeníci volajú: „Pane zachráň nás, 
hynieme!“   V týchto slovách je skrytá výčitka, že sa o nich Ježiš nestará a nehľadí na ich 
ohrozenie. Oni ho predsa milujú, všetko pre neho opustili a teraz ich necháva zahynúť. 
Dôverovali mu, a predsa sa báli. 
Tieto a im podobné výčitky sa stále opakujú. Aj my sa neraz sťažujeme, že jeho verní 
nasledovníci  musia na tomto svete najviac trpieť. A pritom je to prirodzené, lebo cestou 
utrpenia išiel aj Pán Ježiš. Prirodzene, že aj zbožná duša trpí v súženiach, ale nikdy si nezúfa. 
Nebúrme sa preto a nerobme Ježišovi výčitky, ale naopak, prosme ho o silu znášať utrpenia. 
Hynieme! Keby boli učeníci na mori bez Ježiša, vtedy by ich zúfalstvo bolo na mieste. Ale 
Ježiš bol s nimi. Preto mali byť pokojní. Poznáme tieto slová: Keď Boh  s nami, kto proti 
nám? Izraelci pri prechode cez Červené more nezahynuli v mori, ani Jonáš nezahynul vo 
veľrybe, lebo bol s  nimi Boh. Učeníci však mali nielen veľký strach, ale mali predsa aj 
trochu viery. A tá bola schopná modliť sa a prosiť slovami:  „Pane zachráň nás, lebo 
hynieme!“ Kiežby sme mali aspoň toľko viery ako apoštolovia. Ježiša nezobudilo hučanie 
mora, ale prosba učeníkov. Napokon prišli nato, že bez Ježiša nemôžu nič urobiť pre svoju 
záchranu. Preto On najprv utíšil nepokojné srdcia učeníkov a potom rozbúrené more. Búrka 
v ich srdciach bola nebezpečnejšia, ako tá na mori. Ježiš im nerobí nejaké veľké výčitky, ale 
opýta sa veľmi zásadnú vec: „Čo sa bojíte, strachujete, ľudia malej viery!“ Ako by sa vlastne 
opýtal: „Kde sa podela vaša viera? Nepoznávam vás! Pred chvíľou ste boli nadchnutí tým, 
čo ste počuli a videli a teraz ste akoby bez viery. A prečo vlastne? Čo takého sa vám stalo?“
O Júliovi Cézarovi je známa jedna udalosť, že ho tiež zastihla veľká búrka, keď sa plavil po 
mori. Jeho kormidelník bol z toho úplne zúfalý. Ale imperátor ho upokojil slovami: „Neboj 
sa, nič sa ti nemôže stať, vezieš predsa veľkého človeka.“  Na lodi učeníkov bol predsa väčší 
človek, ako bol Cézar, preto mali učeníci zostať pokojní.  Cirkev dnes tiež predstavuje takú 
loď, v ktorej sedí Pán Ježiš.  Ešte stále je v nej, a preto sa o ňu nestrachujme. Kým Ježiš 
prebýva v našich srdciach, netrápme sa svojim ťažkým údelom. Nemôže jednoducho nikdy 
stroskotať tá loď, v ktorej sedí Pán Ježiš.   
Ľudia malej viery! Keby sa v podobnej situácii bol na Ježiša obrátil s podobnou prosbou ľud, 
bola by to u neho veľká viera. Ale od učeníkov, ktorí chodili s Ježišom, videli jeho divy, čakal 
Ježiš viac viery. Ako môže byť naša viera vo veľkého Boha taká malá?
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Detský biblický tábor 2019 - HRDINOVIA

Počas letných prázdnin sme sa opäť po roku stretli s 
deťmi aj na Detskom bilickom tábore (DBT). V 
termíne 22.-27.7.2019 sme sa na Sigorde preniesli do 
sveta Superhrdinov a spolu s 50 deťmi sme objavovali, 
kto je skutočným hrdinom. Aké vlastnosti by mal mať 
h r d i n a ?  M a l  b y  b y ť  o d v á ž n y ?  S i l n ý ?  
Nepremožiteľný? A čo tak poslušný? Odpúšťajúci? 
Slúžiaci? Akému hrdinovi by ste zverili svoj život?

Počas  t ábora  sme hovor i l i  o  š ty roch  
starozmluvných hrdinoch viery,  Jozefovi, Mojžišovi, 
kráľovi Dávidovi a vdove zo Sarepty, ktorí boli v 

istom rozmere predobrazom toho najväčšieho hrdinu, 
Ježiša Krista.

Ježišovo hrdinstvo nebolo vo svaloch a sile. Na 
chvíľu to dokonca vyzeralo tak, že boj, ktorý prišiel 
vybojovať, prehral. Ale práve svojou smrťou nám 
preukázal najväčšiu lásku, zomrel za svojich priateľov 
i nepriateľov. Neostal však v hrobe. Vstal z mŕtvych a 
navždy premohol hriech a smrť a odišiel pripraviť nám 
miesto v Jeho kráľovstve v nebi. To je to najväčšie 
víťazstvo, aké kto kedy vybojoval, nielen pre seba, ale 
pre všetkých, ktorí tomu uveria.

Pán Ježiš ponúka našej duší plnosť Božieho pokoja. 
Šťastný to človek, ktorý okúsil, že Ježiš je schopný 
utíšiť búriace sa a utrápené srdce. To totiž nik z ľudí 
nedokáže urobiť. 
Ľudia sa divili, ako sa razom všetko upokojilo, vrátane 
tvárí ľudí, ktorí boli pred chvíľou na pokraji zúfalstva. 
Taký div ešte nevideli a o takom dive nikdy nepočuli 
ani ich otcovia. 
I báli sa bázňou veľkou a hovorili si medzi sebou: 
„Ktože je tento, že ho aj vetry aj more poslúchajú?“ 
Zostúpila na nich Božia bázeň. Povedali si: „Musí to 
byť Boh. Jeho meno je Ježiš Kristus, syn Boha 
mocností. Lekára poznávame v chorobe, vodcu v boji 
a záchrancu v búrke a ohrození.“
Aj na prípade apoštola Pavla vidíme, že Pán Boh 
nechá vetry i vlny konať a búriť sa i vtedy, keď je na 
lodi jeho verný služobník.  Nesmieme byť 
presvedčení o Božej moci a vedení len vtedy, keď je 
pokoj, sme zdraví a máme sa dobre, ale naopak, aj v 
tých najzložitejších situáciách. Ani v našom živote sa 
nič nedeje náhodne, či bezúčelne, ale všetko ide podľa 
jasného Božieho plánu. Učeníci v tejto situácii viac 
pozerali na vodu, ktorá sa blížila k okraju lode, na 
dvíhajúce sa vlny, ako na Ježiša. Ani my nepozerajme 

neustále na to, čo nás ťaží, na vonkajšie okolnosti, ale 
pozerajme neprestajne na Krista, ktorý je aj uprostred 
búrky pokojný a tichý.  Búrky nie sú nato, aby sme 
zahynuli, ale aby sme učili spoliehať na Pána Ježiša.     
A preplavili sa na druhý breh. To je aj našou nádejou, 
že sa z Božej milosti dostaneme na druhý breh, ktorý je 
krajší ako okolie Genezaretského jazera, lebo tam už 
nikdy nepovieme: „Pane zachráň nás, lebo 
zahynieme.“ Ale druhá časť modlitby učeníkov bude 
aj tam znieť večne: „Sláva tomu, koho aj vetry aj more 
poslúchajú.“
Jednému židovskému dievčaťu sa počas 2. svetovej 
vojny podarilo utiecť z varšavského geta a ukryť sa v 
jaskyni. Krátko pred oslobodením však dievča v 
jaskyni zomrelo. Na stenu jaskyne vyrylo tieto tri vety:
Verím, že existuje slnko, aj keď ho nevidím.
Verím v lásku, aj keď ju necítim.
Verím v Boha, aj keď mlčí.

Ondrej Koč
zborový farár
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Ježiš je pravým Jozefom, lebo sedí na pravici Kráľa 
kráľov a odpúšťa bratom, ktorí ho zradili a používa 
svoju moc aby ich zachránil. Aj Ježišom niektorí ľudia 
opovrhovali. On však bol Božím nástrojom a vďaka 
tomu, že vytrval, všetko pretrpel, nám mohli byť 
odpustené hriechy.

Je pravým Mojžišom, pretože vyviedol ľud z 
otroctva hriechu. Ježiš sa narodil na tento svet ako 
obyčajné dieťa, stal sa človekom, ako sme my. 
Prežíval pokušenie, pochybnosti, strach, ale bol 
poslušný svojmu Otcovi. Stal sa nástrojom Božieho 
plánu záchrany ľudí z otroctva hriechu.

Je aj pravým Dávidom, ktorý vybojoval víťazstvo 
za nás a zdarma nám ho pripísal. Bol síce synom 
tesára, no zároveň bol aj Božím Synom. Sedí na Božej 
pravici a spolu vládnu v nebeskom kráľovstve. Kristus 
ako jediný odolal diablovi, nikdy nezhrešil, preto, keď 
Ho pribili na kríž, nebola to porážka, ale víťazstvo. 
Skrze Neho môžeme byť víťazmi aj my všetci.

V Božom slove nachádzame mnohé zasľúbenia. Aj 
vdove zo Sarepty skrze Eliáša Boh zasľúbil, že sa o 
nich postará a zásoby sa im neminú. Aj my si môžeme 
vybrať, či budeme Bohu dôverovať, alebo Ho 
odmietneme. Na príklade vdovy zo Sarepty môžeme 
vidieť, že odvážny krok viery do neznáma sa môže 

vyplatiť. Keď uveríme Bohu a vložíme svoj život do 
Jeho rúk, môžeme získať omnoho viac, ako si vieme 
predstaviť.

Veríme, že aj deti sa vo svojom živote rozhodnú 
dôverovať tomu najväčšiemu hrdinovi.

Okrem biblických tém a rozhovorov na skupinkách 
sme sa aj veľa hýbali, športovali, tancovali, tvorili. 
Vytvárali sme si masky vlastných superhrdinov, ktoré 
sme si potom predstavili na karnevale. A samozrejme 
nechýbala ani nočná hra, počas ktorej sa všetci 
prekonali a odvážne zvládli nočný pochod lesom.

Ďakujem všetkým vedúcim, ktorí boli ochotní 
obetovať svoj čas a pripraviť pre deti nezabudnuteľný 
týždeň plný zážitkov.

Počas školského roka pre deti pripravujeme aj 
Potáborové stretnutie, aby opäť mohli stretnúť svojich 
kamarátov z tábora a porozprávať si o hrdinstvách, 
ktoré odvtedy zažili.

Všetky deti pozývame na Detskú besiedku každú 
nedeľu (okrem prázdnin a poslednej nedele v mesiaci) 
o 9:00 na fare.

 
Za tím DBT 2019 
Majka Macejová

č. 4/2019

Témou šk. roka na Detskej besiedke v školskom roku 2019/2020 je Život stromu. 
Aj na DB ideme s dobou a sme EKO. A chceme sa spolu učiť, čo potrebuje semienko, 
aby z neho vyrástol krásny strom a priniesol ovocie, alebo ako môže Božie slovo 
meniť naše životy a pomáhať nám rásť v živote viery. 

Srdečne pozývame všetky deti na DB každú nedeľu o 9:00 na fare, okrem 
poslednej nedele v mesiaci, kedy sú Služby Božie s požehnaním detí v Chráme sv. 
Trojice. Deti počas besiedky delíme na dve skupiny – 1. škôlkárov a prváčikov a 2. 
druhákov až po siedmakov a niektorých starších, ktorým sa na besiedke tak páči, že 
ani nechcú odísť. 

Zároveň pozývame všetky rodiny, mladých aj starších na stretnutia rodín RoS, 
ktoré sa budú konať každú 1. nedeľu v mesiaci vo veľkej zborovej miestnosti na fare. 
Je to miesto nielen (ale aj) pre rodiny, ale pre každého, kto chce nedeľné popoludnie 
stráviť pri Božom Slove a modlitbách.

Pozývame ľudí všetkých generácií!
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Klubovňa Puzzle bude fungovať v novom šate

Koncom júna sme vás prostredníctvom tohto 
časopisu informovali, že v klubovni Puzzle má 
prebehnúť rekonštrukcia. Vďaka Bohu môžeme 
konštatovať, že rekonštrukčné práce sa blížia ku 
koncu. Onedlho sa budeme môcť tešiť z úplne nových 
priestorov toaliet a dokonca aj bezbariérového WC. 
Dúfame, že aj neskorším dobudovaním rampy alebo 
schodolezu budú môcť do týchto priestorov 
prichádzať aj ľudia na invalidných vozíkoch. Nový 
vzhľad dostala aj chodba, v ktorej bolo potrebné kvôli 
vlhkosti osekať aj veľké časti omietok, aby stena 
mohla „dýchať“. V miestnosti, ktorá slúži na 
prednášky, boli očistené obvodové tehly a celý 
priestor klubovne bol aj vymaľovaný. Plánujeme 
taktiež rozšírenie pôvodnej kuchynskej linky, aby sme 
v budúcnosti mohli klubovňu pripraviť na ešte širšie 
využitie verejnosťou a tiež na pestrejší sortiment 
podávaných jedál a nápojov.

Rekonštrukciu klubovne vykonáva SED Veľký 
Slavkov za pomoci chalanov z Domova na polceste, 
ktorí sa tým priúčajú stavbárskemu remeslu, za čo sa 
im aj týmto chceme poďakovať. Finančné prostriedky 
na rekonštrukciu poskytla nadácia Velux, ktorá tým 
chce podporiť vytvorenie priestoru na tréning 
pracovných zručností  pre mladých ľudí zo 
znevýhodnených skupín, čo sú v našom prípade mladí 
dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti. 

Keď bude klubovňa pripravená na používanie, 
plánujeme pokračovať v rozbehnutých diskusiách 
„Pod povrchom“, seminármi k téme „Ako účinnejšie 
pomáhať“ a sériami prednášok na ekologické témy. 
Radi by sme do klubovne pozvali aj rečníkov k téme 
výchovy a vzdelávania detí, ako aj partnerských 
vzťahov. Ako jednu z prvých jesenných akcií chceme 
pripraviť bazár detských vecí. 

č. 4/2019

Fotka pôvodného priestoru a náčrt plánovanej kaviarne

Dni aktívneho dobrovoľníctva 2019

Počas prerábky klubovne prebiehali v 
dňoch 16. až 22. septembra Dni aktívneho 
dobrovoľníctva 2019 organizované 
Prešovským dobrovoľníckym centrom. V 
rámci týchto dní sa v rámci jedného 
popoludnia zapojili do dobrovoľníckych 
aktivít tri zamestnankyne firmy Lear, 
ktorým sa týmto chceme poďakovať za 
poskytnutie svojho času a pracovného 
elánu. Spolu so sociálnou pracovníčkou 
Jankou Bartošovou a dvoma majstrami 
vykonali poriadny kus práce v „Hniezde“, 
kde taktiež prebehla rekonštrukcia. 
Vymaľovali dve izby, vyčistili kuchyňu, 
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okná, dvere. Šikovné dobrovoľníčky sa 
úprimne zaujímali  o život  dievčat 
bývajúcich v tomto Domove na polceste.

Veľkou  pomocou  bo l i  a j  s t a r š í 
mládežníci, ktorí v sobotu dopoludnia 
vyčistili a vymaľovali prednáškovú 
miestnosť v klubovni .  Sú pre nás 
p o v z b u d e n í m  s v o j o u  o c h o t o u , 
dôslednosťou a dobrou náladou a aj touto 
cestou im veľmi pekne ďakujeme za 
pomoc. V neposlednej miere sa chceme 
p o ď a k o v a ť  a j  P r e š o v s k é m u 
dobrovoľníckemu centru za finančný 
pr íspevok a  za  to ,  že  rozvinul i  v 
P r e š o v s k o m  k r a j i  m y š l i e n k u 
dobrovoľníctva aj týmto konkrétnym 
spôsobom.

Dorastový tábor 2019

Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia (Príslovia 17:17 )

Tohtoročným dorasťákom vládla téma Rybárov 
denník, teda bolo aj viac názvov, ale to si nechám pre 
seba. Počas dorasťáku sme mohli nahliadnuť do 
denníka apoštola Petra, ktorý si budoval vzťah s 
Pánom Ježišom. Takže sme sa toho naučili veľa, ale 
mimo toho sme mali aj veľa fyzického pohybu, kde 
sme v tímoch súťažili proti sebe na športových 
aktivitách. Po športoch sme mohli vyskúšať crafty a 
naučiť sa tvoriť veľmi zaujímavé a pekné veci. Celý 
tento kvalitný čas sme strávili na chate Borda necelých 

päť dní. Možno to nebolo pre nás dosť, ale napriek 
tomu sme si to veľmi užili. No teda priateľ ? Áno, 
vytvorili sme si veľa nových priateľov, ktorí milujú, a 
to v každom čase. A napokon, sme bratia a sestry skrze 
Ježiša a sme tu pre seba aj v časoch súženia. 
Nemusíme si už viac čítať cudzie denníky, môžme si 
už písať svoje vlastné. 

Peter Urbanec
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Dve významné výročia

V nedeľu 15.9.2019 bola v našom chráme 
slávnostná chvíľa. Nie jednému veriacemu v ňom 
vypadla slza z oka, či zovrelo hrdlo. Aj od radosti, no aj 
z lúčenia. Oslavovali sme 60. jubilejné narodeniny 
nášho brata farára Janka Bakalára a jeho 25. 
rokov služby v prešovskom cirkevnom zbore a 
zároveň aj jeho rozlúčku s ním.  Pri poďakovaní sa 
mu brat zborový dozorca prihovoril takto: 

„Ó Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, 
vyuč ma svojim chodníkom! Vo svojej pravde 
veď a vyučuj ma, lebo Ty si Boh mojej spásy, 

na teba dennodenne očakávam.“
Žalm 25, 4-5 

Milý brat Janko, s veľkou radosťou , práve v tento 
deň, keď oslavuješ svoje životné jubileum 60 rokov, 
môžeme tu stáť pri tebe ako priatelia a spoločenstvo 
zboru a blahoželať  ti k tvojmu výročiu a ďakovať za 
všetko, čo sme od teba mohli prijať v tomto zbore. 

V živote každého z nás je cesta plná križovatiek, 
r o z h o d o v a n i a ,  r ô z n y c h   p r í l e ž i t o s t í  a j 
nebezpečenstiev. Krása, no i ťarcha života spočíva v 
tom, že túto cestu musíme prejsť každý sám, že náš 
život za nás nemôže prežiť nikto iný. Veľkú oporu v 
našom živote predstavujú naši priatelia. Tí nám na 
ceste pomáhajú. Naším najlepším a najvernejším 
priateľom je Boh. On vidí v súvislostiach, vidí 
dopredu a vidí aj do nášho srdca, preto nám dokáže 
najlepšie poradiť. Dáva nám do cesty ľudí, ktorí sú 
nám pomocou, motiváciou a svojím životom a 
nadšením nás privádzajú k nemu. 

V mnohých našich životoch, si to bol práve ty, ktorý 
nás privádzal k službe v našom cirkevnom zbore. 

Mnohokrát si bol ty, vyčerpaný a 
preťažený a iných si povzbudzoval a 
ponúkal im svoju pomoc.  

Zotrvať na ceste služby Bohu 
môže iba ten, kto sa úplne oddal 
Bohu, kto sa nespolieha na svoje 
vlastné sily a odvahu, kto nestavia 
do popredia seba. Takým si pre nás 
aj  ty.  Mnohých si  povzbudil 
svedčiac svojím životom v zbore, 
škole  a v rodine. 

B e z v ý h r a d n e  d ô v e r o v a ť 
Hospodinovi a zotrvať na jeho ceste 
d o k á ž e  l e n  t e n ,  k t o  ž i j e  v 

spoločenstve Božieho ľudu. Tvoja služba a slovo boli 
požehnaním pre všetky generácie v našom cirkevnom 
zbore - od najmenších detí na besiedke, cez mládež, 
rodiny, až pre tých v zrelom veku. 

Veľká vďaka za to všetko, čo si pre nás urobil, čo si 
pre nás vyprosil a čím si nás obohatil v našich 
osobných životoch a živote zboru. Nech ťa Pán Boh 
žehná a dáva dostatok zdravia do mnohých rokov 
života. 

„Božia cesta je dokonalá; reč 
Hospodinova je osvedčená; On je štítom 

každému, kto sa k Nemu utieka.“ 
Žalm 18,51

Miro Čurlík
zborový dozorca CZ ECAV Prešov 

Viac o poďakovaní bratovi farárovi a rozhovor s ním si 
môžete prečítať v ďalšom čísle časopisu Patmos.
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Evanjelická spojená škola: nový školský rok = nové projekty

   Prvý mesiac nového školského roka je pomaly za 
nami... Ďalších 9 zaujímavých mesiacov pred nami... 
Čo nás v nich čaká? Opýtali sme sa riaditeľa školy 
PhDr. Mariána Damankoša, PhD.

Čo je nové v novom školskom roku v škole?
    Noviniek máme viacero. Základná škola 

vstupuje do 10. roku svojej existencie. V rámci toho 
bude rozbiehať nový projekt, ktorý má podporiť 
rozvoj rôznych gramotností u žiakov – prírodovednej, 
čitateľskej, matematickej a informatickej. To 
znamená, že v priebehu nasledujúcich dvoch 
školských rokov z prostriedkov Európskej únie 
ponúkneme žiakom 15 vzdelávacích krúžkov, ktoré 
budú istým spôsobom vyučovania, či doučovania 
niektorých predmetov. Hlavným cieľom bude 
pestovať v žiakoch vyššie menované gramotnosti. 
Súčasne to mnohým rodičom môže pomôcť v tom, že 
budú mať o dieťa postarané aj v popoludňajších 
hodinách a nebudú musieť chodiť po rôznych kútoch 
nášho mesta. V rámci tohto projektu budú cez 7 
vzdelávacích kurzov preškolení aj učitelia. No a 
takisto v rámci tohto projektu si za niekoľko tisíc eur 
zakúpime novú techniku a nové zariadenia do výbavy 
školy. Zároveň pokračujeme v realizácii projektu 
„Inklúzia“. To je ďalší projekt, pri ktorom vstupujeme 
do druhého roku z troch. V rámci neho zamestnávame 
troch asistentov učiteľa, školského špeciálneho 
pedagóga a školského psychológa, ktorí sa budú starať 
o žiakov, ktorí majú nejaké problémy so vzdelávaním. 
Čiže každé dieťa, ktoré má takýto problém, bude mať 
možnosť, aby sa o neho niekto vo väčšej miere staral. 

Sú v pláne opäť nejaké stavebné práce v škole či 
v jeho areáli?

   V júni sme dokončili a do prevádzky spustili 
multifunkčné ihrisko a momentálne prebieha proces 
stavebného konania a verejného obstarávania 
kompletnej rekonštrukcie telocvične. Ak to vyjde, tak 
v jesenných mesiacoch by sme mali začať opravovať 
telocvičňu.

Kedy by mala byť oprava dokončená?
   Ťažko povedať, kedy by mala byť oprava 

dokončená, proces verejného obstarávania nie je tak 
úplne v našich rukách, ale v ideálnom stave by na jar 
alebo v lete 2020 by telocvičňa mohla byť dokončená.

Sú nejaké akcie, ktoré škola v nasledujúcom 
roku pripravuje a na ktoré pozýva aj členov nášho 
zboru?

    Pripravujeme dve veľké akcie – prvá bude 
pripomenutie si 30. výročia novembrovej revolúcie, 
ktorá znamenala koniec komunistickej totality. V 
tomto smere Evanjelické kolegiálne gymnázium v 
spolupráci so zriaďovateľom, Východným dištriktom, 
aj s generálnou cirkvou pripravuje úvodnú fázu „Roku 
evanjelického školstva“, ktorá bude v piatok, v sobotu 
a v nedeľu 15. – 17. 11. 2019. V piatok sa v Dvorane 
Biskupského úradu bude odohrávať predstavenie, v 
ktorom žiaci gymnázia stvárnia a priblížia udalosti 
roku 1989. V sobotu by sme pokračovali panelovou 
diskusiou o tom, čo všetko nám tých 30 rokov dalo a 
ako sme tú slobodu využili, no a v nedeľu by sme sa 
stretli na slávnostných Službách Božích v našom 
kostole, ktoré budú vysielané Slovenskou televíziou. 
Slávnostným kazateľom bude biskup západného 
dištriktu brat Ján Hroboň a týmito Službami Božími 
začneme „Rok evanjelického školstva“, v ktorom si 
budeme pripomínať to, v čom sme tých 30 rokov 
využili či nevyužili, kde sme možno zlyhali alebo čo 
sa nám podarilo – všetko samozrejme sústredené na 
evanjelické školstvo. Toto je prvá veľká akcia, ktorou 
budeme žiť v jeseni. V apríli 2020 budeme mať opäť 
väčšie predstavenie v Divadle Jonáša Záborského, kde 
si pripomenieme 10. výročie vzniku Evanjelickej 
základnej školy. Na obidve akcie samozrejme 
pozývame nielen členov nášho zboru, ale všetkých 
veriacich a priateľov školy zo širokého okolia. Na 
obidvoch akciách budeme nejakým spôsobom 
spolupracovať s domácim cirkevným zborom, 
seniorátom, ale aj dištriktom, takže sa teším na tieto 
dve podujatia.

Tešíme sa aj my a všetkých srdečne pozývame! O 
uskutočnených akciách budeme samozrejme čitateľov 
informovať aj na stránkach nášho časopisu. 

Zuzana Martausová
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Jakub Piovarči
a Katarína Imrichová  1. júna

Pavol Partilla
a Michaela Bortňáková 1. júna

Michal Kollarčík
a Stanislava Čopáková  8. júna

František Maňkoš
a Zuzana Antolíková  8. júna

Mikuláš Farkaš
a Ing Júlia Hankovská  22. júna

Ján Michálek
a Emília Kollárová  6. júla

Ing Jozef Kačala
a Lucia Verešpejová  6. júla

Peter Ferenčík
a Anna Antolová  13. júla

Vladimír Hajduk
a Lucia Hajduková  26. júla

Martin Kertés
a Anna Gregová  2. augusta

Štefan Hlinka
a Milka Olejárová  17. augusta

Daniel Viglaš
a Tereza Šinkovicová  17. augusta

Daniel Kušnír 
a Vladimíra Kašprišinová 24. augusta

Vladimír Šipoš
a Sandra Schneiderová  24. augusta
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Ivo Mariňák   9. júna

Alexander Joseph Hanudeľ 22. júna

Daniel Bodnár   22. júna

Filip Ištván   22. júna

Tobias Sedlák   23. júna

Nikolas Hajda   29. júna

Šimon Košťálik  29. júna

Kristína Androvičová  6. júla

Ondrej Ragač   6. júla

Tamara Bidovská  21. júla

Kristína Boháčová  21. júla

Alexander Pipík  21. júla

Alexander Kmec  21. júla

Zuzana Ileninová  4. augusta

Michaela Kašparová  4. augusta

Emanuel Antoňuk  4. augusta

Mária Antoňuková  4. augusta

Branislav Schvarc  10. augusta

Alžbeta Sýkorová  11. augusta

Timotej Džubakovský  31. augusta

POKRSTENÍ  
(jún - August)

SOBAŠENÍ  
(jún - August)

SOBAŠENÍ  
(jún - August)

Ondrej Macej, 64 r  3. júna

Tomáš Maťufka, novorodenec 6. júna

Ján Dobák, 77 r  21. júna

Judita Šidelská, 81 r  5. júla

Irena Zacharovská, 89 r 11. júna

Anna Priščáková, 86 r  2. augusta

Helena Sabolová, 84 r  19. augusta

Milan Hadbavný, 53 r  23. augusta

Dušan Mizerák, 67 r  26. augusta

ZOSNULÍ  
(jún - August)


