VIANOČNÉ ČÍSLO

„Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora
od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny.“
Jakub 1, 17

PATMOS
ČASOPIS CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV NA SLOVENSKU PREŠOV
DECEMBER 2020
ROČNÍK 25
ČÍSLO 04

ZAMYSLENIE 03

TÉMA 04

PRE DETI 12

Čas radosti...

Vianočné sčítanie

Emócie, emotikony

04-2020

02

ČASOPIS PATMOS
Redakčný kruh: Ondrej Koč, Martin Chalupka, Katarína
Kendická, Zuzana Martausová, Jana Pramníková
Graﬁcká úprava: Peter Gál
Redakcia a administrácia:
Ev. a. v. farský úrad v Prešove, Svätoplukova 11.
Registračné číslo: OÚ-X1/27/95
Ďakujeme Vám za Vaše príspevky, modlitby, ﬁnančnú
pomoc a ochotu.
Dobrovoľné dary, ofery a cirkevný príspevok
pre cirkevný zbor môžete posielať na číslo účtu:
Číslo účtu / IBAN: SK91 0900 0000 0000 9628 9004

MILÍ PRIATELIA,
sme veľmi radi, že Vám môžeme priniesť
ďalšie plnofarebné číslo nášho zborového
časopisu Patmos. Novinkou nie je iba jeho
farebnosť, ale aj to, že ste si ho našli vo svojej
schránke. Je to takým malým darčekom nášho
zboru pre Vás, keďže obmedzenie pohybu by
mohlo sťažiť dostupnosť časopisu.
Verím, že každá strana naplnená obsahom
naplní aj Vaše srdce! Jeho príprava je pre nás
vždy veľká zodpovednosť. Sedíme nad prázdnym
dokumentom a rozmýšľame, čo do neho vložiť.
Aby to nielen odrážalo život nášho zboru, ale
bolo zároveň zaujímavé, aktuálne a prinášajúce
požehnanie.
V mene mediálneho výboru Vám prajeme, aby
aj Vaše dni neboli monotónne rýchle, ale boli
farebné, naplnené kvalitným obsahom, aby ste
sa tešili z každého momentu, chvíle, ktorá príde
do Vášho života, aby ste pri pohľade na minulosť
mohli vidieť zaujímavú knihu, naplnenú pestrými
zážitkami a skúsenosťami, ktoré napísal Váš
život. Náš cirkevný zbor Vás chce v tomto
sprevádzať a stáť pri Vás.
Neváhajte nás kontaktovať na:
evfara@patmos.sk
casopispatmos@gmail.com
Sledujte nás na:
www.patmos.sk
Facebook: CZ ECAV PREŠOV
Youtube: youtube.com/ECAVPresov
Za mediálny výbor
Zuzana Martausová

Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Prešov
na rok je 15 € za dospelého člena cirkevného zboru
a 10 € za člena cirkevného zboru do konﬁrmácie.
Pri platení cez účet uveďte do správy pre prijímateľa
meno, priezvisko a adresu.

Pre pohodlnejšiu platbu načítajte tento QR kód
Vašou bankovou aplikáciou:

DOMÁCI TLAČOVÝ FOND
Október - november / Balentová Mária 10€; Balogová

Emília 20€; Benková Oĺga 10€; Guzová Ľubica 15€;
Hajduková Beáta 20€; Harčar Pavol 10€; Harčárová
Jolana 20€; Horenská Anna 20€; Hulvej Miroslav 15€;
Chovanová Helena 10€; Kobyľan Ján 25; Kuchárová
Viera 30 ; Lenhardt Anton 5€; Majerníková Mária 20€;
Medňanský Karol 10€; Petrenková Alena 10€; Šimková
Ema 10€; Sepešiová Oľga 10€

04-2020

PATMOS

03

ZAMYSLENIE

Vianoce sa priblížili, čas radosti nastal nám!
Možno som pre mnohých začal veľmi optimistichovorí: „A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal
kým zvolaním. Môžu byť Vianoce uprostred šíriacej
Syna svetu za Spasiteľa.“ Aj svedectvu očitého
sa epidémie Covid 19 naozaj radostné? Môžu a aj
svedka možno vždy veriť i neveriť. Je to na Tebe. Ježiš
budú! Pretože radosť Vianoc nevyplýva z okolností,
hovorí: „Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili.“
či atmosféry, ktorú vytvoríme, ani z dobrých jedál,
Tí, ktorí uverili budú aj tento rok nezávisle od všetalebo krásnych darčekov. Radosť Vianoc vyplýva zo
kých vonkajších okolností prežívať vianočnú radosť z
skutočnosti, že sa narodil Spasiteľ. Boh, ktorý je
Božej lásky, ktorá k nám prišla v narodenom Ježišovi.
láska, prišiel v tom dieťati medzi nás. Radosť Vianoc
Vďaka tejto láske budú Vianoce aj sviatkami našej
teda plynie z toho, že sú to sviatky Božej lásky k
vzájomnej lásky. Apoštol Ján hovorí: „Milovaní, keď si
nám a našej vzájomnej lásky.
nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme milovať
V minulosti sa stávalo, že rodičia, ktorí mali viac
navzájom.“ Naša vzájomná láska má byť odpoveďou
detí, súhlasili s tým, aby si niektoré z ich detí osvojili
na Božiu lásku k nám.
bezdetní manželia z príbuzenstva. Dnes je bežné, že
V predvianočnom období zvykne vrcholiť nákupsi bezdetní manželia, túžiaci dať dieťaťu domov a
ná horúčka. Prečo práve na Vianoce si chcú ľudia
lásku, adoptujú dieťa z detského domova. Ale ešte
preukázať lásku a pozornosť v tom najužšom rodinsom nepočul, aby niekto daroval svoje jediné dieťa
nom kruhu? Je to len zvyk, či tradícia? Alebo je v tom
dobrovoľne a z lásky niekomu inému. Vianoce
niečo hlbšie? Myslím, že ľudia túžia na Vianoce po
vydávajú svedectvo o tom,
tom, čo im chýba celý rok a
že to, čo nie je možné u
čo patrí k podstate ľudskej
„Milovaní, keď si nás Boh tak zamiloval,
človeka, je možné u Boha.
existencie
– teda po láske.
aj my sa máme milovať navzájom.“
On dal svojho jediného Syna
Vianoce pripomínajú ľuďom
1.
List
Jána
4,
11
tomuto svetu!
to, čo stratili, čo nemôžu
Boh sa chcel dotknúť
kúpiť v žiadnom obchode a
našich tvrdých sŕdc. Nemohol to urobiť lepšie, než
čo nenahradí ani ten najdrahší hmotný dar. Vianoce
prostredníctvom dieťaťa. To, čo vtedy povedal anjel
nám ponúkajú návrat k Božej láske. Len v poznaní a
pastierom na poli pri Betleheme, robí až do dneprijatí Božej lásky možno nájsť zdroj obetavej,
šných čias svätú noc niečím jedinečným: „Nebojte
milujúcej a slúžiacej lásky k blížnym.
sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude
Naša vzájomná láska je dôkazom Božej existenpatriť všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v
cie. Mnohí ľudia pochybujú o narodení Pána Ježiša,
meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A
ale i o Božej existencii. Boha nikto nikdy nevidel a
toto vám bude znamením: Nájdete nemluvniatko
márne sú všetky ľudské pokusy vidieť Ho našimi
obvinuté plienkami ležať v jasliach.“ A ako pastieri
očami. Biblia hovorí, že jednorodený Syn Boží nám
našli to dieťa, tak Boh chce, aby sme ho aj my našli – v
ho známym urobil práve jeho láskou. Boh sa stal
dieťati uloženom v jasliach. Deti sú totiž jednoduché,
viditeľným vo svojom Synovi a dnes je viditeľný v
nevedia sa pretvarovať. Neskrývajú to, čo cítia. Deti
našej vzájomnej láske. Aj dnešný svet chce vidieť
sú odzbrojujúce. Boh je v skutočnosti jednoduchý,
Boha v nás. Bolo by krásne, keby sme aspoň jednéno pre nás komplikovaných ľudí je neraz ťažké
mu človeku v tieto Vianoce podali svedectvo, že náš
pochopiť ho. Preto nám chcel Boh celkom zrozumiBoh nie je mŕtvy, ale žije v nás, v našej vzájomnej
teľným spôsobom ukázať, aký je On sám jednoduláske skrze narodeného Ježiša Krista. Preto miluj
chý. Preto nám dal znamenie: To dieťa! Boh sa stal
Krista a svojho blížneho. Tak budeš mať aj na
malým dieťaťom, aby sme pochopili, že On nie je
Vianoce čas radosti.
zložitý. Boh sa stal malým dieťaťom, aby sme ho
Bratia a sestry, prajem vám v mene zborových
mohli prijať a milovať. V Ježišovi nám ponúka vieru,
farárov požehnané a radostné vianočné sviatky s
lásku, nádej, radosť a svoj pokoj. Toto je ten vianočný
láskou Kristovou a Jeho pokojom v srdciach.
zázrak. Toto svedectvo pochádza od ľudí, ktorí boli
očitými svedkami týchto udalostí. Apoštol Ján
Ondrej Koč, zborový farár

TÉMA

Vianočné sčítanie

Peter Mihoč, biskup VD ECAV

Lukáš 2, 1 – 7: „V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy,
keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa
teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z
domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave...“
Milé sestry a bratia,
peniaze vraj hýbu svetom, a práve kvôli nim
Augustus uviedol na prvé Vianoce do pohybu celú
ríšu. Sčítanie ľudu, ktoré prikázal a ktoré sa konalo
raz za desať rokov, bolo impulzom k pohybu mnohých rodín. Augustus ako cisár potreboval mať
presný prehľad o počte daňovníkov a takto prognózovať ﬁnančné príjmy pre ďalšie obdobie. Nakoľko sa
sčítanie odohrávalo v rodisku ľudí, na prvé vianočné
sviatky boli mnohé rodiny spolu.
V koľkých súvislostiach je tento obraz podobný
dnešnej predvianočnej dobe a bude podobný aj roku
2021, keď sa v našej krajine taktiež po desiatich
rokoch uskutoční nové sčítanie obyvateľstva.
Dnešný predvianočný moderný cisár uvádza do
pohybu mysle ľudí. Peniaze aj dnes hýbu svetom a
predvianočný čas je pre mnohých obchodníkov
zlatou etapou roka. Už od októbra sa nás snaží re –
klamne a marketingovo presvedčiť o dôležitosti
rôznych vecí, ktoré vraj neodbytne patria ku skutočným Vianociam. Dnešný mediálny cisár diktuje, kam
je nutné ísť, čo kúpiť, čo ponúknuť, a v akej zľave, aby
to ľudí dvihlo zo stoličiek a jeho pokladnica sa
naplnila. Ak je tvoja pokladnica prázdna, stačí sa
zaúverovať a prežiť skutočné Vianoce.

Pred Vianocami sa hýbe celý svet aj z iného
dôvodu. Členovia rodín roztúlaní do rôznych kútov
sveta, hľadajú svoje rodisko, aby v kruhu svojich
najbližších prežili čas Vianoc ako sviatky rodiny.
Určite, rodina je vzácny Boží dar, byť v jej kruhu
počas Vianoc, je vzácna chvíľa. Na Vianoce si jej
hodnotu zvlášť uvedomujeme. Ale prvé a skutočné
Vianoce sa odohrali mimo pozornosti betlehemských rodín. Za ich dverami sa diali sväté veci, ktoré
im unikli.
Počas skutočných Vianoc sa totiž svet má zastaviť a vnímať pohyb Božieho sveta. Tento svet sa dal
do pohybu, lebo Boh neprestal počítať s ľudským
pokolením. Vianoce – to je sviatok Božieho sčítania
ľudstva, kedy nám Boh jasne dokazuje, že s nami
počíta, že naše životy, rodiny majú v jeho očiach
hodnotu jeho Syna. Vianoce sú o poznaní, že
Stvoriteľova ruka má spočítané nielen naše vlasy na
hlave, ale tá istá ruka v nás chce tvoriť a zrodiť nový
život. Tento pohyb napĺňa Vianoce niečím pravým a
skutočným. Vianoce sú preto svätou a tichou nocou,
lebo v Betleheme sa svätý Boh oddelil pre nás ľudí.
Vzdal sa svojej slávy a čistoty, aby zostúpil do našej
nečistoty a špiny, do maštale, do skromnosti, aby
nás obdaril hojnosťou pravých hodnôt.
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Toto vianočné obdarovanie neprežili spiace
rodiny, ale pastieri, ktorí v noci bdeli. Ľudia na okraji
spoločnosti, s ktorými nik nerátal. Ich nočné bdenie
sa stalo mostom, ktorým vstúpila vianočná zvesť do
ich života, zarezonovala v ich duši a zrodila z nich
prvých vianočných ľudí. Narodený Kristus sa stal
súčasťou ich života, a tak o nich začalo platiť 1+1. Už
neboli sami, nepatrili len sami sebe, nemysleli len na
seba, ich svet sa prestal točiť okolo nich. Na Vianoce
našiel človek pravého Človeka splodeného z pravého Boha. Vianoce sú rovnicou 1+1, ty a Boh, tvoje
srdce a Božie srdce, Božie narodenie a tvoje prijatie,
poznanie Boha a tvoja viera, slovo a telo – alebo –
slovo, ktoré sa stalo telom, aby prebývalo medzi
nami a v každom z nás. Túto rovnicu ohlasuje cirkev
už tisícročia.
Vianočné riziko však spočíva v tom, že si zameníme znamienka, a že v mnohých rodinách je vnímané
Božie plus ako veľké mínus.
Potom platí: 1-1 = 0. Bez
Boha sa totiž stávam prázdnym. Boh počíta s nami, len či
my počítame s ním. A to
každodenne. Som vďačný
Bohu, že život našej cirkvi je v
mnohých oblastiach svedectvom, že Kristus sa stal
súčasťou rodiny našich
cirkevných zborov, kde sa
pracuje so všetkými generáciami. Evanjelické školstvo sa
procesom vzdelávania snaží
nenásilne prinášať rôzne
možnosti stretnutia s Kristom
mladej generácii. Som vďačný
za množstvo diakonickej
práce a sociálnej pomoci tej generácii, s ktorou sa v
dnešnej dobe už málo počíta. Službou lásky a
konkrétnej pomoci je Kristova láska vnášaná do
prostredia samoty, ťažkých životných zápasov o
telesné, či duševné zdravie. Prajem si však, aby sme
s Kristom počítali aj v našich rodinách a manželstvách, aby cez pôsobenie jeho Ducha sa uzdravovali vzťahy, nachádzala cesta odpustenia, zmierenia,
prinášania obetí a takto sme Ho ako vianočný dar
prinášali do odľahlých kútov dnešného sveta.
V priebehu februára 2021 sa v našej spoločnosti
uskutoční sčítanie ľudí. Táto udalosť sa taktiež
opakuje pravidelne každých desať rokov. Súčasťou
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sčítacích formulárov bude aj otázka vierovyznania.
Aj tu sa ukáže, či v živote počítame s Bohom, či
vianočné dieťa má alebo nemá miesto aj v našich
rodinách. Budeme stáť pred rozhodnutím, ktoré sa
môže stať svedectvom okolitému svetu: vyznanie
alebo bez vyznania. Vianoce bez vyznania sú
Vianocami bez Boha. Ak platí 1 - 1, potom centrom
pozornosti a meradlom všetkých vecí je človek. Svet
sa odvíja od jeho predstáv a túžob, ktoré v živote
uznáva. Predstavy a túžby sa rodia z jeho ega. Lenže
na tomto svete nie sme sami a náš život je denným
stretom rôznych predstáv, záujmov a túžob. Preto sa
náš svet stáva priestorom boja o prežitie. Vianoce sú
však inou cestou, ktorú nám ukazuje Boh. Sú svedectvom, že pozemské nie je cieľom, ale cieľom je
nebeské. A to nebeské chce prebývať už tu na zemi
cez Božiu prítomnosť v nás.

Nech aj budúcoročné sčítanie je pre nás príležitosťou ukázať okoliu, s kým v živote rátame. Tu nejde
len o štatistické dáta a čísla, či o nový štátny zákon o
ﬁnancovaní cirkví, zmyslom nie je ani vytvoriť dojem
kvantitatívnej väčšiny, s ktorou sa musí v spoločnosti
rátať. V Božích očiach nie sme suché čísla ani štatistické dáta, máme oveľa väčšiu hodnotu – hodnotu
vianočného príbehu, ktorý sa udial aj kvôli nám. Boh
s nami ráta, vyznajme s bdelosťou v srdci, že rátame
aj my s Ním. Nech nám betlehemské dieťa neustále
pripomína skutočnosť, že Boh s nami počíta v
časnosti, aj vo večnosti.
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CIRKEV

Čaká nás historicky
jedinečná skúsenosť

Bratia a sestry, na jeseň 2019 prijal parlament
zákon o podpore činnosti cirkví. Zároveň vláda
prijala opatrenie na automatické zvyšovanie minimálnej mzdy. Výška štátneho transferu nedokáže
pokryť nároky na zvyšovanie miezd farárov a pokrytie celej spoločnej služby cirkvi; teda náklady na naše
spoločné projekty, programy, podujatia, činnosť
výborov a orgánov cirkvi, réžiu biskupských úradov,
platy zamestnancov ústredia a náklady na stravné
lístky duchovných. Zodpovednosť za pokrytie celých
nákladov na svoju činnosť nesú cirkvi samy.
K tomu je tu minimálne tridsať rokov oprávnene
znejúci hlas duchovných, že si zaslúžia slušné platy a
dôchodky. Zistili sme, že ak by sme mali vyplatiť
kaplánovi zvyšujúcu sa minimálnu mzdu a ostatným
duchovným mzdu primerane navýšiť, potrebovali by
sme približne 1,5 milióna eur naviac. Čo bolo v
možnostiach cirkvi urobiť, urobili sme už pre rok
2020. Potrebujeme však viac našich vlastných
peňazí na doﬁnancovanie nákladov na činnosť cirkvi.
Českobratskí evanjelici takéto doﬁnancovanie
poznajú už 27 rokov. Rovnako evanjelici na Sliezsku,
v Poľsku a Maďarsku. My sme zmeškali.
Pripraviť v rámci jedného roka riešenie, diskutovať ho, vysvetľovať a motivovať k pridaniu sa, je jedna
vec. Pripraviť ho v atmosfére malej občianskej vojny,
ktorú máme v cirkvi, a byť komunikačne obmedzení
koronou, je téma sama osebe.
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Prišli však obavy, ako cirkevné zbory unesú
nároky na odvody do spoločného fondu. V celej
nahote sa nám odkrýva fakt, že obrovské množstvo
našich členov obmedzilo kontakt s cirkvou na
zaplatenie cirkevného príspevku päť eur ročne.
Mnohí ho neuhradia vôbec. Zbory zápasia s permanentným nedostatkom prostriedkov. Je to sprievodným znakom hlbokej krízy, ktorou je zasiahnutá naša
cirkev. Netrvá rok ani desať rokov. Jeme trpké ovocie
toho, na čo upozorňovali už naši otcovia. O to väčšia
vďaka patrí tým, ktorí pochopili a s úplnou samozrejmosťou ﬁnančne podporujú svoju cirkev.
Súvislosti sú teda veľmi komplikované. Zostáva tu
však naša cirkev, ktorá koná svoje misijné, katechetické a diakonické poslanie. Neskladá porazenecky
ruky, naopak, chce ich dvíhať k väčšej aktivite!
Potrebuje však viac peňazí pre svojich duchovných.
Jej orgány pracovali a pripravovali riešenie. Synoda
uprednostnila návrh Združenia evanjelických
duchovných, ktorý sa javí ako solidárny ku slabším.
Začne platiť v roku 2021 a ak sa Fond ﬁnančného
zabezpečenia ECAV začne korektne plniť, farári a
celá cirkev pocítia jeho efekt.
Áno, chápeme, že v našej cirkvi žije množstvo
ľudí, ktorí nemajú nazvyš. Takí sú však aj v iných
cirkvách a mnohokrát nás prekvapujú svojou dobročinnosťou. Každý môžeme premýšľať nad tým, koľko
peňazí sme si dlhodobo zvykli vyčleňovať na svoj
cirkevný zbor a svoju cirkev. Koľko pre seba, na svoj
voľný čas a záľuby. A kto asi boli tí, ktorí náklady na
činnosť cirkvi vždy nejako zatiahli za nás.
Milí moji, keby išlo o zázraky. Ale ide možno o
desať eur pre cirkev naviac. Naši predkovia na
ktorých sa odvolávame, mali neporovnateľne menej
ako my. Čo by asi povedali na našu diskusiu a obavy?
Dovoľujem si vás požiadať o Vašu trpezlivosť,
pochopenie a vernosť. Bude to spočiatku možno
bolieť, ale verím, že sa časom presvedčíme, že
spoločný fond prináša dobré ovocie. Dokonca že cez
väčšiu ﬁnančnú zainteresovanosť aj viac osobne
oceníme, čo naša cirkev žije a robí dnes.
Čaká nás teda historicky jedinečná, nová skúsenosť. Nevzdajme to, dokážme sa. Myslím na vás
všetkých a na tie miesta a príležitosti, kde sme sa v
tomto roku mohli stretnúť. Mám Vás rád a mám rád
našu cirkev. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a
účastenstvo darov Ducha Svätého, so všetkými
nami!
Ivan Eľko,
generálny biskup ECAV na Slovensku
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Vianočná pohľadnica
Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela
Gabriela do galilejského mesta Nazareta k panne,
zasnúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z
domu Dávidovho; panna sa volala Mária. Keď anjel
vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou
obdarená, Pán s tebou! Blahoslavená medzi
ženami! Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký
to pozdrav. Lukáš 1, 26 - 29
Koľko vianočných pohľadníc ste tento rok poslali?
A koľko ste ich dostali? Možno si poviete: kto dnes
ešte píše a posiela vianočné pohľadnice? Máme
predsa SMS, facebook, e-mail, skype... Máme veľa
možností ako niekoho pozdraviť a pri tom za to ani
nič nezaplatiť. Veď predsa len, pohľadnice sú najdrahšou formou vianočného pozdravu. To je pravda.
Verím však, že sú medzi nami ľudia, ktorí sa potešia
klasickej pohľadnici, keď ju napíšu, alebo keď ju
dostanú.
V evanjeliu podľa Lukáša čítame o vianočnej
pohľadnici. O vianočnom pozdrave z neba. Čítame
tam o návšteve anjela Gabriela u Márie v Nazarete.
On jej prináša vianočný pozdrav od Pána Boha. Ak
niekomu píšeme pohľadnicu, či píšeme správu,
nemalo by to byť len z povinnosti. Mal by to byť v
prvom rade znak toho, že na toho človeka myslíme.
Pohľadnica, pozdrav, SMSka, či správa na internete
je znakom toho, že sme na neho nezabudli. Ak Pán
Boh posiela anjela Gabriela do Nazareta ku Márii, tak
je to znak toho, že na nás nezabudol. Koľkokrát sa
ocitáme v situácii, že sa cítime sami, opustení,
zabudnutí, bez pomoci, na dne? V chorobe, smútku,
pri strate blízkych. Ako veľmi nás vtedy poteší, keď si
na nás niekto spomenie, keď sa netvári, že nás
nepozná, ale naopak - ukáže nám svoj záujem.
Možno len jednou krátkou správou, ktorú pošle.
Vianočný pozdrav z neba, ktorý prináša anjel Gabriel
do Nazareta je svedectvom, že Pán Boh nezabudol
ani na mňa, ani na teba. Bez ohľadu na to, čo prežívaš, ako sa cítiš. Nie si zabudnutý. Pán Boh posiela
svoju vianočnú pohľadnicu aj tebe a hovorí ti: Nie si
zabudnutý, myslím na teba, mám ťa rád!!!
Ak posielame vianočnú pohľadnicu, alebo píšeme
správu, robíme to preto, že chceme tomu druhému
niečo priať. Priať si môžeme všeličo. V tomto roku si
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nadovšetko prajeme zdravie, ale aj spokojnosť,
radosť, či pokoj. Na vianočných pohľadniciach, či
správach sa neobjavujú nijaké kliatby, či nadávky,
neprajeme si nič zlé. Veď na tomto svete je zla dosť.
Je ho dosť v našich vzťahoch od politických až po tie
rodinné, preto na Vianoce vyslovujeme tie najlepšie
priania. Tak to má byť. Takéto priania prináša aj
anjel z neba pre Máriu. Aj pre nás. V slovách anjela
Gabriela sú vyslovené tie najkrajšie vianočné priania.
Sú tam slová o radosti. Radosť od Pána Boha prichádza aj ku mne aj do môjho života. Sú tam slová o
milosti. Aj ja som obdarený milosťou. Dostávam dar,
ktorý si nezaslúžim. Sú tam slová, že Pán je aj so
mnou. Je pri mne. Stojí na mojej strane. Na pohľadnici z neba sú práve tie hodnoty, ktoré najviac potrebujeme. Pán Boh nám ich nielen praje, ale nám ich aj v
Pánovi Ježišovi dáva. Bez Neho tieto hodnoty nikdy
nenájdeme.
Vianočná pohľadnica, či SMSka nás potešia
vtedy, keď ju čakáme a povieme si: Nezabudol na
mňa. Ešte viac nás poteší, keď vianočný pozdrav
nečakáme. Vtedy nás to nielen poteší, ale aj prekvapí. Aj Mária bola prekvapená. Bola zarazená tým
vianočným pozdravom z neba. Vianočný pozdrav z
neba by aj nás mal prekvapiť. Božiu lásku sme sa
naučili brať ako samozrejmosť. Hovorenie o láske
predsa patrí ku Vianociam. Áno, Pán Boh je láska.
Nezabudol na mňa. Chce mi dať radosť, pokoj, nový
začiatok. Zarazí ma táto správa vždy nanovo? Som z
toho prekvapený? Som z toho naozaj šokovaný, že
Boh sa stáva človekom v špinavej maštali? Iba pre
mňa a kvôli mne? Vianočný pozdrav z neba je Božím
prekvapením, aby som sa aj ja zastavil, zamyslel a
odpovedal. Mária totiž na tú Božiu pohľadnicu z
neba odpovedala. Iba jednoduchou vetou: Nech sa
mi stane podľa Tvojho Slova! Viac od nás Pán Boh
nečaká. Len to, že odpovieme. Je na každom z nás
ako.
Martin Chalupka, zborový farár

NEZISKOVKA

Relevant n. o.

- organizácia pôsobiaca
pri našom cirkevnom zbore
Podporujeme...
...aktivity a vzdelávanie pre ľudí, ktorí sa venujú
cieľovým skupinám organizácie. Jednou z týchto
skupín sú seniori, ktorým poskytujeme, vďaka
ôsmym opatrovateľkám, domácu opatrovateľskú
službu, v súčasnosti je to pätnásť seniorov. Tento
rok bola ich práca o poznanie zložitejšia, ale napriek
náročnejšej situácii táto služba naďalej fungovala.
Nielen priamou pomocou tým, ktorí nemajú príbuzných, ale aj stálym telefonickým kontaktom, pomocou s nákupmi a pod. Tešíme sa z výbornej spätnej
väzby našich starkých a ich dobrých vzťahov s
opatrovateľkami. Toto je ale výzva pre každého z nás
v tomto čase. Ak máme niekoho, kto je v našom okolí
osamelý, navštívme ho, ak je to možné, zatelefonujme, napíšme. Možností je veľa....
Pomáhame...
...mladým ženám po skončení ústavnej starostlivosti, ktoré sa chcú osamostatniť. V domove na
polceste Hniezdo im ponúkame ubytovanie a pomoc
so získavaním pracovných návykov a zručností
potrebných pre život.
Tohto roku sa osamostatnili dve mladé ženy,
ktoré majú stabilnú prácu. Jedna z nich ukončila
bakalárske štúdium sociálnej práce, druhá si rozšírila
vzdelanie cez vzdelávací masérsky kurz. Sme na
nich naozaj hrdí. Pre tieto už osamostatnené dievčatá sme vďaka podpore z Velux Foundation kúpili byt,
ktorého cieľom je práve možnosť poskytnúť prijateľný podnájom pre samostatné dievčatá, ktoré už
našu pomoc nepotrebujú.
V súčasnosti máme v Hniezde sedem mladých
žien. Vyšli z prostredia, kde si nevytvorili základné
návyky, ktoré sú pre nás, ktorí sme vyrastali v rodine,
prirodzené. Potrebujú aj Vašu pomoc, predovšetkým
záujem, prijatie do širšej komunity, podporu a šancu
na prácu.

Spájame...
...ohrozenú mládež s bežnou, podporujeme
medzigeneračný dialóg. Dôležitou výzvou uplynulého roka bolo spustenie kaviarne Café Relevant, o
ktorej sme viac písali v predošlom čísle Patmosu.
Sme veľmi radi, že sa nám to, s Božou pomocou,
podarilo. Našou túžbou je, aby bol tento priestor
miestom, kde sa ľudia radi zastavia a posedia si pri
dobrej káve a chutnom občerstvení. Kde si budú
môcť oddýchnuť a osviežiť sa v horúcom lete. Kde sa
budú môcť stretnúť s priateľmi pri dobrom
rozhovore.

Túžime ale tiež, aby toto všetko mohli zažiť aj
naše dievčatá. Kaviareň je jeden zo spôsobov,
ktorým im chceme ponúknuť možnosť získať nové
pracovné zručnosti, stretnúť sa a komunikovať popri
práci s ich rovesníkmi, dobrovoľníkmi, ale aj zákazníkmi či neznámymi ľuďmi. Záujem, priateľstvo a
prijatie potrebuje každý z nás, o to viac tieto mladé
ženy, ktoré mali v živote trochu ťažší štart ako my
ostatní.
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ŽIVOT ZBORU

Zborový dom Patmos v „novom šate“
Zborový konvent vo februári tohto roku rozhodol o oprave fasády nášho zborového domu na
Svätoplukovej ulici. Po výmene strechy v roku
2016 prišla konečne na rad aj fasáda, ktorá už bola
vo veľmi zlom stave. Veľké časti omietky boli
opadané a ďalšie ohrozovali okoloidúcich chodcov.
Na vonkajších balkónoch zatekalo pod omietky a
rozpadávali sa dlažby. Posledná oprava fasády
bola vykonaná pred takmer 30. rokmi, krátko po
revolúcii, keď sa budova vrátila do správy a užívania CZ Prešov.
Celkovú opravu exteriéru sme si objednali u ﬁrmy
SIKO-PO s.r.o., ktorá realizovala práce na zborovom
dome v priebehu mesiacov august – október. Bola
odstránená časť starých omietok, vymenené dlažby
na balkónoch, oplechovanie, natreté kovové konštrukcie, zhotovený nový strešný podhľad, zhotovená nová fasáda vrátane zateplenia budovy.
Celkove ﬁnančné náklady na opravu ZD Patmos
predstavovali 63 044,- €.
Touto cestou ďakujem všetkým Vám, ktorí ste
prispievali formou milodarov aj na tento účel.

Budova je dedičstvom našich vzácnych predkov v
tomto zbore a zaslúži si našu pozornosť a starostlivosť. Myslím, že jej tento „nový šat“ svedčí.
Vďaka Bohu za požehnanie pri tomto diele.
Ondrej Koč, zborový farár
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Sčítanie obyvateľov v roku 2021,

prihláste sa k Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Bratia a sestry, v roku 2021 nás čaká aj „Sčítanie
obyvateľov bytov a domov 2021“. Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do
31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára
majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.
Obyvateľ sa sčíta sám, alebo s pomocou blízkej
osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača,
tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.
Sčítací formulár nájdete na webovej stránke
www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú
aplikáciu, ktorá bude
dostupná pre operačné
systémy Android a iOS.
Samosčítanie je pre vás
rýchly a jednoduchý
spôsob na vyplnenie
sčítacieho formulára, bez
narušenia vašej privátnej
zóny. Ak sa nemôžete
alebo neviete sčítať sami,
máte možnosť využiť
službu asistovaného
sčítania. V každej obci
bude zriadené kontaktné
miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny
asistent. Na území obce
budú tiež pôsobiť mobilní
asistenti, ktorí navštívia
domácnosť obyvateľa v
prípade, že o takúto službu
požiada (napr. z dôvodu
imobility), teda počas
prvých 2 týždňov doby
sčítania zavolá na obec
alebo call centrum.
Pre účely sčítania sa
obyvateľom rozumie každý,
kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný
alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň
rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území
Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoleté-

ho obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý
na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací
formulár jeho zákonný zástupca. Všetky údaje,
ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia
vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania,
ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na
piatok 1. januára 2021.
Medzi dôležité údaje, ktoré sa budú zisťovať, je aj
príslušnosť k cirkvi, ktorá bude zisťovaná v časti
náboženstvo, sčítacej aplikácie. Vás všetkých, ktorí
ste členmi nášho Cirkevného zboru Evanjelickej

cirkvi a.v. na Slovensku Prešov, všetkých, ktorí
vnímate, že Evanjelická cirkev augsburského
vyznania na Slovensku je tou, ku ktorej sa chcete
prihlásiť a vyjadriť jej aj takto podporu, žiadame,
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urobte tak aj pri sčítaní.
Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku nie je len
cirkvou s bohatou históriou, významnými osobnosťami cirkvi a národných dejín, ale je aj živou a cirkvou
aj pre súčasného človeka. Potvrdzujú to evanjelické
školy, sociálna, misijná práca a bohoslužobný život.
K overeniu uvedeného dávame do pozornosti aj
stránku: www.evanjelici.sk, ktorá zastrešuje kampaň k sčítaniu 2021. Snahou ECAV je prinášať ľuďom
tejto doby, či už sú to jej členovia, alebo sekulárni
ľudia, zrozumiteľným a pravdivým spôsobom
radostnú správu o záchrane človeka v Ježišovi
Kristovi a o novom živote, ktorý je v Ňom. Tiež
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prakticky slúžiť v mene Kristovej lásky všetkým tým,
ktorí pomoc a službu potrebujú. A napokon budovať
spoločenstvo, v ktorom panujú vrúcne vzťahy,
schopné jednotlivých ľudí niesť a sprostredkovať im
skúsenosť lásky, dôvery a prijatia.
Prihláste sa za členov Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku pri sčítaní obyvateľov bytov a domov v roku 2021.
„Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov!“ Ž 46,4b
Miroslav Čurlík, dozorca CZ ECAV Prešov
Zdroje : www.scitanie.sk , www.evanjelici.sk

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi

Počas pandémie
obmedzene
Počas pandémie
iba ONLINE

augsburského vyznania na Slovensku Prešov

MODLITEBNÉ
SPOLOČENSTVO
RODINNÉ
4. nedeľa v mesiaci
SPOLOČENSTVO
16:00
2. nedeľa v mesiaci
FARA

MAMI KLUB
Štvrtok 9:30
FARA

16:00
FARA

www.patmos.sk
youtube.com/ECAVPresov

STRETNUTIA
ŽIEN
Párny utorok
17:00
FARA

MUŽI MUŽOM
Nepárny štvrtok
19:00
PUZZLE

DETSKÁ
BESIEDKA
Nedeľa 9:00
FARA

CIRKEVNÝ ZBOR
ECAV PREŠOV

ev.fara@patmos.sk
051 77 259 25
0908 987 664

ZBOROVÝ
SPEVOKOL SION
Pondelok 17:30
FARA

FARSKÝ ÚRAD
Svätoplukova 11
Prešov

FB: CZ ECAV Prešov

SLUŽBY BOŽIE
Nedeľa 9:00 / 11:00
Štvrtok 17:00
KOSTOL

Počas pandémie
bez stretnutí

Neziskovka
RELEVANT N.O.
www.relevant.sk
MLADŠIA
MLÁDEŽ
Piatok 17:00
FARA

STARŠIA
MLÁDEŽ
Streda 18:00
PUZZLE

PRE DETI

Emócie, emotikony
Milé deti, na detskej besiedke hovoríte tento rok o téme: emócie/emotikony. Učíte sa spoznať svoje
emócie (pocity), zisťujete, čo o emóciách hovorí Božie Slovo.
Emócie sprevádzajú ľudstvo stále. Majú svoje miesto aj v príbehu o narodení Pána Ježiša. Skúste prázdne
miesta v príbehu doplniť emotikonmi, ktoré nájdete pod príbehom. Pomenujte emóciu, ktorú znázorňuje
emotikon a do príbehu vpíšte číslo emotikonu. Jeden emotikon možete použiť aj viackrát:

Betlehem, inak malé a pokojné mestečko, sa
zrazu zaplnilo ľuďmi a hlukom. Zrazu sa v ňom niečo
dialo. Ľudia sa tlačili v úzkych uličkách a všetci boli
veľmi .............. a
hľadali nocľah.
Rímsky vládca
1
2
nariadil sčítanie ľudu.
Chcel spočítať
všetkých ľudí, ktorí
žili v krajine. Každý
muž musel ísť s celou
svojou rodinou do
mesta, v ktorom sa
6
5
n a ro d i l a t a m s a
nechať zapísať.
Jozefova rodina
pochádzala z
Betlehema. Žili v Nazarete, ale tak, ako ostatní
návštevníci tohto malého mestečka, aj oni museli
prísť do Betlehema a nechať sa zapísať. Bola to dlhá
cesta a Jozef mal o Máriu a nenarodené dieťatko
.............. . Betlehem bol plný ľudí, ktorí sem prišli práve
kvôli sčítaniu ľudu. Mária s Jozefom mali za sebou
dlhú cestu a boli ............. . Mária každú chvíľu čakala,
že sa jej narodí dieťatko. Preto vošli do hotela, aby sa
ubytovali na noc, ale majiteľ ich s .............. odmietol.
Prišli príliš neskoro. Ostatní návštevníci Betlehema

boli rýchlejší a v tomto malom hoteli už nebola voľná
žiadna izba. Nebolo pre nich miesta. Na ich tvárach
bolo vidieť .............. . Po nejakom čase bolo majiteľovi
Márie a Jozefa
.............. . Videl, akí sú
.............. . Naozaj im
4
3
chcel pomôcť, aj keď
jeho hotel bol už
plný. A tak im dovolil
ubytovať sa v maštal i , kd e m a l sv o j e
zvieratká. Jozef a
Mária si ustlali na
7
slame. V tú noc sa
tam Márii narodilo
dieťatko. Chlapčeka
zabalila do plienok a
s ................... si ho privinula k sebe. Potom ho položila
do jasličiek, ktoré boli plné slamy pre zvieratká. To
bola jediná postieľka pre bábätko, ktorá tam bola. V
nej malé dieťatko spalo, zatiaľ čo jeho mamička
odpočívala. Mária a Jozef boli ............. . Svojho novonarodeného chlapčeka veľmi .............. . Nebolo to
však obyčajné dieťatko. Bol to Ježiš – Spasiteľ sveta.
Prišiel na našu zem, aby nám ukázal, ako nás Pán
Boh veľmi .............. . Opustil krásu a slávu neba a
narodil sa v maštali kvôli nám.
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Písmenková doplňovačka. Pastieri boli vonku a starali sa o svoje ovečky. Zrazu uvideli anjela. Povedal im, že v
meste Betleheme sa narodil Ježiš. Potom sa zjavilo mnoho anjelov. Chválili Pána Boha za to, že na zem prišiel
Ježiš, aby nás zachránil.
Čo povedal anjel pastierom?

Zdroj: časopis Dúha 2019/12

Sem zapíš výsledok doplňovačky:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

CH

PRE ŠIKOVNÉ RUKY
Teraz je čas využiť naše šikovné ručičky.
Spoločne so svojimi súrodencami, mamkou alebo ockom môžete vytvoriť takéto krásne ozdoby na stromček.
Budete potrebovať: kartón, výkres, nožnice, lepidlo, motúzok, farbičky/farby, farebný papier.
Na ozdobu č.1 si na kartón alebo výkres nakreslíme hviezdičky. Potom ich vystrihneme a následne si
ich môžeme vyfarbiť. Keď ich budeme mať vyfarbené, tak podľa návodu na obrázku hviezdičky rozstrihneme. Jednu zhora a druhú zdola. Na jednej z
nich si urobíme ešte dierku. Hviezdičky spojíme a do
dierky navlečieme motúzok.

Ozdoba č.1

Ozdoba č.2 je o čosi jednoduchšia. Najprv si
vystrihneme jednu väčšiu hviezdičku z kartónu. Z
výkresu si vystrihneme menšiu hviezdičku a nalepíme ju na tú väčšiu. Teraz si môžeme našu ozdobu
vyfarbiť. Nakoniec urobíme dierku a navlečieme
motúzok.
(detskú stranu pripravili Mária a Evka Chalupkové)

Ozdoba č.2

DIAKONIA

Diakonický domov Elim
V budove bývalého konviktu, teda študentského internátu na Baštovej ulici v Prešove, postupne
vzniká nové zariadenie pre seniorov. Biskupský
úrad Východného dištriktu zriadením diakonického domova s názvom Elim nadväzuje na dlhoročnú
diakonickú tradíciu evanjelickej cirkvi.
Diakonia – služba blížnym má v Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku dlhú tradíciu,
ktorá však bola narušená v čase socializmu. Vo
Východnom dištrikte, hlavne v posledných rokoch
pociťujeme nedostatok stredísk, ktoré by poskytovali komplexné sociálne služby seniorom a občanom
so zdravotným postihnutím.
Elim – miesto pokoja a oddychu
Zámer zrekonštruovať nevyužité a chátrajúce
priestory na Baštovej ulici a zriadiť v nich zariadenie
pre seniorov schválil dištriktuálny konvent už v roku
2012, no pre investície do iných, naliehavejších
projektov sa realizácia začala až v marci 2020.
Diakonický domov dostal biblický názov Elim. Ide
o starozmluvné miesto prameňov a oázy oddychu,
načerpania nových síl na ceste do zasľúbenej krajiny.
Aj diakonický domov chce byť miestom oddychu a
načerpania fyzických síl pre ľudí, ktorí ich strácajú
kvôli vysokému veku, či chorobe. Chce byť však aj
miestom pre načerpanie duchovného povzbudenia
a pokoja v jeseni života.
Špeciálna edícia tehál
V minulosti na stavbu konviktu na Baštovej ulici
darovali evanjelici tehly, na ktoré dali vypáliť značku

EV. Niekoľko tehál zakomponujeme viditeľne do
stien diakonického zariadenia, aby pripomínali, že na
stavbu sa poskladali naši predkovia. Kto by mal
záujem o takúto pamätnú tehlu, môže ju získať za
ﬁnančný príspevok na Elim – táto špeciálna edícia je
však limitovaná, len do vyčerpania zásob.
Dar – polohovateľné postele a stolíky
Súčasťou prípravy na spustenie prevádzky
zariadenia je aj jeho vybavenie potrebnými zdravotníckymi pomôckami. Preto sme s vďačnosťou prijali
dar od nemeckého diakonického strediska
Diakonissen – Mutterhause Cecilienstift z mesta
Halberstadt, konkrétne 14 polohovateľných postelí
a stolíkov. Po prevezení z Nemecka boli uložené v
priestoroch Východného dištriktu na Jarkovej ulici.
Momentálne sú k dispozícii na krátkodobý či dlhodobý prenájom pre rodiny, ktoré tieto pomôcky potrebujú v starostlivosti o svojich nemocných príbuzných. Staňte sa súčasťou projektu a podporte vznik
diakonického domova zaslaním ﬁnančného
príspevku na číslo účtu:
Bankové spojenie:
IBAN: SK83 0900 0000 0000 9629 3513
Variabilný symbol: 7777
Ďalšie informácie, fotograﬁe a postup prác na
diakonickom domove nájdete aj na internetových
stránkach: www.vdecav.sk, www.ddeliem.sk.
Samuel Miško,
riaditeľ Biskupského úradu VD ECAV
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DÔLEŽITÉ DÁTUMY
Pokrstení
Lesana Turčoková - 17. okt
Viktória Palenčíková - 29. okt
Eduard Kuruc - 31. okt
Sobášení
Matúš Alexander Lavrík
a Veronika Vandžurová - 10. okt
Ján Matajzík a Lucia Ňachajová - 13. nov
Zosnulí
Štefan Vagaský, 68 r. - 4. okt
Dušan Lörinc, 68 r. - 15. okt
Jana Pavlíková r. Kekeľová, 43 r. - 21. okt
Anna Buryová r. Mrázová, 73 r. - 23. okt

RADOSŤ DARUJETE HNEĎ 3-KRÁT
1. Spravíte radosť všetkým deťom,
ktoré si v knižnici rady požičiavajú knihy.
2. Obohatíte knižný fond knižnice
kresťanskou detskou literatúrou.
3. Pomôžete kúpou kníhkupectvu Patmos.

Krajská knižnica
P. O. Hviezdoslava v Prešove

Alžbeta Kuropčáková r. Harčárová, 91 r. - 29. okt
Margita Moyzesová, 100 r. - 30. okt
Šarlota Janotková r. Schwirianová, 93 r. - 31. okt
Anna Kačmárová r. Tipulová, 85 r. - 3. nov
Magdaléna Halagová r. Chovanová, 85 r. - 5. nov
Helena Macejová r. Šimková, 78 r. - 6. nov
Ing. Branislav Majerník, 49 r. - 10. nov
Dušan Pancurák, 70 r. - 23. nov
Mgr. Hana Mitaľová r. Majerníková, 67 r. - 22. nov
Ján Kačmarik, 66 r. - 22. nov
František Macej, 75 r. - 28. nov
Božena Liptáková r. Pivovarníková, 92 r. - 29. nov
Viera Košťáliková r. Derajová, 83 r. - 29. nov
Mária Halasová r. Hrivňáková, 78 r. - 30. nov
Ľuboslava Michalková r. Gešperová, 60r. - 28. nov

AKO TO PREBIEHA?
1. Knihu si zakúpite v kníhkupectve Patmos.
2. Necháte ju v kníhkupectve.
3. Po skončení zbierania sa knihy
odnesú do knižnice.

Cirkevný zbor
ECAV Prešov
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31.1.2021

