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Adamuščinová Anna 10€ * Ander František, Ing. 20€ * 

Balocká Mária 10€ * Benko Ladislav 10€ * Beňková 

Ema 10€ * Bosá Mária, PhDr. 15€ * Bučková Anna 5€ * 

Bulna František 5€ * Buzgová Anna 20€ * Čandová 

Klára 10€ * Chrapčiak Milan 10€ * Doležalová Anna 

10€ * Dzubajová Miroslava 15€ * Ferenc Milan 10€ * 

Filipová Anna 10€ * Hadbavná Pavlína 10€ * Haľková 

Milena 10€ * Harčarová Milena 10€ * Homulková Anna 

10€ * Hurná Anna 10€ * Kancír Ladislav 15€ * 

Kendická Helena 10€ * Kendická Jolana 10€ * 

Kočerhová Helena 10€ * Kozlová Alžbeta 8€ * Krupová 

Mária 15€ * Kuchárová Viera 40€ * Kuropčáková 

Alžbeta 10€ * Kuropčáková Mária 10€ * Kysacká Mária 

20€ * Lorinc Vladimír 15€ * Lysinová Marcela 15€ * 

Macej Štefan 20€ * Maňková Anna 5€ * Marton Štefan, 

Ing. 10€ * Matysová Helena 10€ * Medňanský Karol 

20€ * Molčanová Mária 20€ * Mušinka Róbert 10€ * 

Mušinková Božena 10€ * Ondusková Mária 15€ * 

Priputen Ľubomír 20 Rajničová Alena,Mgr. 20€ * 

Richtáriková Viera 10€ * Sekáčová Ľudmila 15€ * Šima 

Štefan, Ing. 20€ * Šimočko Miroslav 10€ * Straková 

Edita 10€ * Švirlochová Viera 20€ * Velebírová Ema 

10€ * Žemberyová Mária 5€.

Držíte v ruke plnofarebné vynovené vydanie 

nášho prešovského zborového časopisu Patmos. 

Verím, že sa Vám už na prvý pohľad páči a že 

Vás po dlhšej dobe opäť poteší a povzbudí! 

Ďakujem všetkým prispievateľom na domáci 

tlačový fond, pretože najmä vďaka Vašim prí-

spevkom sme mohli zvoliť vyššiu kvalitu nášho 

časopisu.

Časopis je však len jeden výsledok našej 

práce. Našou úlohou je informovať Vás o aktivi-

tách nášho zboru a prinášať povzbudenie aj 

formou iných médií. 

Ponúkam Vám preto prehľad základných 

komunikačných kanálov nášho zboru:

ź Webovú stránku nášho zboru: 

www.patmos.sk (okrem iného tu nájdete aj 

priamy link na on-line prenosy služieb Božích).

ź Zborový Facebook: CZ ECAV Prešov.

ź On-line živé prenosy môžete sledovať aj 

priamo cez youtube kanál nášho zboru: 

youtube.com/ECAVPresov

(chceme Vás poprosiť, aby ste si „odklikli“ 

odber nášho kanála, pretože pre jednoduchšiu 

technickú organizáciu vysielanie potrebujeme 

získať 1000 odberateľov).

ź V prípade, že chcete byť informovaní o aktivi-

tách nášho zboru aj emailom, napíšte nám na: 

casopispatmos@gmail.com

ź Na komunikačné účely môžete samozrejme 

využívať aj email farského úradu: 

ev.fara@patmos.sk

ź Pre širší prehľad sledujte aj stránku 

www.ecav.sk, kde nájdete rôzne aktuality zo 

života našej cirkvi na Slovensku, oficiálne 

vyjadrenia a stanoviská vedenia našej cirkvi, 

ale aj každodenné on-line zamyslenia rôznych 

slovenských evanjelických farárov.

Verím, že sa naša činnosť bude rozširovať a že 

výsledkom bude Vaša vyššia informovanosť a 

naša vzájomná prepojenosť! 

Nech Pán Boh požehnáva Vaše domácnosti a 

rodiny!

Za Mediálny výbor: Zuzana Martausová

MILÍ ČITATELIA!
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Redakčný kruh: Ondrej Koč, Martin Chalupka, Katarína 

Kendická, Zuzana Martausová
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Ev. a. v. farský úrad v Prešove, Svätoplukova 11. 
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Ďakujeme Vám za Vaše príspevky, modlitby, finančnú 

pomoc a ochotu.

Finančnú pomoc na tento časopis môžete zaslať: 

Slov. sporiteľňa, a.s. číslo účtu: 

SK91 0900 0000 0000 9628 9004
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V uplynulých dňoch sme slávili sviatok Pamiatky 

zosnulých. Keďže je to vždy vzácna chvíľa, zastavím 

sa niekoľkými riadkami nad zmyslom tejto spomien-

ky. 

Myslíme na dobrú a láskavú mamu, starostlivého 

otca, brata, sestru, syna, dcéru, manžela, či manžel-

ku. Mnohým z vás čas rany už zahojil, ale iní ich máte 

ešte veľmi čerstvé. My všetci v týchto dňoch nespo-

míname preto, aby sme plakali ešte viac, či obnovo-

vali v našich srdciach bolesť nad tým, čo sme stratili. 

Spomíname preto, aby sme svoj smútok odovzdali 

Tomu, ktorý nám pripomína: Poďte ku mne všetci, 

ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám 

odpočinutie. Prichádzame do Božej blízkosti a k 

nohám Pánovým skladáme svoju bolesť, smútok a 

otvárame svoje utrápené duše, hľadajúc útechu v 

Božom slove.

Spomíname aj preto, aby sme vrúcne ďakovali 

Pánu Bohu za tých, ktorých nám On sám daroval a 

skrze nich nás zaopatril láskou, dobrotou a obeta-

vosťou, ktoré nám tak chýbajú.

Pri tejto milej spomienke sa pýtam, čo je pri smrti 

vlastne isté? Odpoveď bude dvojaká. Isté je to, že 

smrť nás síce vo všetkom rozdeľuje, ale nemôže 

nás oddeliť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi 

Ježišovi.

Smrť nás oddeľuje od toho, čo máme. Od všetké-

ho, na čom visí naše srdce. Smrť nás oddeľuje od 

toho, v čom vidíme svoju silu, čo považujeme za 

oporu. Oddeľuje nás od tých, s ktorými sme tu v láske 

žili, tešili sa a boli s nimi pokrvne spojení. Smrť nás 

jednoducho oddeľuje od všetkého, čo akokoľvek 

napĺňalo naše srdcia a zamestnávalo našu myseľ. 

Človek na tejto skutočnosti nemôže nič zmeniť. O 

to viac nás to núti premýšľať o zmysle  života. Nie 

sme na svete náhodou, sme tu z vôle Božej, ktorý 

nás stvoril na svoj obraz a všetko, čím nás obdarová-

va, má slúžiť blížnym, lebo potom je to k Jeho cti a 

sláve. Z toho vyplýva, že my nežijeme preto, aby sme 

žili pre seba. Cena nášho života nespočíva v tom, čo 

dokážeme, akú kariéru urobíme, čo budeme spolo-

čensky znamenať, ani v tom, koľko peňazí zarobíme! 

Cena nášho života spočíva v tom, či sme všetko 

konali verne a s láskou v prospech našich blížnych! 

A kto s láskou dával a prijímal, ten je aj v smútku a 

žiali bohatší ako ten, kto myslel v živote len na seba. 

Keď si budeme lásku dokazovať, bude nás ona 

zohrievať pokojom a spokojnosťou aj pri rozlúčke s 

našimi drahými. Budeme sa totiž lúčiť s vedomím, že 

sme pre nich žili a urobili pre nich to, čo sme mali. 

Preto deti, vážte si, ctite svojich rodičov a poslúchaj-

te ich. Preto manželia, milujte a vážte si svoje man-

želky a vy, manželky, rešpektujte svojich manželov. 

Vy, súrodenci, znášajte sa vospolok v láske. 

Dokazujme si všetci konaním lásku a vernosť, aby 

sme neplakali horko pri hrobe nad tým, čo sme mali 

urobiť a neurobili sme. Preto žime pre druhých, kým 

nás smrť, tak ako všetko, nerozdelí!  

Isté je to, že smrť nás síce vo všetkom rozdeľuje, 

ale nemôže nás oddeliť od lásky Božej, ktorá je v 

Kristovi Ježišovi. Láska Božia zostáva jedinou 

istotou aj vtedy, keď nás opúšťajú akékoľvek ľudské 

opory. Isté sú Božie ruky, ktoré nás budú držať i 

vtedy, keď naše ľudské sily budú u konca. Je isté, že 

ten, ktorý nám dal života, stojí každého rána vo 

dverách našich príbytkov, aby nám do našich 

unavených údov dal novú životnú silu. On je s nami, 

aby svojím slovom svietil na cestu nášho života. 

Preto sa nikdy nebojme, sme v tých najlepších 

rukách, vo vernej ochrane, ktorá nikdy nesklame a 

neopustí!

Smrť nás nikdy neodlúči od lásky Božej, lebo v 

Kristovi nám na kríži dala Božia láska nezameniteľnú 

záruku, že Boh si nepraje smrť hriešneho človeka, ale 

chce, aby v Ňom a skrze Neho mal po živote časnom 

aj pokračovanie v živote večnom. Pohľad na kríž 

Pána Ježiša nám vždy hovorí: Táto láska ťa nikdy 

nenechá zahynúť.

Spomínajme teda s vďakou, spomínajme s 

láskou, spomínajme s istotou Ježišovej prítomnosti a 

s dôverou v Jeho slová: Ja žijem, aj vy budete žiť. 

Kde som ja, tam budete aj vy. Nik vás nevytrhne z 

mojej ruky! To je nádherné zasľúbenie pre veriaceho 

človeka.

Ondrej Koč, zborový farár
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Čo je v živote isté ?

ZAMYSLENIE „Ja žijem, aj vy budete žiť. Kde som ja,

tam budete aj vy. Nik vás nevytrhne z 

mojej ruky“



Bezmocní rodičia

Realita je taká, že za psychológmi chodia stále 

častejšie rodičia, ktorí sú v tejto oblasti bezmocní. 

Napríklad majú dieťa vo veku 5-6 rokov, s ktorým si 

nevedia poradiť, lebo mu zakážu počítačové hry a 

ono na nich kričí, hádže sa o zem, ide vyskočiť z okna, 

prípadne im ostrihá všetky kvety v byte. Alebo sú 

rodičmi 3-ročného drobca, ktorý nastúpil do škôlky a 

odmieta tam jesť, lebo tie „nechápavé“ učiteľky mu 

nechcú dovoliť jesť popri sledovaní rozprávok na 

tablete a on inak jesť nevie. Prípadne majú doma 14-

ročného syna v puberte, ktorý sa na hodinách nevie 

sústrediť a zaspáva od únavy, pretože v noci pravi-

delne sedí pri internete.

5 pravidiel rozumných rodičov

Hlboké a pevné vzťahy v rodine (medzi manželmi, 

s deťmi) a čas trávený spolu v rodine sú najlepšou 

prevenciou pred podobnými problémami . 

Ponúkame ešte niekoľko praktických konkrétnych 

rád.

Bez čoho deti nevedia žiť

Skúsme sa na tento problém pozrieť cez potreby 

detí. Môžeme sa stretnúť s názormi, že deti sa napr. 

sledovaním TV obohacujú, rozširuje sa im slovná 

zásoba, získavajú nové vedomosti. Pri hraní počíta-

čových hier si môžu precvičovať pozornosť, zlepšo-

vať reflexy alebo si aj rozširovať slovnú zásobu 

anglického jazyka. Pozrime sa na to inou optikou. 

Aké sú v tomto smere reálne potreby detí? Tá 

najdôležitejšia (približne do veku troch rokov) sa dá 

zhrnúť do 2 slov: blízky vzťah. Potrebujú interakciu 

so živým človekom v každej podobe – dotyk, istotu, 

zázemie, bezpečie, komunikáciu, vzor, hru..., ale 

vždy ide o fyzickú prítomnosť blízkej osoby. V 

takomto bezpečnom vzťahu sa dieťa učí všetko 

podstatné. Neskôr sa svet detí rozširuje, prichádzajú 

rovesnícke vzťahy, zväčšuje sa rozsah vedomostí, 

rozvíja sa kreativita dieťaťa. Dieťa sa potrebuje hrať s 

reálnymi hračkami, držať niečo v ruke, vyrábať z 

„ničoho niečo“. Naďalej potrebuje bezpečný domov, 

rodičov, ktorí aktívne počúvajú a odpovedajú, určujú 

hranice a dodržiavajú ich, sú vzorom.

VÝCHOVA DETÍ

Dištančné vzdelávanie 

– život pred počítačom
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Život našich detí sa vo viacerých ohľadoch presunul do online priestoru. Nielen čo sa týka vzdelávania, ale 

aj sociálnych kontaktov, krúžkov, dokonca majú v tomto čase aj online mládeže, online skupinky... Čo je pre 

nich v tomto smere prospešné a čo im, naopak, škodí? Na otázku vplyvu médií na deti a mladých ľudí existuje 

veľa pohľadov – od takých, ktoré hovoria, že svet je iný ako bol, treba to jednoducho akceptovať a nebrániť 

svojim deťom, aby sa v ňom primerane adaptovali (vrátane využívania internetu), až po opačné spektrum, 

čiže rodiny bez televízorov, tabletov, počítačov a internetu.

PhDr. Lenka Bačová

psychologička 

CPPPaP Prešov



1. Tridsať minút denne

Deti do 1-2 rokov nemajú sledovať média v 

žiadnej forme. Nemajú ich vnímať ani ako kulisu. 

Neskôr im môžeme dovoliť jednoduché detské 

animované rozprávky, ktoré sledujeme s nimi, 

poznáme ich obsah a vieme deťom vysvetliť to, čomu 

v nich ešte nerozumejú. Až do príchodu koronavíru-

su do našich rodín sme rodičom radili, že čas stráve-

ný pri médiách by nemal prekročiť 30 minút denne 

(ani v staršom veku). Dnes je nereálne dodržať tento 

čas s ohľadom na to, že deti sa pri počítači vzdelávajú 

z domu, dostávajú cez internet úlohy a posielajú ich 

počas dištančného vzdelávania späť učiteľom. No 

dnes viac ako inokedy treba pamätať na to,  že aj pre 

12-ročné dieťa stačí 30 minút denne pri počítačovej 

hre. Ani nie preto, že viac času vyslovene škodí, ale 

najmä pre všetky veci, o ktoré dieťa prichádza, kým 

sedí pred nejakým druhom 

monitoru. Hra, pohyb, čas s 

rodinou, učenie, spánok... – 

toto sú činnosti, ktoré (na 

rozdiel od počítača) naozaj 

potrebuje. A aj keď je v 

týchto dňoch veľmi náročné 

ustrážiť si tento čas, chcem 

povzbudiť rodičov, aby to 

nevzdávali. Sledujte čo a 

ako dlho robí vaše dieťa 

pred počítačom. Limitujte 

mu nepotrebný čas, ktorý tam trávi a poskytnite mu 

priestor na iné aktivity.

2. Hranice pre rodiča

Pre vyčerpanú mamičku 3-ročného aktívneho 

dieťaťa je veľkým lákadlom využiť jedinú vec, pri 

ktorej má zaručene pokoj – TV (prípadne tablet). 

Toto je novodobý spôsob „odkladania“ detí. Keď 

hovoríme v tomto kontexte o hraniciach, ide v prvom 

rade o hranice pre rodiča. Mať jasno v tom, že 30 

minút počas dňa je maximum, ktoré na tento účel 

využijem a viac jednoducho nie. Aj pri týchto 30-tich 

minútach neprestávame byť zodpovednými rodičmi. 

Stále musíme pamätať na to, aby obsah toho, čo 

naše deti „konzumujú“ bol pre nich vhodný a prime-

raný. Malým deťom napríklad chýba kritické mysle-

nie, preto je veľmi škodlivé, ak sú vystavené reklamá-

m, ktoré nevedia spracovať, filtrovať. Ak v tomto 

veku deti naučíme, že existujú hranice a limity pre 

TV, tablet alebo počítač, budeme to mať s nimi oveľa 

jednoduchšie aj v staršom veku.

3. V žiadnom prípade televízor alebo počítač v 

detskej izbe

Aj toto je rada, ktorá v posledných mesiacoch 

dostáva nový rozmer. Deti majú PC v svojej izbe, 

keďže sa pri ňom vzdelávajú. No mal by to byť jediný 

čas, kedy ho tam majú. 

V ČR bol pred časom robený výskum, ktorý 

ukázal, že až 53% detí vo veku 4-14 rokov má v 

detskej izbe PC s pripojením na internet. V tomto 

istom výskume bolo zistené, že deti, ktoré majú v 

svojej izbe PC alebo TV, pri nich trávia priemerne 

dvakrát toľko času, ako deti, ktoré ich nemajú. 

Zarážajúcim faktom je, že takmer polovicu týchto 

detí rodičia nekontrolovali.

4. Robiť naraz len 1 vec

Nezahlcujme deti podnetmi. Nenechávajme ich 

skladať kocky alebo kresliť 

popri sledovaní TV. Učme 

ich sústrediť sa na jednu 

činnosť. A to najdôležitejšie 

– nespájajme im napĺňanie 

ich základných potrieb 

( jedlo, spánok) s TV, table-

tom. Pri jedle sa s nimi 

radšej rozprávajme, zabá-

vajme ich svojou rečou, nie 

elektronikou. Nech zaspá-

vajú radšej pri hlase otca, 

ktorý im číta rozprávky, ako pri pustenom televízore.

5. Nebojme sa „nudy“

Rodičia sa dnes často menia na animátorov 

voľného času. Nie je našou povinnosťou vyplniť 

každú voľnú chvíľu svojho dieťaťa. Dokonca to nie je 

ani užitočné. Nebojte sa nechať ich nudiť sa. Možno 

popri tom prídu na to, že celkom radi čítajú. Alebo 

objavíte priestor na rozhovor, budovanie vzťahov. 

Rozprávajme sa deťmi o veciach, ktoré ich tešia, 

zaujímajú. Vytvorme im priestor, aby nám mohli 

p o v e d a ť  o  s v o j i c h  o b a v á c h ,  s t r a c h o c h . 

Odpovedajme im na nekonečné otázky. Smejme sa s 

nimi, spievajme (ak vaše deti radi spievajú). A to sa 

nemusí diať len doma v obývačke alebo pri stole. Ale 

pokojne aj u lekára v čakárni. Sedíte často s deťmi v 

aute? Je to výborná príležitosť na rozhovor, rozprá-

vanie vtipov, hodnotenie dňa, spoločné plánovanie 

alebo spomínanie. Mnoho rodín premárni podobné 

príležitosti tým, že každý drží v ruke svoj mobil a 

venuje sa mu.
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„Nie je našou povinnosťou vyplniť 

každú voľnú chvíľu svojho dieťaťa. 

Dokonca to nie je ani užitočné. Nebojte sa 

nechať ich nudiť sa. Možno popri tom 

prídu na to, že celkom radi čítajú“



súčasťou Jeho siete. Siete lásky (lovenet). On nás 

miluje. On nás prijal. On nás v Pánovi Ježišovi 

zachránil. Smieme Mu patriť. To je vzácna istota 

uprostred neistého sveta. Z Božej strany všetko 

funguje správne. Pán Boh nemá žiadne výpadky 

siete lásky. On je vždy online. Komunikuje s nami. Vo 

svojom Slove hovorí ku nám. Zastavuje nás. 

Upozorňuje nás. Pozýva nás. Otázkou je, či sme 

online aj my. Sme ochotní s Ním komunikovať? 

Počúvame to, čo nám chce povedať vo svojom 

Slove? Odpovedáme na to, čo On nám hovorí? Sme 

ochotní byť aktívni aj my? 

Opakom stavu online je stav offline. Možno ste už 

zažili situáciu, že ste chceli niečo rýchlo vytlačiť a 

počítač vám oznamoval, že tlačiareň je v stave 

offline. Teda nie je schopná tlačiť. Sú to ťažké chvíle. 

Najmä vtedy, ak sa ponáhľame a chceme to mať 

naozaj rýchlo vytlačené. Sme nervózni a zúfalí, keď 

sa niečo také deje. O to viac, ak sme menej technicky 

zdatní a nevieme to dať do poriadku. Do stavu 

online. Ešte horšie je to, ak v stave offline je človek. 

Napr. ak poviem dieťaťu, že má niečo upratať, ale ono 

sa robí, že nepočuje. Prípadne aj počuje, ale neupra-

tuje. Je offline. Alebo ak učiteľ vydá jasné pokyny pre 

žiakov, ale niektorí z nich nesplnia to, čo mali urobiť. 

Sú offline. Najhoršie je, pokiaľ sme offline vo vzťahu k 

Pánu Bohu. On nás miluje, hovorí ku nám, koná s 

nami. My Ho však nemilujeme, nepočúvame Ho, sme 

neochotní a nečinní. Vieme, že je tu, ale nechceme tu 

byť aj my pre Neho. Chceme, aby On bol online. 

Chceme, aby nám pomáhal, konal, uzdravoval, 

zahnal Covid-19 z našej blízkosti. Nakoľko však 

chceme my vnímať Jeho? Nakoľko chceme byť online 

vo vzťahu s naším Bohom? Nakoľko sme online vo 

vzťahu ku svoje cirkvi? Nakoľko sme online, keď treba 

ísť do spoločenstva, či slúžiť? 

Byť online je dôležité. V dnešnej dobe musíme byť 

online takmer v každej oblasti. Zdá, že ani v budúc-

nosti to nebude iné. Zisťujeme, že mnohé stretnutia, 

výučba, či práca sa  môžu konať online. Aj budúco-

ročné sčítanie obyvateľov, bytov a domov na 

Slovensku sa bude konať online – elektronicky. 

Žiadne papiere. Stačí mobil, tablet, či počítač, aby 

sme vyplnili sčítacie hárky. Stačí chvíľa času, aby 

sme vypísali všetky dôležité údaje. Stačí byť ochotní. 

Stačí byť online. Keď budeme vypĺňať sčítacie hárky,  

dokážme, že sme online aj duchovne. Sme online vo 

vzťahu k Pánu Bohu, aj k svojej cirkvi. Evanjelickej 

cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Pán 

Sme vďační za takéto technické vymoženosti. 

Sme vďační aj za ľudí, ktorí s technikou vedia praco-

vať a najmä za to, že sú ochotní slúžiť. Lebo robiť 

prenosy Služieb Božích, či iných duchovných 

podujatí je aj o ochote. Darmo je niekto technicky 

zdatný,  má potrebné vedomosti aj potrebnú techni-

ku, ak nemá ochotné srdce. A tak vďaka internetu, 

technike a tiež ochotným ľuďom funguje duchovný 

život v našom cirkevnom zbore ďalej. Samozrejme, 

že nám chýba reálne spoločenstvo, spoločné stret-

nutia, spev, zdieľanie, objatia, smiech aj plač, ale sme 

radi, že máme aspoň čiastočnú náhradu. Vidíme sa, 

počujeme sa, vzdelávame sa, budujeme sa. Aspoň 

takto. Musíme sa zatiaľ uspokojiť s tým, že v našom 

zborovom spravodaji v programe týždňa je pri 

každom spoločenstvo napísané: online. 

Čo však znamená toto slovo? Aký je význam 

tohto slova? Čo presne znamená pojem online? 

Online je stav, keď je zariadenie aktivované a pripra-

vené na činnosť, schopné kontroly alebo komuniká-

cie s počítačom (napr. tlačiareň je v stave online, keď 

ju možno použiť na tlačenie). Databáza je online, keď 

ju môže použiť osoba ovládajúca počítač, v ktorom 

sa nachádza. Online v slangu označuje aj to, že 

počítač je zapojený do siete. Toľko hovorí poučka z 

Wikipédie. Byť online teda neznamená len byť 

pripojený k internetu. Znamená to byť pripravený na 

činnosť. Komunikovať s počítačom. Plniť jeho 

príkazy. Byť online znamená byť použiteľný. Online 

nemusí byť len nejaké zariadenie, ale aj my. V krste 

sme boli napojení na úžasný nebeský „počítač“.  Nie 

na chladný stroj, ktorý nás nepozná, či slepo určuje 

náš osud, ale na milujúceho Otca. Nášho Otca. Sme 
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Žijeme časy, keď je nevyhnutné byť online. Je to 

dôležité pre mnohých žiakov a študentov, pretože 

vyučovanie prebieha dištančne – cez internet. Je to 

dôležité aj pre mnohých zamestnancov, ktorí 

pracujú z domu. A je to dôležité aj pre život cirkvi – 

cirkevného zboru. Služby Božie, stretnutia mláde-

že, detská besiedka, spoločenstvo mužov, či 

vyučovanie konfirmandov, to všetko sa v tomto 

roku  aj v našom cirkevnom zbore oveľa viac 

odohráva v priestore internetu.

Si online ?

ZAMYSLENIE



Boh je online. Veľa nám dáva. Aj v našej cirkvi. Aj v 

našom cirkevnom zbore. Služby Božie, sviatosti, 

sobáše, pohreby, výučba konfirmandov, pastorálne 

návštevy a rozhovory, služba Relevantu, starostli-

vosť o seniorov, detská besiedka, mládež – mladšia 

aj staršia, stretnutia žien, mužov, rodinné spoločen-

stvo, modlitebné spoločenstvo, skupinky, výlety, 

tábory, aj dobrá káva v našej kaviarni... To všetko 

vám ponúkame. Naživo, či online (aspoň niečo z 

toho). Buďme online aj my. Aj ty. Aj ja. Nielen pri 

sčítaní obyvateľstva, ale vždy, keď sa nás Pán Boh 

dotýka, keď nás oslovuje. Kto je online tu na zemi, ten 

bude online naveky. Nepremárnime túto možnosť. 

Možnosť byť online s naším Bohom. 

       

Martin Chalupka, zborový farár
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V septembri pribudla v našom zbore nová 

služba, ktorá už ako názov napovedá, je venovaná 

mužom. Miroslav Iľko, zástupca zborového dozorcu 

a zakladateľ tejto  iniciatívy, vysvetľuje jej vznik 

takto: „Vnímam, že sa málo vyučuje biblické 

postavenie muža v spoločnosti, rodine, manželstve 

a muži majú rôzne pokrivené vzory a pohľady na 

svoju rolu. Radšej sa stiahnu, rezignujú, prípadne 

pod tlakom okolia a vlastnej pohodlnosti či lenivos-

ti prechádzajú k pasivite. Uvedomujem si, že mať 

za vzor Ježiša ako muža a Jemu sa približovať je 

cesta a potrebujeme k tomu aj spoločenstvo 

mužov, kde sa navzájom vieme povzbudiť, modliť 

sa, chváliť a nechať sa vyučovať. Chceme tvoriť 

spoločenstvo, kde budeme vedieť aj prakticky 

poslúžiť našimi darmi.“

Téma stretnutí je Obraz muža, ktorá je rozpra-

covaná do konkrétnych vlastností, ktoré by mal 

Boží muž mať. Jednou z tém stretnutí bola 

BEZÚHONNOSŤ. Aké otázky sme si tam kládli?

Aký je bezúhonný muž?

Muž s dobrou povesťou, s čistým registrom, 

morálny, čestný, poctivý, muž integrity, transpa-

rentný, robí veci s dobrým úmyslom, bez zlej 

minulosti, bez vážnych prešľapov, čitateľný, nič 

neskrýva, bez viny a morálneho dlhu....

Som muž s dobrou povesťou?

1. Reagujú na mňa moji najbližší - manželka, 

deti, priatelia - kladne, čo by nasvedčovalo o tom, 

že mám dobrú povesť? (Poznámka: reakcia tých, čo 

vás dobre nepoznajú, nie je dobrým ukazovateľom. 

Ich úsudky sú neraz povrchné. Možno im imponu-

jete svojím zovňajškom, výrečnosťou alebo vystu-

povaním, čo môže, ale nemusí svedčiť  o vašej 

skutočnej podobe.)

2. Čoraz viac ľudí vyhľadáva moju spoločnosť? 

Zdôverujú sa mi so svojimi problémami?

3. Prehlbujú a upevňujú sa moje vzťahy s ľuďmi, 

čím dlhšie sa poznáme a čím väčšmi sa zbližuje-

me? Alebo sa moje priateľské vzťahy zhoršujú a 

stávajú sa povrchnejšími, keď ľudia spoznávajú 

moju pravú tvár?

4. Rozširuje sa okruh mojich priateľov? Rastie 

počet tých, čo mi dôverujú?

5. Odporúčajú ma ľudia do dôležitých a nároč-

ných úloh bez obáv, že by som ich mohol sklamať?

Ani my sme neodpovedali na všetky otázky  

„áno“. Každý má svoje pochybnosti, svoje „boje“,  

svoje „úskalia“, na ktorých musí pracovať. Preto je 

toto spoločenstvo určené pre všetkých nedokona-

lých mužov, ktorí sú ochotní na sebe pracovať a 

meniť sa. 

Frekvencia stretávania je 2x mesačne (teraz v 

obmedzenom režime, prebiehajú stretávania on-

line). Ak by ste sa chceli k nám pripojiť, napíšte 

nám na: casopispatmos@gmail.com a my Vás o 

stretnutiach budeme ďalej informovať. Všetci muži 

sú srdečne pozvaní! 

Povzbudenie na záver...

Apoštol Peter vo svojom liste píše: „ Ako 

poslušné deti nepripodobňujte sa predošlým 

žiadostiam z časov nevedomosti, ale ako je svätý 

Ten, ktorý vás povolal, aj vy svätí buďte v celom 

svojom počínaní, veď je napísané: „Buďte svätí, 

lebo aj ja som svätý.“ 1Pt 1, 14 - 16

Miroslav Iľko

Muži mužom

ŽIVOT ZBORU

Po uvoľnení opatrení a možnosti stretávania sa, 

pripravujeme podobné stretnutia aj pre ženy: 

ŽENY ŽENÁM. O termíne a mieste konania Vás 

budeme informovať na:

www.patmos.sk | FB ECAV PREŠOV

casopispatmos@gmail.com



Keď sme v septembri 2018 so sestrou farárkou 

Lenkou Wagnerovou začínali konfirmačnú prípravu 

rozdelením konfirmandov do dvoch skupín, nikto z 

nás netušil, aké komplikácie nás čakajú. V marci 

tohto roku prišiel nám všetkým dobre známy Covid a 

my sme museli upustiť od májového termínu konfir-

mácie. Nakoniec sme sa rozhodli pre 20. september. 

Aj k tomuto dátumu sme však vzhliadali s obavami, 

lebo problémy s epidémou znova naberali na inten-

zite. Vďaka Bohu sme to však stihli bez veľkých 

obmedzení a všetci sme sa v dobrom zdraví mohli 

našej vytúženej slávnosti konfirmácie dožiť. V 

15.nedeľu po Sv. Trojici 20.9.2020 potvrdili krstnú 

zmluvu  a zložili sľub vernosti našej drahe cirkvi:

Dávid Bačo, Tomáš Berta, Melánia Čopáková, 

Daniel Damankoš, Diana Gallová, Jessica Galušková, 

Milena Haľková, Zuzana Chalupková, Samuel 

Chrapčiak, Filip Iľko, Monika Ivanková, Branislav 

Jakubčin, Bibiana Kaňuščinová, Erika Koščová, 

Alexandra Krištanová, Šimon Lehocký, Matúš 

Luterančík, Tamara Marková, Rastislav Marcin, 

Natália Martausová, Andrea Mihaľová, Nina 

Mihočová, Radoslav Mihok, Marko Mitra, Ela 

Mojčáková, Kamil Mojčák, Jonáš Partila, Soňa 

Molitorisová, Rudolf Olejár, Zuzana Palková, Ema 

Pelecová, Milica Petrušová, Kristína Petrušová, 

Miros lava Pramníková,  Peter  Pr ib iš ,  Ema 

Ramazetterová, Nikola Sabolová, Alexandra 

Saraková, Nikoleta Sedláková, Vanesa Sedláková, 

Sandra Sedláková, Simona Vagaská a Liana 

Velebírová.

Týchto mladých bratov a sestry sme prijali za 

dospelých členov cirkvi slovami Písma z 1.listu ap. 

Pavla Timoteovi 6,11: „Ty však, človeče Boží, pred 

takýmito vecami utekaj a snaž sa o spravodlivosť, 

pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť a krotkosť.“ 

Zdôraznil som, že deti sú Božím darom a Pán Boh ich 

v krste svätom prijal za svoje deti. Každý z nich sa v 

krste stal človekom Božím. V živote nám musí 

záležať na tom, aby sme zostali ľuďmi Božími. Len 

omilostení Boží ľudia budú raz totiž aj spasení. Boží 

človek preto uteká pred zlom a hriechom, lebo oboje 

človeka vzďaľuje od Boha. Boží človek sa snaží za 

dobrom a láskou, lebo náš Boh je láska. Boží človek 

pestuje svoju vieru, lebo keď verím, nemám čo stratiť. 

Patriť Bohu znamená byť krotký a pokorný v srdci. 

UDALOSTI V ZBORE

Slávnosť kon�rmácie



Boží človek disponuje cnosťami, ktoré sú veľkým 

požehnaním pre jeho okolie. A my sme prijali konfir-

mandov za dospelých členov cirkvi s túžbou, aby boli 

hodní pomenovania Boží človek, lebo toto pomeno-

vanie zaväzuje človeka k životu viery a lásky, ktoré sú 

najlepším svedectvom o tom, komu sme uverili. 

Rodičom som pripomenul, že deti sú pre nich 

vzácnym Božím darom a rodina je prvé a najdôleži-

tejšie miesto pre odovzdávanie hodnôt. V rodine sa 

kladú základy, na ktorých môže potom človek 

vybudovať svoj život. Alebo aj nemusí, ak tie základy 

v rodine nedostane. 

Nájdite si pre deti čas, lebo peniaze ani veci 

akokoľvek drahé nenahradia lásku. Julian Lennon 

povedal o otcovi: Vedel spievať o svetovom mieri a o 

láske na zemi, ale svojmu synovi tento pocit nikdy 

nedokázal sprostredkovať.

Deťom treba slúžiť dobrým príkladom – to, čo si 

myslíme, musíme aj hovoriť, to, čo hovoríme, musíme 

aj robiť a tým, čo robíme, musíme aj byť! 

Preto nech vás, milí konfirmandi, Pán Boh žehná, 

sprevádza a ochraňuje na ceste života!

Ondrej Koč a Lenka Wagnerová,  zboroví farári   

PATMOS03-2020 09

Nachádzame sa v celkom zložitej situácii a inak 

tomu nebolo ani cez leto, a preto sme do poslednej 

chvíle ani len nevedeli povedať, či sa Dorastový 

tábor uskutoční. A predsa sa o nás Pán Boh postaral, 

a to v hojnej miere. Dorastový tábor nakoniec bol a 

len vďaka milosti Pána Boha to mohol byť aj jeden z 

najlepších.

Konal sa na konci leta, posledný augustový 

týždeň vo Vyšnej Slanej. Naše očakávania ako tímu 

boli celkom prekonané. Náš strach o to, či sa prihlási 

dosť účastníkov, sa premenil na obrovskú radosť - 

prihlásilo sa viac mladých ľudí, ako ktorýkoľvek iný 

rok predtým. Dokopy nás bolo viac ako 80 a čas, 

ktorý sme strávili spolu, bol naozaj požehnaný. 

Jeden celý deň sme boli spoločne na túre a tie 

teplejšie dni sme zase spoločne trávili vymýšľaním 

rôznych hier v bazéne. Každý deň sme okrem 

športovania či zábavy strávili aj rozprávaním sa o 

slobode, ktorú máme v Ježišovi. Každý večer sme 

počúvali zaujímavé témy, spievali si spoločne chvály 

alebo sa za seba navzájom modlili. Viedli sme s 

dorastencami dlhé rozhovory a budovali nové, 

trvácne kamarátstva. Bolo krásne vidieť, ako sa 

medzi nami vytvorila rodinná atmosféra plná radosti 

a povzbudenia.

Najkrajšou časťou celého tábora bolo to, že sme 

spoločne mohli chváliť Pána Boha a ďakovať mu za 

milosť organizovať „Dorasťak“ aj tohto roku.

Verím, že všetky neľahké situácie si Pán Boh 

dokáže použiť a vytvoriť v nich aspoň malý kúsok 

radosti a krásy - tak ako aj tohtoročný Dorastový 

tábor. 

Ema Ernstová

UDALOSTI V ZBORE

Dorastový tábor



Milé sestry a bratia, leto nám zbehlo ako voda a 

máme tu už chladnú jeseň. Toto leto však bolo pre 

náš zbor aj trochu výnimočným. V júni sme totiž v 

zborovom dome Patmos otvorili kaviareň s názvom 

Café Relevant a skvelou kávou August Roy. Vstúpili 

sme do toho s vierou, že aj napriek corona-kríze 

bude tento projekt zmysluplným. Naším cieľom bolo 

a je vytvoriť priestor pre ľudí z nášho zboru na 

zastavenie sa v ich uponáhľanom živote, na kus reči 

pri dobrej káve so známymi alebo aj menej známymi, 

na utužovanie dobrých vzťahov v našom zbore. 

Samozrejme, naším cieľom je poskytnúť tento 

priestor aj širokej verejnosti  v atmosfére lásky a 

prijatia. Taktiež chceme ponúknuť týmto ľuďom 

možnosť spoznať náš cirkevný zbor a hlavne 

Kristovu lásku a moc. Dovoľte mi teda pozvať vás do 

našej „zborovej“ kaviarne. A asi najlepšou pozván-

kou bude vyjadrenie jedného z našich zákazníkov. 

Posúďte to sami. 

„Poznáme to snáď všetci- hektická doba v 

uponáhľanom svete, skoro vstávať a neskoro chodiť 

spať, aby sme mohli jesť svoj boľavý chlieb. 

Uvedomiť si túto skutočnosť je niekedy ťažké a 

náročné. Nájsť si chvíľu pre seba , vypnúť, vystúpiť z 

kolotoča alebo len tak sa zastaviť vo všedný deň . 

Prísť na iné myšlienky, venovať sa sebe. Zastať a 

zastaviť. Nechať prácu a povinnosti a dať si kávu, čaj 

alebo kapučíno. Lepšia je hrsť pokoja ako dlane plné 

námahy a honby za vetrom. :-)  Za priehrštie pokoja 

ponúka Relevant café a ešte oveľa viac. Chvíľu 

strávenú pri dobrej káve. Nie je to ako doma, má to 

iný nádych, slávnostný. Niečo, čo robíte pre seba a 

zároveň pomáhate iným.  Je to úžasný projekt, ktorý 

sa rozbieha a ja mu držím palce.  Dať si kávu, spoma-

liť čas. V ovzduší je cítiť duchovný rozmer celého 

projektu. Urobiť niečo pre svojich bratov a sestry- 

spríjemniť im deň, trochu otočiť stereotyp, nájsť si 

pre nich chvíľu času. Keď sa zastavíme, uzavrieme 

kapitolu, otočíme list, poďakujeme Bohu za to, čo 

bolo, príjmeme to, čo je a máme  vieru v to, čo bude. 

Kaviareň ponúka omoho viac, avšak nemôžem 

prezradiť všetko. Môžem iba vrelo odporúčať, 

pozvite aj svojich priateľov a známych a vychutnajte 

si dobrú kávu.“   Miroslav Cina 

Vzhľadom na prísne opatrenia vlády SR proti 

COVID 19 sme boli nútení dočasne zatvoriť našu 

kaviareň v polovici októbra. Verím však, že sa 

onedlho otvorí a viacerí sa tam stretneme. Chcem sa 

preto poďakovať cirkevnému zboru za podporu pri 

zriadení kaviarne. Takisto chcem poďakovať nezis-

kovej organizácii RELEVANT, že zabezpečila cez 

“projektové“ (nie ľahko získané) peniaze rekonštruk-

ciu priestorov a tiež zakúpila všetko potrebné 

vybavenie kaviarne. Vzhľadom na rekonštrukciu 

fasády na zborovom dome Patmos v letnom období, 

ako aj corona-krízu neboli dostatočne pokryté 

náklady na prevádzku kaviarne z tržieb. Preto sa na 

vás obraciam s prosbou o podporu našej kaviarne na 

nižšie uvedený účet. Verím, že cirkevný  zbor ako je 

náš bude schopný podporiť aj túto dobrú myšlienku, 

aby  nezahynula. 

Taktiež verím, že budeme múdri a zodpovední 

počas epidémie  a budeme môcť zrušiť mnohé 

opatrenia proti COVID 19 už čoskoro. Pán Boris 

Filan nedávno povedal, že na striedačke už sedia 

omnoho horšie vírusy COVID 20 a COVID 21. Čakajú 

na naše rozhodnutia v našich životoch. Čakajú, či si 

uvedomíme, že peniaze sa nedajú zjesť ani dýchať. 

Čakajú, či vôbec ešte dokážeme milovať Boha a 

blížneho svojho ako seba samého. Čakajú, či ešte 

vieme hľadať najprv kráľovstvo Božie a veriť, že 

ostatné veci nám budú pridané. 

 Milé sestry a bratia, verím, že čoskoro budeme 

preberať okrem iných aj takéto témy v kaviarni Café 

Relevant. V mene tímu kaviarne vám prajem v týchto 

neľahkých časoch Božiu múdrosť, pokoj a pevné 

zdravie pre vás a vaše rodiny. Tešíme sa na skoré 

stretnutie s vami. 

Slavomír Verčimák

RELEVANT N. O.

Kaviareň CAFÉ RELEVANT
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Podpora kaviarne Café Relevant: 

Číslo účtu (IBAN): SK13 0900 0000 0005 0397 0447, Variabilný symbol:  8888



Uplynulé mesiace boli výzvou aj pre nás, 

besiedkarov. Kvôli opatreniam súvisiacim s 

pandémiou sme sa od marca do mája stretávali 

najmä online. Nebola to plnohodnotná náhrada 

našich klasických stretnutí na fare, ale snažili sme sa 

zo situácie vyťažiť maximum a hlavne úplne nestratiť 

vzájomný kontakt. V júni sa situácia trochu zlepšila, 

preto sme školský rok 2019/2020 ukončili 

besiedkami vo farskej záhrade.

V lete sme pripravovali detský biblický tábor, 

ktorý sa však nakoniec pre podozrenie z nákazy 

Covid-19 neuskutočnil. Bol to ťažký čas pre nás 

vedúcich a určite aj pre deti, ktoré sa na tábor tešili 

rovnako ako my.

Posledné mesiace nás učia upúšťať z našich 

plánov a viac sa spoliehať na Pána Boha. Modlili sme 

sa preto, aby sme pre nový školský rok vybrali tému, 

ktorá bude aktuálna a povzbudzujúca. Rezonovali v 

nás rôzne pocity ako úzkosť, strach, hnev, 

očakávanie, neistota, a aj preto sme nakoniec nazvali 

tému školského roka 2020/2021 "POCITY". Nielen 

my dospelí, ale aj deti sa musíme, dnes možno oveľa 

viac ako inokedy, vysporiadať so situáciou, ktorú 

sme ešte nezažili. Prežívame emócie, ktoré sú pre 

nás nové, alebo sú oveľa intenzívnejšie ako 

kedykoľvek predtým a sami si s nimi nevieme rady. A 

kto by v takýchto chvíľach mohol byť lepším 

pomocníkom ako sám Pán Ježiš? Veď On počas 

svojho života na zemi zažíval rôzne emócie rovnako 

ako my. Hneval sa na farizejov, tešil sa z každého, kto 

v Neho uveril, bol pokorný, keď Ho diabol pokúšal na 

púšti, bolo Mu ťažko, keď sa priblížila Jeho smrť. 

Chceme sa spolu s deťmi učiť o našich pocitoch, ako 

ich rozpoznať a ako sa s nimi vysporiadať. V Božom 

slove je veľa príkladov, ktoré môžu pomôcť aj nám 

dnes vysporiadať sa s našimi emóciami.

Vybrali sme teda 10 emócií, jednu na každý 

mesiac školského roka. 

V septembri sme odštartovali hnevom. Hovorili 

sme o spravodlivom Božom hneve, aj o tom, ako sa 

my častokrát hneváme bezdôvodne a škodíme tým 

sebe, aj našim blízkym. Keďže počasie nám v 

septembri prialo, besiedky sme mali vo farskej 

záhrade a zahrali sme si napríklad aj "Človeče 

nehnevaj sa" so živými figúrkami.

V októbri sa však počasie aj epidemiologická 

situácia zhoršili, preto sme sa znova presunuli do 

online priestoru a na stretnutia DB využívame 

program Zoom. Veríme, že aj toto je spôsob, akým 

môžeme Božie slovo priniesť deťom do ich domovov 

a udržiavať naše spoločenstvo.

Ak by ste sa chceli pridať k našim online DB, link k 

pripojeniu nájdete vo FB skupine Detská besiedka 

ECAV Prešov.

Tím detskej besiedky

UDALOSTI V ZBORE

Detská besiedka



Od 1.1.2020  financovanie všetkých cirkví na 

Slovensku sa deje podľa nových pravidiel. Nahrádza 

sa zákon, ktorý platil od roku 1949, a to zákonom č. 

370/2019 Z.z. o finančnej podpore činnosti cirkví a 

náboženských spoločností, ktoré sa odvíja aj od 

počtu veriacich a je vypočítaný aj na základe ďalších 

kritérií. V roku 2020 poukázaný transfer pre 

Evanjelickú cirkev a.v. na Slovensku bol určený vo 

výške 5 174 749 € , v tejto sume je aj transfer pre 

Evanjel ickú diakoniu (4,45%, 230 276 €), 

Ekumenickú radu cirkví v SR (1,53 %, 79 173 €), 

Západný dištrikt ECAV na Slovensku (1,73%, 89 

523 €) a Východný dištrikt ECAV na Slovensku 

(1,73%, 89 523 €). Samotnej ECAV ostáva 4 686 

254 €. Uvedené prostriedky môžu byť využité na 

podporu financovania činnosti cirkvi, na bohoslu-

žobné aktivity, výchovné aktivity, kultúrne aktivity a 

charitatívne aktivity cirkvi, na náklady cirkvi súvisia-

ce s výkonom jej činnosti v postavení zamestnávate-

ľa a na prevádzkové náklady cirkvi. Primárne sa však 

tieto prostriedky používajú na platy duchovných. V  

roku 2020 je výška minimálnej mzdy 580 €, plus 

odvody musí zaplatiť zamestnávateľ (ECAV) vo 

výške 35,2 % z tejto sumy. To platí za predpokladu, 

že všetci duchovní bez ohľadu na  dĺžku služby by 

dostali minimálnu mzdu. Platy duchovných sú však 

odstupňované podľa zásad odmeňovania duchov-

ných, ktoré jednak zohľadňujú započítanú prax po 

každých troch rokoch a tiež vykonávanú funkciu (od 

kaplána až po biskupa). Uvedené platové tarify sú v 

rozmedzí 580 €  - 1050 € v hrubom. Vzhľadom na to, 

že výška minimálnej mzdy na Slovensku neustále 

rastie a pre rok 2021 bola jej predpokladaná výška 

podľa zákona 60% z priemernej mzdy v hospodár-

stve (1092 €), teda 656 €, muselo vedenie cirkvi na 

to reagovať prípravou cirkevného ústavného zákona 

o finančnom zabezpečení  poslania a činnosti ECAV 

na Slovensku, aj keď nakoniec NR SR schválila výšku 

minimálnej mzdy pre rok 2021 vo výške 623 €.  

Rozdiel v mzdových a odvodových výdavkoch 

medzi dotáciou z Ministerstva kultúry SR a reálnych 

nákladoch, ktoré bude potrebovať ECAV v roku 

2021, je výrazný. Preto bude potrebné, aby cirkevné 

zbory finančne prispeli nielen na dofinancovanie 

platov duchovných, ale všeobecne na potreby ECAV 

na Slovensku.  Synoda ECAV, ktorá sa konala 

9.10.2020 v Ružomberku, schválila nasledovný 

návrh (platný len pre rok 2021), ktorý vychádza z 

troch zložiek, ktorými cirkevný zbor bude prispievať 

do Fondu finančného zabezpečenia ECAV: 

1. Poplatok vo výške minimálnej mzdy za 

obsadené kňazské miesto (CZ ECAV Prešov:  3x 

623 € = 1869 €), poplatok vo výške polovice 

CIRKEV
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minimálnej mzdy za neobsadené kňazské miesto 

(CZ ECAV Prešov:  0,5 x 623 =  311,50 €). 

2. Poplatok vo výške 0,65% z mesačnej mini-

málnej mzdy ročne na člena  cirkevného zboru (CZ 

ECAV Prešov: 0,65% x 623 € x 3869 členov = 15 

668 €)  

3. Poplatok 3% z príjmov cirkevného zboru (CZ 

ECAV Prešov (rok 2019) 3% x 190 814,62= 5 725 

€). Pre CZ ECAV Prešov by to znamenalo výdavok vo 

výške 23 573,50 €. Nevieme však, aké príjmy bude 

mať zbor za rok 2020 vzhľadom na prebiehajúcu 

koronakrízu. Na druhej strane je potrebné doplniť, že 

zbor nemá len príjmy, ale aj výdavky – platby za 

služby, ktoré poskytuje (energie, opravy, poplatky, 

dane).

Aj keď ja sám som bol za iný model financovania, 

predsa hodnotím pozitívne, že synoda schválila 

cirkevný ústavný zákon o finančnom zabezpečení  

poslania a činnosti ECAV na Slovensku, a tak uzáko-

nila spôsob získania finančných zdrojov, ktoré štát 

negarantuje. Pozitívne to hodnotím z pohľadu toho, 

že platy duchovných sú dlhé obdobie veľmi nízke, 

nezodpovedajú práci, vzdelaniu a významu, ktorý 

majú duchovní pre cirkev a spoločnosť.  Aj v našom 

zbore sa na túto situáciu budeme musieť  pripraviť. V 

roku 2021 nás čaká veľmi ťažké  zostavovanie 

rozpočtu, aj vzhľadom na príjmy zboru ovplyvnené 

koronakrízou v roku 2020. Pravdepodobne sa 

nevyhneme prehodnoteniu výšky cirkevného 

príspevku, ktorý je jedným z troch významným 

zdrojov príjmov cirkevného zboru (okrem ofier a 

milodarov). Je to však podpora našej vlastnej 

duchovnej rodiny, je to podpora cirkvi, do ktorej 

patríme. Nemôžeme sa spoliehať na zdroje od štátu, 

či od iných organizácií. Cirkev je naša a my sami by 

sme sa v prvom rade mali o ňu aj postarať. Náš 

cirkevný zbor vám aj v tomto ťažkom čase ponúka 

duchovné zaopatrenie online cestou. Stále sa konajú 

Služby Božie, detská besiedka, stretnutia mládeže, 

výučba konfirmandov, či novovzniknuté stretnutie 

mužov. O všetkých aktivitách, ktoré sú vám ponúk-

nuté, vás pravidelne informujeme v Spravodaji CZ 

ECAV Prešov, na Facebooku CZ ECAV Prešov a tiež 

YouTube kanáli CZ ECAV Prešov.  

Všetkých vás chcem osloviť aj s prosbou o to, aby 

ste  v tomto čase mysleli na milodary a ofery, ktoré 

momentálne nie je možné  od vás prijať na službách 

Božích v chráme. Prispejte prosím na náš účet v 

dobrovoľnej výške. Ďakujem všetkým, ktorí tak 

robíte, viacerí z vás pravidelnou sumou. Vďaka aj 

tým, ktorí ste si už uhradili cirkevný príspevok vo 

výške 15 € (resp. 10 € do konfirmácie) na člena 

cirkevného zboru za rok 2020. 

Informácie o platení cirkevného príspevku, či 

milodarov elektronicky, získate aj na stránke CZ 

ECAV Prešov: www.patmos.sk a v kancelárii 

Farského úradu CZ ECAV Prešov na Svätoplukovej 

ulici č . 11. Ďakujeme za vašu podporu a modlitby.

Miroslav Čurlík, dozorca CZ ECAV Prešov 
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Ďakujeme!

Dobrovoľné dary, ofery  a cirkevný príspevok
pre cirkevný zbor môžete posielať na číslo účtu:

Číslo účtu/IBAN: 
SK91 0900 0000 0000 9628 9004

Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Prešov 
na kalendárny rok je 15 € za dospelého člena 
cirkevného zboru a 10 € za člena cirkevného 
zboru do kon�rmácie. 

Pri platení cez účet uveďte do správy pre prijímateľa
meno, priezvisko a adresu.

Načítajte tento QR kód
Vašou bankovou aplikáciou:



livosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. No 

múdrosť, ktorá prichádza zhora, je predovšetkým 

čistá, potom pokojamilovná, vľúdna, ústretová, plná 

milosrdenstva a dobrého ovocia, bez predsudkov a 

bez pokrytectva.“ Jk 3, 13-17

Ak mu je ťažko, vyhľadá blížneho a zverí sa mu. 

Uvedomuje si potrebu spoločenstva.

„Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplňte 

zákon Kristov.“ Gal 6, 2

Napriek všetkým okolnostiam sa modlí za svoju 

krajinu a za svoj národ.

„Hľadajte blahobyt krajiny, kam som Vás dal 

odviesť a modlite sa za ňu k Hospodinu, lebo v jej 

blahobyte bude aj Váš blahobyt.“ Jer 29, 7

Tieto atribúty kresťana by sme mali mať vždy na 

pamäti, no oveľa viac teraz v tejto pandemickej dobe. 

Podobnú situáciu ako my dnes zažil aj Martin Luther.

Jeho reakcia v kritických časoch pozostávala z 

kombinácie neutíchajúcej dôvery v Božiu lásku a 

ochranu a racionálnej obozretnosti a ohľaduplnosti: 

„Budem prosiť Boha aby nás milostivo ochránil. 

Potom budem vykurovať, aby som pomohol vyčistiť 

vzduch. Budem podávať lieky a brať ich. Budem sa 

vyhýbať miestam a osobám, kde moja prítomnosť 

nie je potrebná, aby som sa nenakazil a tým náhodou 

nespôsobil, že sa iní nakazia a tak im spôsobil smrť v 

dôsledku mojej nedbanlivosti.“ (Martin Luther, 

1527) 

Buďme preto zodpovední a v každej situácii si 

zachovajme tvár Božieho dieťaťa!

Keď mu je ťažko, utieka sa k Bohu. Dôveruje Mu a 

pevne stojí na Jeho zasľúbeniach, modlí sa. 

„Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v 

súžení vždy osvedčenou.“ Ž 46, 2

Rešpektuje autority.

„Poddaní buďte Pánovi každému ľudskému 

zriadeniu, buďto kráľovi alebo najvyššiemu, buďto 

vladárom, ktorých On posiela trestať všetkých, čo 

zle robia a chváliť tých, čo dobre robia.“ 

1Pt 2,13-14

Empaticky pristupuje k druhým ľuďom, berie 

ohľad na druhých, slabších, ohrozených. Nemyslí 

iba na seba.

„Buďte vospolok jednomyseľní, nie namyslení, 

ale nízkym naklonení; nebuďte múdri len pre seba.“ 

Rím12, 6

Snaží sa viac počúvať a rozmýšľať ako hovoriť. 

Nešíri zlé reči a zlo, ale prináša pokoj.

„Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, 

pomalý, keď má hovoriť a pomalý k hnevu.“ Jk1, 19

„A ovocie spravodlivosti sa rozsieva v pokoji 

tým, čo šíria pokoj.“ Jk 3, 18

Ťažiskom jeho viery je hľadať pravdu a múdrosť. 

Je rozvážny, vzdelaný, nenechá sa opantať klam-

stvom.

„Ak však máte v srdci horkú závisť a neznášan-

livosť, nevychvaľujte sa a neluhajte proti pravde. To 

nie je múdrosť prichádzajúca zhora, ale prízemná, 

telesná a diabolská.  Veď kde je závisť a neznášan-
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POVZBUDENIE

Mnohým z nás je v tejto dobe ťažko... 

Strach, neistota, odlúčenie od rodiny, blízkych, 

obmedzenia, strata slobody, nedôvera, hnev, 

urážky, on-line priestor.... To sú slová, ktoré 

vystihujú dnešok. Ako sa v tom celom nájsť a 

nestratiť tvár Božieho dieťaťa? Ako by sme sa 

ako kresťania mali zachovať?



31. október je v našej cirkvi dňom, kedy si pripo-

míname Pamiatku reformácie cirkvi, ktorá začala 

vyvolaním verejnej diskusie o 95 tézach Martina 

Luthera. Táto snaha viedla napokon k reformácii, 

obnove, zmene pomerovej v stredovekej cirkvi. 

Potomkami tejto reformácie sme aj my. Nechcem 

teraz rozoberať historické udalosti. Pokúsim sa len 

urobiť znovu aktuálnym význam slova reformácia – 

obnova, zmena.

Možno sa ti v týchto dňoch milí brat, sestra, 

priateľ dostane do poštovej schránky, či do rúk náš 

zborový občasník Patmos aj s týmto malým článko-

m. Ja sa týmito riadkami pokúšam vzbudiť v tvojom 

vnútri chuť, túžbu, snahu po reformácii, obnove 

tvojho osobného vzťahu k Pánu Bohu a tvojej cirkvi.

Možno si doposiaľ žil s vedomím, resp. poznaním, 

že tvoji rodičia boli evanjelici, vieš i to, že si bol 

pokrstený, možno pamätáš aj na svoju konfirmáciu. 

Bez problémov vieš povedať, že aj ty veríš v Boha. 

Nepamätáš však, kedy si bol naposledy v kostole, či 

na spovedi a Večeri Pánovej. Možno si dnes prešov-

ský evanjelik – prisťahovalec a nevieš ani, ktorý je ten 

tvoj evanjelický kostol. Roky si ničím neprispel na 

potreby tej „tvojej“ cirkvi a žiješ s mylným presved-

čením (ako veľmi veľa ľudí dneška), že cirkev je 

financovaná štátom (čo nie je pravda). Je tu príleži-

tosť toto všetko zmeniť, reformovať, obnoviť tvoj 

osobný vzťah s Pánom Ježišom aj  tvojou 

Evanjelickou cirkvou a.v. Máš na čom stavať. Pána 

Ježiš ťa má rád a veľmi mu na tebe i tvojej rodine 

záleží. Je pripravený zahrnúť ťa svojou priazňou, 

požehnaním, duchovnými i telesným darmi. Príď 

znova k nemu a vráť sa medzi nás, svojich bratov a 

sestry, evanjelikov.

Na budúci rok sa chystá sčítanie ľudu. Sú pri ňom 

zisťované informácie rôzneho druhu. Jedna z otázok 

sa bude pýtať na tvoje vierovyznanie. To znamená, 

kam cirkevne patríš, kde je tvoj duchovný domov. 

Budeš mať po 10 rokoch znova príležitosť priznať sa 

k viere svojich predkov, priznať sa k svojmu evanje-

lickému vierovyznaniu. Uvedomiť si, kto si. Ak si to už 

zabudol, máš príležitosť pre osobnú reformáciu, pre 

osobnú obnovu vzťahu k Bohu a svojej drahej cirkvi. 

Ako sa zachováš?

Ondrej Koč, zborový farár

50 rokov 

BÁLENT Ján Ing., DUDAŠ Peter, GREGA Peter, 

KAČMARIK Martin, KOBYĽANOVÁ Ľubica, 

KRUPOVÁ Júlia, KUNDRÁTOVÁ Slávka, MAJER 

Jaroslav, OREČNÁ Anna, POLOHOVÁ Ľudmila, 

SEDLÁK Pavol, ŠPÉTOVÁ Martina, TOMKOVÁ 

Danka, TOMKOVÁ Danka, URDOVÁ Zdenka, 

VELEBÍR Miroslav

60 rokov 

ANTOŇUKOVÁ Božena, BEŇKOVÁ Mária, 

FECKOVÁ Ľubica, ING., FERENCOVÁ Ružena, 

FOĽTA Milan, IVANKO-MACEJ Ľubomír, KRAFČÁK 

Jaroslav, LENHARDTOVÁ Edita, MACEJOVÁ 

Helena, OĽHA Milan, SPIŠÁKOVÁ Marta, SÝKORA 

Miroslav

65 rokov 

BEŇKO Milan, JANČUŠKOVÁ Danica, RNDR., 

JUHASOVÁ Margita, KAŇUCHOVÁ Mária, 

KIŠŠOVÁ Mária

70 rokov 

BODNÁROVÁ Alena Ing., JAVORNÍK Dušan, 

MAJERNÍKOVÁ Mária, MARKOVÁ Anna, 

MAVREVOVÁ Irena, MLEJ Viktor, OLEJÁROVÁ 

Helena, PRIŠČÁK Jozef 

75 rokov 

BALOCKÝ Andrej, GREGA Dušan, GREGOR 

Dušan, HARBÁČ Dušan MVDr., HARČÁROVÁ 

Margita, HRABČÁK Stanislav, KIŠŠ Milan, 

KOBYĽANOVÁ Helena, MERKOVSKÝ Vladimír 

PhDr., SABOLOVÁ Božena, VEVERICA Milan 

80 rokov 

BENČEKOVÁ Valéria, KOLESÁROVÁ Viera, 

ROZKOŠOVÁ Mária, VAŇKOVÁ Zlata

85 rokov 

KUŠNÍR Vincent, MARUŠČÁKOVÁ Zuzana, 

MIHOK Andrej, PARTILLOVÁ Zuzana, 

PRIŠČÁKOVÁ Anna, ŠŤASTNÝ  František Ing. 

90 rokov a viac 

DUDÁŠOVÁ Mária, HANUŠINOVÁ Margita, 

IVANKOVÁ Anna, MOYZESOVÁ Margita, 

VOJTAŠKOVÁ Mária

50. výročie sobáša 

HRABČÁK Stanislav a HRABČÁKOVÁ Viera, 

OLEJÁR Dušan a OLEJÁROVÁ Ľudmila

60. výročie sobáša 

VARGA Ján a VARGOVÁ Pavlína
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Marián Šmarda, 58 r. - 8. sep

Marta Chomová r. Onderová, 85 r.  - 14. sep

Anna Kostrubová r. Rolaková, 71 r. - 20. sep

Helena Dudášová r. Karoľová, 42 r. - 26. sep

Jozef Balog, 68 r. - 30. sep

Pokrstení

Ľubomír Bodnár - 5. jún, 

Ema Lipovská - 7. jún, 

Marína Mačíková - 20. jún, 

Karolína Mačíková - 20. jún, 

Jakub Sabol - 27. jún, 

Samuel Kostelanský - 27. jún, 

Ján Ramáč - 27. jún, 

Amalia Sarah Egan - 10. júl, 

Nela Julia Egan - 10. júl, 

Lyo Majerník - 11. júl, 

Izabela Hudáková - 11. júl, 

Izák Hricko - 12. júl, 

Jakub Čurlík - 19. júl, 

Sofia Poláček - 19. júl, 

Martin Čopák - 25. júl, 

Juraj Sás - 25. júl, 

Ema Ramazetterová - 25. júl, 

Monika Štofanová - 26. júl, 

Martin Spišák - 1. aug, 

Peter Pribiš - 5. aug, 

Dominika Pribišová - 5. aug, 

Andrej Kysacký - 5. sep, 

Kamil Mojčák - 12. sep, 

Ela Mojčáková - 12. sep, 

Martin Duraň - 27. sep, 

Dávid Ferenc - 27. sep

Sobášení

Vladimír Palenčík a Zuzana Pribulová - 16. máj

Marek Dziak a Jana Silvaiová - 13. jún

Jaroslav Kravec a Martina Katuščaková - 25. júl

Lukáš Mochňák a Jana Gaľová - 31. júl

Matúš Olejár a Lucia Dancáková - 14. aug

Michal Vrabeľ a Anežka Tomková - 29. aug

Dávid Cmarik a Michaela Kubeková - 29. aug

Ján Bečkei a Ivana Gogová - 29. aug

Lukáš Polák a Lenka Csikyová - 4. sep

Michal Kacej a Soňa Pagurková - 5. sep

Daniel Minčič a Leona Vraníková - 5. sep

Marek Onofrej a Dominika Gimerová - 13. sep

Matúš Žac a Soňa Obcovičová - 25. sep

Michal Klesík a Daniela Lešková - 27. sep

František Kočan a Zuzana Lacová - 30. sep

Požehnanie manželstva

Ján Kostelanský a Jana r. Osifčinová - 27. jún,

Tomáš Bernát a Monika r. Miškufová - 8. aug

Zosnulí

František Švantner, 89 r. - 4. jún

Tomáš Semanič, 34 r. - 6. jún

František Hudák, 90 r. - 26. jún

Aranka Berková, 98 r. - 18. jún

Ján Bakalár, 60 r. - 22. júl

Mária Lipovská r. Hadbavná, 70 r. - 21. aug

Kvetoslava Kandriková r. Žipajová, 56 r. - 22. aug

Anna Molitorisová r. Olšerová, 79 r. - 23. aug

Milan Ištván, 79 r. - 30. aug

Alžbeta Pálová r. Hadbavná, 90 r. - 2. sep

Milan Ivanko, 78 r. - 5. sep

Nech odídu

     keď naplnil sa čas

I keď nám srdce

     žiaľom praská

I keď nám chýba 

     ich nežný dotyk 

I keď nás bolí

     to prázdne 

     miesto po nich

Zostala predsa

     LÁSKA

A to je vzácne dedičstvo

V spomienkach 

     úsmev dotyk objatie

slová čo bohato

     prikryli náš stôl

Čas s nimi nie dlhý

     no vzácny pre nás bol

Svoj domov všetci

     máme u Pána

On svojich verných 

     stále čaká

Tá vzácna istota

     nám navždy zostáva

Ó buď Mu za to vďaka

Nuž nechajme ich

Nech tíško odídu

     keď naplnil sa čas

My predsa srdcom veríme

     že v nebi 

     stretneme sa raz

O. Adamkovičová
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