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držíte v ruke opäť ďalšie číslo nášho zborové-

ho časopisu Patmos. Pôvodne sme Vám ho 

chceli priniesť iba na Vianoce ako vianočný 

darček, ale keďže sme stále izolovaní od spolo-

čenstva, chceli sme Vás opäť potešiť a povzbudiť 

aspoň takýmto spôsobom. Veríme, že Vám 

prinesie radosť! Ak áno, budeme sa tešiť aj my, 

ako napríklad z tohto emailu, ktorý sme dostali 

od Bohu známeho manželského páru: „Vážení 

bratia a sestry z redakčného kruhu, cestou Vašej 

organizácie Relevant sme dostali prostredníc-

tvom opatrovateliek dve čísla nového časopisu 

Patmos a sme veľmi potešení, ako vyzerá a 

hlavne ako je dobre spracovaný. Chceme sa Vám 

spolu s mojou manželkou za to, ako ste to začali 

robiť, srdečne poďakovať a nech Vás v tejto práci 

Pán Boh podporí.“ Takéto správy nám dávajú silu 

ísť ďalej, pracovať a vylepšovať sa. Veríme, že 

Pán Boh nám dá k tomu silu a požehná našu 

prácu. Ak by ste nám do redakcie chceli poslať 

nejaké povzbudenie alebo príspevok, budeme 

veľmi radi.

Nech Vám Pán Boh daruje pevné zdravie, 

prežite pokojné a požehnané veľkonočné sviatky!

Zuzana Martausová
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Ďakujeme Vám za Vaše príspevky, modlitby, finančnú 

pomoc a ochotu. Dobrovoľné dary, ofery a cirkevný 

príspevok pre cirkevný zbor môžete posielať na číslo 

účtu: IBAN: SK91 0900 0000 0000 9628 9004

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.

MILÍ ČITATELIA, TLAČOVÝ FOND

Pre pohodlnejšiu platbu načítajte tento QR kód:

Domáci tlačový fond | December 2020 - február 2021

DECEMBER

Juhás Anton 10; Katuščák Milan 20; Miščíková 

Alžbeta 15; Priputenová Slávka 20; Fecková Ema 5; 

Koščová Anna 20; Sepešiová Helena 5; Čarná Marta 

10; Macej František 50; Maurevová Irena 5; Vaňková 

Zlata 10; Kuropčáková Anna 10; Šebeňová Mária 26; 

Benčeková Valéria 10; Rišková Valéria 10; Straková 

Mária 10; Reviľaková Marta 10; Ivanová Anna, Mgr. 

20; Kobyľanová Helena 20; Kuchárová Viera 15; 

Mušinková Božena 50; rodina Olejárová 40; 

Takáčová Emília 10; Alcnauer Július 10; Priščák 

Ľuboš 10; Pavel Dušan 10; Gajdošová Božena 15; 

Klimek Ján, JUDr. 10; Fecková Ľubica, Ing. 50; 

Kuropčáková Eleonóra 20; Jurášová Helena 10; Gáll 

Milan 10; Benko Jozef 10;  Karnišová Kvetoslava 50; 

Kuropčák František 10; Lejková Darina 22; 

Anderková Ľubica, Ing. 10; 

JANUÁR

Chovanová Mária 15; Kollárová Marta, Ing. 30; 

Kaňuchová Taťána 30; Daňková Božena 10; Klimko 

Jozef 20; Kuchárová Viera 15; Vargová Paulína 10; 

Ivanová Anna, Mgr. 20; Lipková Božena 15; 

Harčarová Jolana 20; Kysacká Mária 20; Čebrová 

Anna 12; Bakalarová Anna 45; Pastirčáková 

Daniela, MUDr. 20; Petrová Alžbeta 10; Macejová 

Božena 20; Bujnovská Darina 10; 

FEBRUÁR

Adamová Ľudmila 10; Lipovský Zdenko 5; 

Midriaková Helena 35; Ivanová Anna, Mgr. 20; 

Jurášová Helena 20; Pavlík Ondrej 5; Rajniaková 

Magdaléna 10; Šebej Ľubomír 5; Oravcová Dana 15; 

Macej Miroslav 20; 

DECEMBER 2020 | Juhás Anton 10; Katuščák Milan 

20; Miščíková Alžbeta 15; Priputenová Slávka 20; 

Fecková Ema 5; Koščová Anna 20; Sepešiová Helena 5; 

Čarná Marta 10; Macej František 50; Maurevová Irena 5; 

Vaňková Zlata 10; Kuropčáková Anna 10; Šebeňová 

Mária 26; Benčeková Valéria 10; Rišková Valéria 10; 

Straková Mária 10; Reviľaková Marta 10; Ivanová Anna, 

Mgr. 20; Kobyľanová Helena 20; Kuchárová Viera 15; 

Mušinková Božena 50; rodina Olejárová 40; Takáčová 

Emília 10; Alcnauer Július 10; Priščák Ľuboš 10; Pavel 

Dušan 10; Gajdošová Božena 15; Klimek Ján, JUDr. 10; 

Fecková Ľubica, Ing. 50; Kuropčáková Eleonóra 20; 

Jurášová Helena 10; Gáll Milan 10; Benko Jozef 10;  

Karnišová Kvetoslava 50; Kuropčák František 10; 

Lejková Darina 22; Anderková Ľubica, Ing. 10; 

JANUÁR 2021 | Chovanová Mária 15; Kollárová Marta, 

Ing. 30; Kaňuchová Taťána 30; Daňková Božena 10; 

Klimko Jozef 20; Kuchárová Viera 15; Vargová Paulína 10; 

Ivanová Anna, Mgr. 20; Lipková Božena 15; Harčarová 

Jolana 20; Kysacká Mária 20; Čebrová Anna 12; 

Bakalarová Anna 45; Pastirčáková Daniela, MUDr. 20; 

Petrová Alžbeta 10; Macejová Božena 20; Bujnovská 

Darina 10; 

FEBRUÁR 2021 | Adamová Ľudmila 10; Lipovský 

Zdenko 5; Midriaková Helena 35; Ivanová Anna, Mgr. 20; 

Jurášová Helena 20; Pavlík Ondrej 5; Rajniaková 

Magdaléna 10; Šebej Ľubomír 5; Oravcová Dana 15; 

Macej Miroslav 20; 
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Darmo plesá ľudská zlosť, že je Pán už v hrobe! 

Darmo hodlá neprávosť, pravdu mať v porobe! Bo 

Pán náš, keď za nás, život svoj položil, na tretí deň 

ožil. 

V týchto slovách nábožnej piesne je vyjadrený 

obsah veľkonočných sviatkov, ktoré znovu svätíme. 

Teda Kristus Pán vstal z mŕtvych! Takže dnes môže 

každý veriaci nádejne volať spolu s Jóbom: Ja viem, 

že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad 

prachom. I keď moja koža bude rozrušená, zo svojho 

tela uzriem Boha. 

Vzkriesený Pán kriesi z hrobu svojou pravdou. 

Prorok Izaiáš hovorí o vzkriesenom Pánovi, že bol 

väzením a súdom odstránený, ale kto sa stará o Jeho 

údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu 

svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a 

so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a 

nebolo lsti v jeho ústach.

Hrob vždy znamená 

koniec zemského života, 

ale neznamená koniec 

života vôbec. Telesnou 

smrťou sa život nekončí. 

To predsa vidíme aj pri 

svojom Pánovi, v ktorého 

veríme. I keď bol položený 

do hrobu, On vstal a žije. Prorok hovorí, že mu dali 

hrob so zločincami a bezbožníkmi, čo znamená, že 

Ježišov hrob nepriatelia zneuctili, keď k nemu privalili 

kameň a postavili stráž. Dobre poznali Ježišove 

slová: na tretí deň vstanem z mŕtvych. Oni tým 

slovám neverili, ale napriek tomu boli opatrní. Predsa 

ten hrob neustrážili. To, čo sa naplnilo na Ježišovi, to 

sa naplní aj na nás, totiž Ježišove slová: Príde hodina, 

keď všetci, ktorí sú v hroboch, počujú hlas Syna 

Božieho a vstanú. Nemecký teológ Dietrich 

Bonhoeffer v jednej kázni hovorí: „Ešte nikto neuveril 

v Boha a Božie kráľovstvo a nepočul o ríši vzkriese-

ných bez toho, aby sa mu od tej chvíle necnelo za 

domovom, bez toho, aby nečakal a radostne sa 

netešil na moment, keď bude oslobodený z telesnej 

existencie. Smrť je peklo, noc a zima, pokiaľ nie je 

premenená našou vierou. To je však to najúžasnej-

šie, a síce, že dokážeme vierou premeniť smrť.“

Aký býva pre človeka strašný pohľad na otvorený 

hrob. Ako sa mnohí trasú pri myšlienke, že aj ich raz 

uložia do hrobu. Ale my sa nebojme! Hroby sú 

bezpečnou ochranou pre naše telá a na rozkaz 

Pánov sa otvoria a vydajú naše telá. Taká je pravda. 

A v novom tele sa postavíme pred živého Pána, aby 

sme Ním boli uvedení na miesto večného života. On 

síce telesné umieranie z nášho života na zemi 

neodstránil, ale urobil ho prechodom z časnosti do 

večnosti. Ježiš to potvrdil tými krásnymi slovami: Ja 

som vzkriesenie i život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj 

keby umrel.(J 11,25). Takto vzkriesený Pán kriesi zo 

smrti svojou obeťou.

Ľudia sa boja nielen hrobu a smrti, ale boja sa aj 

vzkriesenia. A tu sa naozaj je čoho báť. Pre hriešnika, 

ktorému na zemi neboli odpustené hriechy, lebo o to 

jednoducho nestál, bude strašné upadnúť do rúk 

živého Boha. Pred živým Bohom neskryje človeka 

ani smrť, ani hrob. A čo by sme mali z toho, že Ježiš 

otvára hroby, premieňa smrť na život, keby nás 

počas zemského života nekriesil z našich hriechov 

svojou nevinnou smrťou na kríži? Keď už Pán Ježiš 

položil život v obeť za 

hriechy ľudí, chce vidieť 

svoje verné, Bohu oddané 

potomstvo.

Vzkriesený Pán kriesi aj 

z hriechu, a to svojou 

nevinnou smrťou. V tejto 

obet i ,  ktorú pr in iesol 

nebeskému Otcovi, je naša 

záchrana, naše vyslobodenie z hriechov. Pán Ježiš 

túto obeť nepotreboval priniesť za seba. Túto obeť 

sme potrebovali my hriešnici. Lebo Ježiš zastupoval 

na kríži nás. My sme tam mali skončiť svoj život a On 

svoj položil za nás. Preto ho Otec nebeský vzkriesil a 

tým potvrdil pravdivosť Ježišových slov: Ja som živý, 

aj vy živí budete! Teda bude to platiť o všetkých, ktorí 

veria, že Kristus umrel pre naše hriechy a vstal z 

mŕtvych pre naše ospravedlnenie.

Pán Ježiš teda pre našu spásu vykonal všetko. 

Teraz je na nás, aby sme Jeho dielo vykúpenia zobrali 

smrteľne vážne, vierou si ho privlastnili a z neho žili. 

Lebo kto s Kristom žije a vo viere v Neho umiera, ten 

s Kristom aj vstane z mŕtvych. Veríš tomu, brat a 

sestra?

Ondrej Koč, zborový farár

Vzkriesený Pán kriesi

ZAMYSLENIE

„Ja som vzkriesenie i život, kto verí 

vo mňa, bude žiť, aj keby umrel.“ 

Evanjelium podľa Jána 11, 25
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Aký čin, taká odmena, pretože Božia spravodlivá 

odmena by znamenala pre nás iba trest a odsúdenie. 

Pán Boh nám však chce dať niečo iné než to, čo si 

zaslúžime. Príkladom je podobenstvo o robotní-

koch na vinici (Mt 20, 1-16). Pán vinice robí nábor na 

pracovné miesta. V podstate si najíma ľudí do služby. 

S každým sa dohodne na odmene. Prekvapivo je to 

iba jeden denár.  Bez ohľadu na to, kto koľko odpra-

cuje. Spravodlivé? Podľa ľudskej spravodlivosti nie, 

ale podľa Božej milosti určite. Keď si nás Pán Boh 

povoláva, tak nám nesľubuje viac ako večný život. 

Keď ťa Pán Boh volá do služby, tak  ti nesľubuje to, čo 

ti napokon nedá. Sú aj takí zamestnávatelia, ktorí ti 

nasľubujú, ale nedajú toľko, alebo ani nič. Viac nám 

totiž ani sľúbiť nemôže, viac nám totiž ani nemôže 

dať. Pán Boh nám dáva maximum. Dáva večnosť. 

Odmena pre každého služobníka je absolútne 

rovnaká, spravodlivá, dokonalá. Nikto nemôže 

 Cirkev nie je firma. Teda tu neplatia ani nejaké 

firemné zásady motivácie a odmeňovania. Je to 

spoločenstvo veriacich. Nemá to však byť spoločen-

stvo pasívnych, ale aktívnych ľudí. Je to spoločen-

stvo veriacich služobníkov. Teda spoločenstvo 

veriacich ľudí, ktorí sú ochotní niečo robiť. 

Potrebujeme aj my nejakú motiváciu v službe? 

Potrebujeme aj my istotu odmeny? Pán Ježiš pove-

dal: Hoden je pracovník svojej mzdy – inak poveda-

né: robotník si zaslúži odmenu! Keď som sa opýtal 

jednej sestry: Akú odmenu mám čakať za službu? 

Tak som dostal odpoveď: žiadnu. Tu na zemi určite 

žiadnu. Službu nekonáme pre odmenu. Ale 

samozrejme, že mám aj opačnú skúsenosť. Je to tá 

klasická schéma: Ja niečo urobím pre Pána Boha a 

On ma za to odmení. 

Pán Ježiš odmietol všeobecne platný ľudský 

názor záslužníctva, ktorý by sa dal vyjadriť slovami: 

TÉMA

Mobilizácia: Pošli mňa

– Odmena

Martin Chalupka

zborový farár, senior

Ak zamestnanci nejakej firmy majú podávať dobré výkony, tak musia byť motivovaní. Jedným zo základ-

ných motivátorov je odmena. Je to buď finančná, alebo aj nefinančná odmena. V prvom rade je to plat. Pri 

hľadaní práce sa pýtame: Koľko dostanem? Koľko zarobím? Samozrejme, že ma zaujímajú aj iné benefity – 

služobný telefón, stravné lístky, produkty firmy za zvýhodnené ceny, dary na narodeniny, vstupenky na 

kultúrne podujatia. Podľa zistení je však pre pracovníka dôležité v prvom rade vedieť, prečo konkrétnu prácu 

robí, komu je určená a aké má dôsledky.



zazerať na Pána Boha, pretože Pán Boh je dobrý. 

Dokonale dobrý. Božia odmena je dar, ktorý si 

nezaslúžiš a predsa ti ho Pán Boh dal v Pánovi 

Ježišovi. Ty neslúžiš preto, aby si bol spasený. 

Neslúžiš preto, aby si získal nebo, ale slúžiš preto, 

lebo máš prísľub neba, poznal si spásu a prijal ju vo 

viere v Pána Ježiša Krista ako vzácny Boží dar. 

V podobenstve o hrivnách (Mt 25, 14-30), 

dostane každý zo sluhov rozličný počet hrivien. Prvý 

sluha získa ďalších päť, druhý získa ďalšie dve a ten 

tretí tú jednu zakope. Keď tí dvaja získajú nejaký zisk, 

tak im Pán nepovie: Krásne ste snažili, podali ste 

nádherný výkon!... Nie. On im povie: Verný a dobrý 

sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa 

ustanovím. Vojdi do radosti svojho Pána. Pán Boh od 

teba v službe  neočakáva obrovské výkony, ale to, že 

b u d e š  v e r n ý  a j  n a d 

málom, čo ti bolo zverené. 

Božia odmena nie je 

odmena za výkon, za 

počet odrobených hodín 

pre Pána Boha, či počet 

spasených, ktorí vďaka 

mne uveril i .  Pán Boh 

neoceňuje výkon, ale 

uvádza do svojej radosti 

tých, ktorí sú mu verní.  

Radosť pre toho, ktorý 

získal ďalších 5 denárov nebola väčšia ako radosť pre 

toho, kto získal dva denáre. Nie, obaja dosiahli 

rovnakú radosť, pretože boli rovnako verní. Verní v 

malom. A v Zjavení Jánovom čítame: Buď verný až do 

smrti a dám ti veniec života! Nie buď bezchybný v 

službe, buď dokonalý, ale buď verný – teda vytrvalý, 

maj pri tom svoje srdce, obetuj pre to čas a dám ti 

veniec života. Nie výkon, ale vernosť bude odmene-

ná.  

My sme mnohokrát závislí od ocenenia ľuďmi. Je 

pre nás nadmieru dôležité, aby to, čo urobíme, videli 

ľudia, ako to hodnotia. Čakáme ľudskú odmenu. 

Túžime po ocenení, túžime po odmene. Aj to potre-

bujeme. Mať spätnú väzbu na svoju službu, možno aj 

povzbudenie, či motiváciu. Nemôžeme to však čakať 

automaticky, môže to prísť, ale nemusí a už vôbec si 

nemôžeme na to robiť nárok a už vôbec nemôžeme 

byť od odmeny a pochvaly závislí. Pokiaľ viem, že 

mám odmenu v nebesiach, som slobodný od 

hodnotenia a posudzovania mojej služby od ľudí. 

Viem, že ju robím pre večnosť a nie pre časnosť. 

Viem, že ju nerobím preto, aby som sa páčil ľuďom. 

Mnohokrát dostaneme aj čosi opačné ako dobrú 

odmenu od ľudí. Za svoju službu dostaneme kritiku, 

výsmech, nepochopenie, odmietnutie, či dokonca 

nenávisť a prenasledovanie. Možno priamo doma. 

Možno od najbližších. Od kamarátov. Či spolužiakov. 

Vtedy pochybujem o tom, aký to má zmysel. Ak sa mi 

nedarí. Ak som zdeptaný... Vtedy potrebujeme mať 

istotu  o nebeskej odmene, o večnom živote. 

Zjavenie Jána bola kniha napísaná pre prenasledo-

vanú cirkev, pre zdeptaných služobníkov.  Bolo to 

Božie posolstvo a Božie povzbudenie o odmene pre 

verných, aby vytrvali v službe aj v ťažkých časoch. V 

2. a 3. kapitole je zdrvujúca kritika cirkvi, ale je tam aj 

napísané, aká odmena je pre verných služobníkov 

pripravená. Je to sedem zasľúbení. Tu sú: 

Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, 

ktorý je v raji Božom.

K t o  z v í ť a z í ,  t o m u 

druhá smrť neuškodí!

Kto zvíťazí, tomu dám 

jesť zo skrytej manny a 

dám mu biely kamienok, 

na kamienku napísané 

nové meno, ktoré nepo-

zná nik, iba ten, čo (ho) 

dostane.

 Kto zvíťazí a až do 

konca vytrvá v mojich 

skutkoch, tomu dám moc nad národmi a bude ich 

spravovať železným prútom a rozbije ich ako 

hlinené nádoby, ako som i ja prijal od svojho Otca, a 

dám mu rannú hviezdu.

 Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho 

rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale 

vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred Jeho 

anjelmi.

Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme svojho 

Boha, takže už nikdy nevyjde, a napíšem naň meno 

svojho Boha, meno mesta svojho Boha, nového 

Jeruzalema, zostupujúceho z neba od môjho Boha, i 

moje nové meno. 

 Kto zvíťazí, tomu umožním sedieť so mnou na 

mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so 

svojím Otcom na Jeho tróne.

Sedem je číslo plnosti. Pán Boh pripravuje pre 

verných úplnú a dokonalú odmenu v nebesiach. 

Stačí nám to? Verím, že áno!

Tak slúžme bez vypočítavosti a verne s pohľadom 

upretým na túto odmenu. 

(Téma odznela počas Mobilizácie - Pošli mňa)

„Pokiaľ viem, že mám odmenu v 

nebesiach, som slobodný od hodno-

tenia a posudzovania mojej služby 

od ľudí. Viem, že ju robím pre večnosť a 

nie pre časnosť.“
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väčšina ľudí ostala na stretnutí pomerne dlho aj po 

skončení hlavného programu, nás presvedčil o tom, 

že ľudia sú hladní nielen po Slove a povzbudení, ale 

aj po spoločenstve, i keď to momentálne môže byť 

len online formou. 

Veľmi sa teda tešíme z toho, čo Pán Boh na tomto 

stretnutí robil. Veríme, že ľudia boli povzbudení a 

Pán Boh zasial nové veci do sŕdc tých, ktorí to 

potrebovali počuť. A najmä sme ostali povzbudení 

my a ďakujeme Pánu Bohu za to, že si v Prešove 

povoláva ľudí, ktorí Mu majú túžbu slúžiť a učiť sa o 

Ňom viac. 

Karolína Habinová, Peter Urbanec, 

Brat farár Chalupka a Jakub Poloha. 

V sobotu 21. marca sme sa rozhodli zorganizovať 

online stretnutie s názvom Mobilizácia: Pošli mňa. 

Toto stretnutie sme zorganizovali s cieľom povzbu-

diť ľudí, ktorí sú aktívni v službe, no zároveň s cieľom 

predostrieť pravdivý obraz o tom, čo vlastne služba 

je, a to najmä pre mladých ľudí, ktorí by potenciálne 

mohli cítiť povolanie začať slúžiť.

Na dané stretnutie prišlo približne 55 prihláse-

ných ľudí, čo nás nesmierne potešilo. Nečakali sme 

takúto veľkú odozvu a najmä túžbu mladých ľudí 

počuť niečo viac o službe ako takej. 

Počas stretnutia sme odprezentovali 4 krátke 

témy, ktoré hovorili o tom, čo, respektíve kto je 

zdrojom našej služby, ako máme milovať ľudí, čo sa 

skrýva za podstatou vedenia príkladom a taktiež 

sme sa pozreli na to, čo je našou odmenou za službu. 

V tomto čase sme stihli mať aj čas chvál, diskusné 

skupinky a taktiež rozhovor s Jakubom Polohom o 

tom, čo znamená slúžiť Pánu Bohu v jeho živote. 

Stretnutie sme zakončili voľnou zábavou a výberom 

online hier, ktoré si účastníci mohli zahrať. Aj fakt, že 

Mobilizácia: Pošli mňa!

ONLINE
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Ženy ženám | Online stretnutie pre ženy

Je zvykom dávať si na Nový rok novoročné 

predsavzatia, novoročné výzvy... Čo to má spoločné 

s nami a so stretávaním spoločenstva Ženy ženám? 

Asi toľko, že aj my sme si vyhrnuli rukávy a povedali 

si,  že nebudeme čakať za uvoľnením opatrení, ale 

začneme sa stretávať online...

Túžba vytvoriť spoločenstvo v našom zbore pre 

ženy rôzneho veku v nás driemala už od septembra 

(možno aj skôr). A tak sme popri mužskému spolo-

čenstvu Muži mužom vytvorili „ženskú sekciu“ Ženy 

ženám. Ide o poskytnutie priestoru na hlbší pohľad 

na seba samé vo svetle Božieho Slova. Rozhodli sme 

sa pre štúdium pomocou knihy od Clary Jones – 

Milovaná. Súčasťou stretávania sú aj vzájomné 

modlitby, zdieľanie, povzbudenie a vzájomné voľné 

rozhovory, ktoré sú v tejto dobe sociálnej izolácie 

veľmi obľúbené.

Posledné 2 stretnutia sme sa venovali téme 

nášho boja s hriechom a víťazstva. Zamýšľali sme sa 

nad tým, v čom najčastejšie zlyhávame, s akým 

hriechom bojujeme, aké sú „problémy“ nášho srdca. 

Druhá téma bola však optimistickejšia – víťazstvo. S 

Ježišom víťazíme nad hriechom, problémami. Tak, 

ako sa ho Peter chytil za ruku, vykročil z loďky a šiel, 

tak chceme aj my kráčať v dôvere s Kristom. Chceme 

byť napojené na vínny kmeň a prinášať ovocie 

Ducha. A za to sa za seba navzájom modlíme.

Srdečne pozývame všetky ženy bez ohľadu veku 

do nášho (zatiaľ) online spoločenstva, ktoré sa, 

veríme, raz premení na osobné a bude spojené aj s 

konkrétnou službou. Stretávame sa každý druhý 

utorok o 18:00. Informácie o konaní a údaje na 

pripojenie sú zverejnené v zborovom Spravodaji, na 

FB a webovej stránke zboru alebo sa prihláste na 

odoberanie informačných emailov na: 

casopispatmos@gmail.com

Tešíme sa na nové členky, sestry! 

L. Wagnerová, M. Chalupková, Z. Martausová



1. elektronicky (nami preferovaný spôsob) – na 

našej webovej stránke www.patmos.sk vyplňte 

príslušný formulár 

2. z webovej stránky www.patmos.sk, v časti 

„Formuláre na stiahnutie“ si stiahnite evidenčný list, 

vytlačte ho, vypíšte a pošlite na adresu farského 

úradu

3. osobne na farskom úrade (v rámci úradných 

hodín v závislosti od epidemiologických opatrení)

Proces obnovy kartotéky oficiálne začína 1. mája 

2021 a trvať bude do 31. mája 2021 – elektronický 

formulár a evidenčný list budú preto dostupné na 

našej stránke až v tomto termíne.

Tí, ktorí ste sa do nášho cirkevného zboru prisťa-

hovali, alebo sa do nášho cirkevného zboru chcete 

prihlásiť ako noví členovia, buďte vítaní, zaregistrujte 

sa jedným z vyššie uvedených troch spôsobov a 

uhraďte cirkevný príspevok za príslušný rok. 

Je potrebné, aby sa zaregistroval každý člen 

nášho zboru. Ak od posledného vyplnenia evidenč-

ného listu vašej rodiny uplynulo viac rokov, zrejme už 

nie je aktuálny (zmenili ste adresu, prisťahovali ste sa 

do nášho cirkevného zboru, vaše deti sa osamostat-

nili a odsťahovali sa od vás…). 

Veľmi radi vám prípadné otázky zodpovieme na 

telefónnom čísle, alebo cez e-mail farského úradu. 

Aj tento časopis Patmos  sa vám dostáva do rúk 

tiež preto, že vás máme v našej kartotéke a chceme 

vás informovať o cirkevno-zborovom živote v tomto 

období. Posuňte túto informáciu aj ďalším, ktorí 

časopis nedostali, a teda nemajú aktuálne údaje v 

kartotéke, prípadne tam vôbec nie sú. Naším cieľom 

je  budovať spoločenstvo, v ktorom panujú vrúcne 

vzťahy, schopné jednotlivých ľudí niesť a sprostred-

kovať im skúsenosť lásky, dôvery a prijatia. 

Ďakujeme, že nám k tomu pomôžete, ďakujeme 

za vašu spoluprácu!

Miroslav Čurlík, zborový dozorca

Posledným vianočným číslom a týmto veľkonoč-

ným číslom zborového časopisu Patmos sme sa 

snažili prísť do každej domácnosti nášho cirkevného 

zboru. Podľa kartotéky, kde evidujeme 3869 členov, 

sme všetky časti cirkevného zboru rozdelili do 

viacerých sektorov a presbyteri, kurátori a dobrovoľ-

níci sa podľa adries snažili doručiť časopis Patmos 

do schránok v predvianočnom čase. Podarilo sa nám 

to na 70%, ostatné domácnosti sa nám nepodarilo 

vyhľadať podľa údajov v kartotéke. Je nám to ľúto, že 

nie všetky údaje v našej kartotéke sú aktuálne, jedná 

sa predovšetkým o adresu trvalého pobytu a v 

súčasnej dobe aktuálny telefónny kontakt a e-

mailový kontakt. Je však dôležité aj nám na Farský 

úrad CZ ECAV Prešov, Svätoplukova 11 nahlásiť, ak 

sa uvedené údaje zmenili.  

Možno niektorí z vás si kladú otázku, z akého 

dôvodu potrebuje cirkevný zbor čo najpresnejšiu 

evidenciu svojich členov? Ukladajú nám to cirkevné 

nariadenia, konkrétne Cirkevné nariadenie č.1/2006  

o evidencii členov cirkevného zboru. Všetky údaje, 

ktoré sú evidované cirkevným zborom, podliehajú 

ochrane osobných údajov v súlade so zákonom č. 

18/2018 o ochrane osobných údajov. Ďalšia potreba 

aktualizácie kartotéky vychádza aj zo zavedenia 

Elektronického informačného systému ECAV (EIS 

ECAV). Uvedená aplikácia umožní efektívnu komu-

nikáciu s členmi zboru, ktorí aktualizujú, doplnia 

svoje kontakty. Potrebné je to na plánovanie vnútro-

misijných aktivít, činností zboru a informovanosti. 

Práve táto doba, keď sa nemôžeme fyzicky stretnúť, 

zobrať si vytlačené oznamy, časopis v chráme, 

poukazuje na potrebu mať aj iné kontakty, aby sme 

vás vedeli informovať, pozývať a zároveň aj kontak-

tovať, či nepotrebujete pomoc. 

Tak, ako sme vás vyzývali, aby ste sa prihlásili pri 

sč í tan í  obyvate ľov  by tov  a  domov 2021 

(www.scitanie.sk), tak vás požiadame aj o aktualizo-

vanie vašich údajov a členov vašich rodín v kartotéke 

cirkevného zboru. Môžete to urobiť tromi spôsobmi:

Obnova kartotéky cirkevného zboru
CIRKEVNÝ ZBOR



Močarmančania, skôr než sa stali evanjelikmi, boli 

kalvínmi a patrili do zboru Sv. Petra do Petrovian, 

kde bol kalvínsky zbor. K Žehni sa pripojili 1. júla 

1784 (J. Hörka). Stalo sa to na povolenie cisára 

Jozefa II. na žiadosť Močarmančanov, a to preto, že 

Petrovianski kalvíni zanikli, pravdepodobne sa stali 

rím. katolíkmi a Močarmančani – evanjelici a. v. sa 

pripojili ako fília ku Žehnianskemu zboru, kam patrili 

do roku 1997. Bolo to praktické riešenie, pretože 

močarmiansky chotár a lesy močarmianskych 

gazdov susedili s chotármi ďalších obcí spod žeh-

nianskej fary. 

Naši dedovia a otcovia, staré mamy a mamy s 

deťmi chodili v nedeľu čo nedeľu, v lete, či v zime za 

Slovom Božím do žehnianskeho evanjelického a. v. 

kostola. Počas služby brata farára J. Velebíra začala 

tradícia nešporných Služieb Božích (SB) vo filiálke. 

Nešporné SB sa konali raz v mesiaci v domácnos-

tiach, neskôr v budove starej školy. 

Ako plynul čas a menila sa doba, dochádzanie na 

SB bolo tradičným spôsobom stále viac nepraktický-

m. Kontakt s matkocirkvou sa obmedzoval len na 

významné sviatky, či udalosti a pravidelný cirkevný 

život sa stále viac spájal s chrámom v Prešove.

Cirkevníci filiálneho zboru sa rozhodli v roku 

1996 požiadať ev. a. v. farský úrad a celocirkevný 

zbor žehniansky o uvoľnenie, aby mohli požiadať ev. 

a. v. cirkevný zbor v Prešove o pridruženie. Žiadosť 

na ev. a. v. farský úrad v Prešove doručil brat kurátor 

Andrej Bulna. Dôvodom bolo, že matkocirkevný zbor 

Žehňa bol z hľadiska dochádzania nevyhovujúci. 

Na základe tejto žiadosti sa cirkevníci ev. a. v. 

Petrovany - Močarmany stávajú podľa rozhodnutia 

celozborového presbyterstva a rozhodnutia pred-

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Prešov

Filiálka Petrovany - Močarmany

FÍLIE

O pôvode a vzniku obce Močarmany nemáme presné správy. Dá sa predpokladať, že patrí medzi staršie 

obce, ktoré vznikli v 9. – 10. storočí. Pôvodne obec vznikla pri rieke Torysa, ktorá sa často vylievala, a tak sa 

obyvatelia presťahovali vyššie na kopec, kde sa aj teraz Močarmany nachádzajú. Meno dostali od Močiarov 

(močare), ktoré vo veľkej miere vytvárala rozvodnená rieka Torysa.



sedníctva Šar. – zem. seniorátu členmi ev. a. v. 

cirkevného zboru v Prešove, čo im bolo oznámené 

listom v auguste 1997 bratom farárom Mgr. Jánom 

Bakalárom.

 Spoločné slávnostné nešporné SB sa konali dňa 

10. augusta 1997 za účasti brata seniora ŠZS ECAV 

Borisa Mišinu, brata farára Jána Bakalára, dozorcu 

CZ ECAV Prešov brata Jozefa Oráča a ďalších 

vzácnych hostí. Bol to významný deň, ktorý zavŕšil 

viacročnú snahu petrovianskych evanjelikov pripojiť 

sa k cirkevnému zboru v Prešove. Týmto stretnutím 

sa otvorili dvere do zborového spoločenstva v 

prešovskom chráme a dvere k spoločným nešpor-

ným SB v Petrovanoch každú prvú nedeľu v mesiaci. 

Na nešporných SB sa petrovianski evanjelici schá-

dzali v priestoroch starej základnej školy, teraz 

Materskej školy – Petrovany. Priemerná účasť na SB 

bola 25 bratov a sestier. Najväčšiu radosť prežívali v 

adventnom a pôstnom období, keď sa zišlo až 40 

bratov a sestier spolu s deťmi k Večeri Pánovej. 

Vtedy si cestu do spoločenstva nájde viac bratov a 

sestier.

Stará základná škola časom prestala slúžiť 

svojmu účelu, a tak sa nešporné SB vrátili do domác-

ností.

Významným dňom pre tunajších evanjelikov bol 

1. september roku 2002.

B u d o v a  b ý v a l é h o  k u l t ú r n e h o  d o m u  v 

Močarmanoch sa po viacerých zmenách majiteľov 

vrátila do vlastníctva obce a bola nevyužívaná. 

Vtedajšia kurátorka sestra Petrová prišla s myšlien-

kou zriadiť v budove modlitebňu. Mnohí prejavili 

ochotu a štedrosť, ale hlavná ťarcha bola na jej 

pleciach. Nebolo to ľahké ani jednoduché získať 

súhlas a urobiť z bývalého skladu predajne dôstojné 

miesto.

Petrovianski evanjelici pridali ruku k ruke a začali 

s prípravou modlitebne. Remeselnou zručnosťou a 

pomocnou rukou prispeli aj rímskokatolícki bratia. 

Drevený kríž na stene, stôl a všetky drevené výrobky 

v modlitebni sú z dielne pána Štefana Hnata. 

1. septembra 2002 bolo dielo dovŕšené a na 

nešporných SB bola modlitebňa posvätená a 

odovzdaná do užívania. Stalo sa tak s láskavým 

pochopením a schválením obecného zastupiteľstva 

a pána starostu obce Mgr. Miroslava Sopka a tradícia 

trvá aj pod vedením pána starostu obce Ing. Jána 

Lenka.

Pozvanie pre všetkých bolo aj v obecnom rozhla-

se. Slávnosti sa zúčastnilo mnoho sestier a bratov z 

rímskokatolíckej farnosti, aj sestričky Dominikánky z 

miestnej rehole, prišli aj evanjelici z iných farností.

Posviacku vykonal zborový farár Ján Bakalár. 

Liturgiou poslúžil brat kaplán Július Matta a hostia z 

Nemecka. Slávnostným kazateľom bol brat dekan z 

nemeckej luteránskej cirkvi. Miestne deti zaspievali 

aktuálnu pieseň „Toto je deň, ktorý dal nám Pán...“.

Vlastný bohoslužobný priestor inšpiroval miest-

nych evanjelikov k viacerým aktivitám. 

Nešporné SB sa konajú raz v mesiaci, vždy v prvú 

nedeľu o 14.00 hod. s priemernou účasťou 25 bratov 

a sestier. Z toho štyrikrát s prislúžením Večere 

Pánovej a s požehnaním detí.

V roku 2003 začala tradícia „Evanjelických 

piknikov“ . Pravidelne každý rok prvú júlovú nedeľu 

sa konajú nešporné SB spojené s „piknikom“ Plná 

modlitebňa veriacich vždy povzbudí a poteší naše 

srdcia. Po skončení SB sa bratia a sestry presúvajú 

do záhrady sestry Edity Strakovej, kde sa pokračuje 

v rozhovoroch a občerstvení. Je to tradičné podujatie 

filiálky pre členov zboru, rodiny, deti, priaznivcov a 

podporovateľov a hostí aj iných konfesií v duchu 

agapé.

Od 17. júla 2005 sa konajú vo filiálke každú tretiu 

nedeľu v mesiaci čítané SB, ktoré vedie sestra Ing. 

Lýdia Sabolová. Po skončení čítaných SB sestry 

vytvárajú spoločenstvo, kde si dávajú úlohy (napr. 

naučiť sa spamäti žalm 23, naučiť sa naspamäť na 

hymnu - Hrad prepevný je Pán Boh náš, precvičujú si 

nové nápevy piesní z evanjelického spevníka, atď.). 

Stretnutia sú spojené so spoločným posedením – 

agapé. 

Na decembrových SB je pravidlom mikulášska 

nádielka s požehnaním detí. 

Na záver občianskeho roka vznikla tradícia 

„Vianočný večierok“, kde deti poslúžili programom.
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V prvú septembrovú nedeľu v roku 2012 sa 

konala slávnosť 10. výročia posvätenia modlitebne 

za účasti dôstojného brata biskupa Východného 

dištriktu Slavomíra Sabola, brata farára Jána 

Bakalára, brata dozorcu CZ ECAV Prešov Milana 

Dreveňáka a bývalého farára v matkocirkvi Žehňa 

brata Jána Velebíra.

V súčasnosti je v Petrovanoch – Močarmanoch 85 

bratov a sestier evanjelikov a . v. Správu modlitebne 

a pokladne našej filiálky s láskou vykonáva sestra 

Petrová. Z našej filiálky je dlhodobou presbyterkou 

zborového presbyterstva CZ ECAV Prešov sestra 

Kvetoslava Klimková. Od roku 2018 je kurátorkou 

Drahomíra Ščešňáková.

Za obdobie osemnástich rokov od posvätenia 

našej modlitebne sa snažíme vždy niečo vylepšiť. Na 

náklady Obecného úradu Petrovany boli vykonané 

stierky stien, maľba, stropné podhľady, výmena 

okien a vchodových dverí. Vo vlastnej réžii sme 

urobili opravu fasády, schodov, kvetinové záhony. 

Obecný úrad nám uhradil náklady za materiál. 

Zakúpili sme Bohoslužobné nádoby k Večeri 

Pánovej, vlastné „varhany“ a ozvučenie, ktoré 

využívame aj pri pohreboch na cintoríne.

Stenu našej modlitebne zdobí obraz „Pán Ježiš 

pred Pilátom“, ktorý nám darovala sestra Emília 

Olejárová s CZ ECAV Košice.

Teší nás, že máme našu skromnú modlitebňu, v 

ktorej sa môžeme stretávať a sýtiť chlebom večného 

života – Božím slovom. Za ochotnú službu a zvesto-

vanie Slova Božieho v našej filiálke vyjadrujeme 

veľké poďakovanie bratovi farárovi Ondrejovi 

Kočovi, bratovi seniorovi Martinovi Chalupkovi a 

sestre farárke Lenke Wagnerovej a za službu 

kantorovania bratovi 

Jura jovi  Lenar tovi  a 

sestre Anne Štetinovej. S 

láskou a vďakou v srdci 

spomíname na drahého 

p á n a  f a r á r a  J a n k a 

Bakalára.

N a š í m  b o ľ a v ý m 

miestom je veľmi malá 

ú č a s ť  n a  S l u ž b á c h 

Božích mladých evanje-

lických rodín z našej fílie. 

Väčšinou sme starší. V 

ostatných rokoch máme 

veľký úbytok a nedarí sa 

n á m  z a p o j i ť  m l a d é 

rodiny. Neprichádzajú 

deti po konfirmácii, ani 

ž iac i  Spojenej  školy 

evanjelickej a. v. a ich 

rod ič ia .  Máme malé 

možnosti vplyvu. Vyvíjali 

s m e  s n a h u  v  r á m c i 

našich možností – prispievali deťom na detský 

biblický tábor, organizovali sme vianočné nádielky, 

programy na vianočné večierky a animácie pre deti 

na piknikoch.

Petrovianski evanjelici túžia mať Služby Božie 

aspoň dvakrát v mesiaci, a nielen nešporné. Veríme, 

že aj to Pán Boh zariadi.

Za všetko ďakujeme predovšetkým nášmu 

Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý nás predchádzal 

svojou láskou a požehnaním. Nech nás vedie Jeho 

Svätý duch, aby sme nezablúdili a volili si jeho cesty.

Spracovala Drahomíra Ščešňáková

POUŽITÉ ZDROJE:

* Gajdoš, J., 2008: Z dejín Ev. a. v. cirkevného zboru 

v Žehni. ISBN – 978-80-969924-6-2.

* Kronika, 1997, 

písaná Ing. Lýdiou Sabolovou, Petrovany
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Starší ľudia alebo ťažko zdravotne postihnutí, ktorí 

nemajú prístup k internetu, resp. sa sami nedokážu 

zaregistrovať na očkovanie proti ochoreniu 

COVID-19, sa môžu obrátiť na Kanceláriu sociál-

neho poradenstva na MsÚ Prešov, alebo na 

ktorýkoľvek z denných stacionárov, či denných 

centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. 

Záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky na očkovanie, 

poverení pracovníci pomôžu s registráciou 

prostredníctvom internetu a podajú im potrebné 

informácie súvisiace s očkovaním.

DS Sabinovská č. 34, Prešov

tel: 051 /  77 105 57

mobil: 0910 651 360

DS Slánska 25, Nižná Šebastová, Prešov

tel: 051 / 77 032 47

mobil: 0918 874 589

DS Opál, Zemplínska 9, Prešov

tel: 051 / 77 540 14

mobil: 0948 924 031

DS Družba, Námestie Kráľovnej pokoja, Prešov

tel: 051 / 77 191 84

mobil: 0904 640 624

Denné centrum Jiráskova 1, Prešov

tel: 051 / 77 062 41

Ak viete o rodinách s deťmi, osamelých osobách 

alebo o ŤZP občanoch, ktorí prišli v súvislosti s 

prísnymi opatreniami o príjem a nečakane sa ocitli 

v zložitej životnej situácii, dajte o nich vedieť 

prostredníctvom kancelárie sociálneho poraden-

stva na Mestskom úrade v Prešove na telefónnom 

čísle: 051 / 3100 528.

V prípade, že máte vo svojom okolí osamelých 

ľudí, ktorí sa nemajú s kým porozprávať alebo 

viete o niekom, kto by potreboval pomoc a sami 

im ju neviete poskytnúť, môžete sa obrátiť na nás 

alebo im posunúť telefónne čísla, kde sa ľudia 

môžu spojiť s tými, ktorí im môžu byť nápomocní. 

Linka dôvery Prešov 

širokospektrálne zameraná pomoc 

tel: 051 / 77 31 000 

Pondelok 7:00 - 15:30 

Utorok - Štvrtok: 7:00 - 15:00

Piatok: 7:00 - 14:30

Linka nádeje

psychoterapeutická prvá pomoc

Prešov: 051 / 7731 000 nonstop

Košice: 055 / 6441 155 nonstop 

Košice: 055 / 6440 781 nonstop

Linka pomoci obetiam (obete násilia) 

tel: 0850 111 321 nonstop

Osobné konzultácie Požiarnická 3, Prešov:

Utorok, štvrtok: 14:00 - 18:00

tel: 051 / 77 11 524; presov@pomocobetiam.sk

Bezplatná telefonická Linka dôvery Nezábudka 

tel: 0800 800 566

www.krizovalinkapomoci.sk

tel: 0800 500 333 – poskytuje anonymnú, nonstop 

a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu pre 

ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze v 

súvislosti s COVID-19

Kancelária sociálneho poradenstva, 

Jarková 24, Prešov

Potravinová pomoc

www.presov.sk/oznamy/potravinova-pomoc-pre-

ludi-v-zlozitej-zivotnej-situacii.html

Linky pomoci
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niečo zvládneme aj my, niektoré ponúka mesto 

Prešov, rôzne linky dôvery, ako aj iné organizácie.

Minulý rok sme s dievčatami z Hniezda obnovili 

myšlienku pestovania vlastnej zeleniny aj vďaka 

našej kolegyni Alenky U. z Veľkého Šariša, ktorá bola 

ochotná bezplatne poskytnúť svoju záhradu na 

tento účel a pracovať s dievčatami na pestovaní 

rôznej zeleniny. Jedinou nevýhodou bolo cestovanie. 

Preto sme aj vás požiadali, či nemáte k dispozícii 

záhradu v meste Prešov. Sme vďační za obe odozvy 

na túto výzvu, ide o 

zá h r a d y,  k t o ré  u ž 

n e b o l i  n e j a ký  č a s 

používané, ale na náš 

účel  sú vhodné.  V 

tomto čase vnímame, 

že pracovná terapia na 

čerstvom vzduchu a na 

slnku s možnosťou 

f yz icke j  akt iv i ty  a 

d o p e s t o v a n í m  s i 

vlastnej zeleniny je 

priam ideálna aktivita 

na zvýšenie imunity. 

Veľa sa modlíme a 

premýšľame už aj o 

vlastnej záhrade, preto 

ak by ste vedel i  o 

vhodnom pozemku, 

dajte nám vedieť. 

O p a t r o v a t e ľ s k á 

služba pokračuje aj po 

ukončení projektu a 

čakáme na novú výzvu, 

ktorá  by  mala  byť 

zverejnená v priebehu 

apríla. Kaviareň je ešte 

stále zatvorená, ale 

pomaly sa pripravujeme na čas, keď sa opatrenia 

uvoľnia a budeme Vás môcť znovu pozvať na dobrú 

kávu. Aj preto naďalej hľadáme človeka do kaviarne, 

ktorý by bol ochotný prevziať za jej chod plnú 

zodpovednosť, ako aj ochotné opatrovateľky. Počas 

minulého roka sme dovŕšili trojročné úsilie viacerých 

súčasných aj bývalých zamestnancov a vydali 

Metodiku osobnostného rozvoja dospelých založe-

Napriek tomu, že minulý rok bol z dôvodu pandé-

mie pre nás všetkých veľmi ťažký, sme vďační za to, 

že nás Pán Boh chránil a sprevádzal. Ako zariadenie 

sociálnych služieb a subjekt hospodárskej mobilizá-

cie sme mali povinnosť pravidelne pretestovávať 

zamestnancov aj prijímateľky v Domove na polceste 

Hniezde. Napriek mnohým testovaniam nebol v tom 

čase ani raz nikto pozitívny, a preto sme sa vyhli 

hromadnej karanténe. Tí z nás, ktorí na Covid-19 

ochoreli, mali prevažne ľahký priebeh a skoro sa z 

toho  dosta l i .  Sme 

taktiež vďační za to, že 

sme ako zariadenie 

soc iá lnych s luž ieb 

m o h l i  d a ť  s v o j i c h 

zamestnancov zaoč-

kovať a tí z nás, ktorí 

chceli a mohli, sú už 

zaočkovaní. Je to pre 

nás významná pomoc 

pri našej práci. 

N a p r i e k  t ý m t o 

požehnaniam pociťu-

jeme aj smútok, keď 

n i e k t o r ý m  z  n á s 

zomreli blízki či vzdia-

lenejší príbuzní. Aj 

preto si uvedomujeme, 

aké je dôležité byť k 

sebe bližšie a byť v 

kontakte so svojou 

rodinou či známymi. 

Túto zvýšenú potrebu 

byť s niekým v spojení 

vnímame obzvlášť u 

o s a m e l ý c h  ľ u d í , 

prípadne ľudí, ktorí 

niekoho náhle stratili a 

nemajú komu zavolať. Aj preto vás chceme touto 

formou poprosiť, ak vám napadne niekto, komu by 

ste mohli zavolať, urobte tak. Ak o niekom viete, ale 

nemáte na to sami kapacitu, dajte nám vedieť, o 

koho ide a my sa s nimi pokúsime spojiť a nasmero-

vať ich na druh pomoci, ktorá by pre nich bola 

vhodná. Či už ide o duševnú, duchovnú alebo 

materiálnu pomoc. Existuje totiž viacero možností, 

Požehnaní napriek pandémii
RELEVANT N.O.
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bislama. Tento jazyk sa vyvinul z lámanej angličtiny, 

francúzštiny a tradičných jazykov.

Tak ako mal každý ostrov svoj jazyk, mal aj svojich 

bohov. Ľudia na Vanuatu neuctievali zvieratá ani 

rastliny, ale verili, že niekde na nebesiach prebýva 

stvoriteľ a tomu prinášali obety. Uznávali dôležité 

tabuizované miesta spojené s predkami a inými 

duchmi. Kresťanstvo na Vanuatu priniesli misionári, 

ale aj obchodníci a lovci otrokov. Dnes sa približne 

83% obyvateľstva hlási ku kresťanstvu. Na Vanuatu 

pôsobí Presbyteriánska cirkev, Anglikánska cirkev, 

Rímskokatolícka cirkev, Adventisti siedmeho dňa a 

Kristova cirkev. Rada cirkvi Vanuatu podporuje 

rozvoj ekumenizmu. Kresťanstvo hlboko ovplyvnilo 

pôvodnú kultúru a náboženské praktiky, ako aj 

systém vládnutia a spoločenský život. Cirkev vystu-

povala proti praktizovaniu kanibalizmu a miestne 

náboženstvá označovala ako mágiu a čarodejníctvo. 

Misionári donútili ľud presťahovať sa z rôznych miest 

do centra, kde budovali kostoly, školy nemocnice, a 

začali im zvestovať evanjelium Ježiša Krista. To úplne 

zmenilo systém života ľudí vo Vanuatu.

Postavenie žien a detí

Vzdelanie na Vanuatu nie je povinné ani bezplat-

né a pre mnohé deti je nedostupné. Stredoškolské 

vzdelanie si môže dovoliť len majetnejšia časť 

obyvateľstva. Mnohé rodiny si môžu dovoliť zaplatiť 

vzdelanie najstaršiemu dieťaťu. Je bežné, že ak sa 

Svetový deň modlitieb (SDM), globálne ekume-

nické hnutie, vznikol v  roku 1887 z iniciatívy americ-

kých žien. Kresťanské ženy USA sa spojili v praktic-

kej pomoci a modlitbe, aby pomohli prichádzajúcim 

imigrantom. Odvtedy sa každý rok, v prvý marcový 

piatok, stretávajú a modlia ženy vo viac ako 180 

krajinách sveta. Oboznamujú sa so životom a 

starosťami inej krajiny sveta. Bohoslužbu Svetového 

dňa modlitieb pripravujú kresťanské ženy z vybranej 

krajiny. Tento rok ju pripravili ženy zo súostrovia 

Vanuatu na tému: „Stavajte svoj dom na pevnom 

základe!“ Veľmi aktuálna téma v dnešných dňoch, 

keď sa u nás, aj vo svete rúca mnoho z toho, čo sa 

zdalo byť pevné.

Vanuatu, alebo Vanuatskú republiku, možno 

poznáte pod bývalým názvom  Nové Hebridy. Je to 

tropické súostrovie v tvare písmena Y, ktoré tvorí 

vyše 80 ostrovov. Nachádza sa v juhozápadnej časti 

Tichého oceánu východne od austrálskeho pobre-

žia. Vanuatská republika je vybudovaná na tradič-

ných hodnotách a kresťanských princípoch. Viera v 

Boha je zakotvená v Ústave, ktorá bola prijatá pri 

získaní nezávislosti v roku 1980.

Jazyk a náboženstvo

Vanuatu je malá krajina, ale má 113 jazykov a 

veľké množstvo dialektov. V minulosti mal každý 

ostrov najmenej jeden vlastný jazyk. Postupne sa 

počet jazykov znižuje vplyvom používania jazyka 

Svetový deň modlitieb 2021
EKUMÉNA

4,15) si uvedomujeme viac ako kedykoľvek predtým.

Sme veľmi vďační všetkým, ktorí na nás mysleli pri 

finančnej podpore aj pri poukazovaní 2 % z daní a 

budeme radi, ak sa tak stane aj v tomto roku. V 

prvom rade sme ale vďační Pánu Bohu, ktorý nás 

ochraňuje a vedie aj cez tento náročný čas. Vnímame 

to a sme vďační aj za vaše modlitby. Ďakujeme, že 

ste v tom s nami. Ak vás niektoré naše aktivity zaujali 

a chceli by ste sa dozvedieť viac, pridať sa alebo sa za 

nás v týchto veciach modliť, budeme radi. 

Viac informácii nájdete na našej stránke:

www.relevant.sk, prípadne nám môžete zavolať na 

telefónne číslo: 0907 996 377 alebo napísať na 

relevant@relevant.sk.

nú na zážitkovej pedagogike, inšpirovanú koncep-

tom sebahodnoty v rámci cyklu Kruh odvahy L. K. 

Brendtra. Je určená hlavne pre prácu s mladými 

dospelými po ústavnej starostlivosti a veríme, že 

bude dobrou pomocou pre tých, ktorí s týmito ľuďmi 

pracujú. Metodika je zverejnená na našom webe:

 www.relevant.sk/metodika-fazy-zivota. 

Vďaka spomaleniu všetkého využívame vzniknu-

tý čas na školenia pre dievčatá, ale aj pre nás 

samých, ktoré je nevyhnutné, aby sme našu službu 

posúvali tým správnym smerom. Pokračujeme v 

procese strategického plánovania na ďalšie roky. 

Samozrejme Jakubovskú podmienku, ktorá nám 

pripomína, že sme závislí od vôle Pána Boha (Jk 
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zdravotných programov zameraných na pôrodnícku  

starostlivosť, zdravie detí a liečbu onkologických 

ochorení. Vanuatské ženy sú odhodlané budovať 

budúcnosť pod vedením Všemohúceho Boha, od 

ktorého závisia ich životy. Hrdo vyhlasujú, že vanu-

atský národ je postavený na Skale vekov, ktorou je 

Kristus - Kráľ.

SDM v Prešove

Svetový deň modlitieb má v Prešove vyše 20-

ročnú tradíciu. Do prípravy a realizácie sa zapájali 

sestry z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, 

Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, 

Apoštolskej cirkvi,  Rímskokatolíckej cirkvi, 

Gréckokatolíckej cirkvi a Cirkvi adventistov siedme-

ho dňa. V roku 2020 sme sa na bohoslužbe SDM 

stretli 8. marca v Dvorane BÚVD a bolo to 

posledné stretnutie v spoločenstve 

„naživo“, bez obmedzení, ktoré 

sme počas roka museli prijať.

Tento rok bolo slávenie 

bohoslužby Setového dňa 

modlitieb iné. Nebolo 

možné stretnúť sa a 

spolu sa modliť tak, ako 

sme boli zvyknuté. Sme 

však vďačné za to, že 

sme s Božou pomocou 

mohli nahrať bohoslužbu 

SDM za účasti sestier zo 

štyroch cirkví (Evanjelickej 

cirkvi augsburského vyzna-

nia, Reformovanej kresťanskej 

c i r k v i ,  C i r k v i  b r a t s k e j  a 

Apoštolskej cirkvi) a to v priestoroch 

Cirkvi bratskej. Bolo to požehnané 

stretnutie a veríme, že prinieslo povzbudenie, pre 

tých, ktorí ho sledovali (link na bohoslužbu nájdete 

na facebookovom profile zboru, aj na webovej 

stránke CZ Prešov).

Súčasťou modlitebných stretnutí je vždy aj 

pozvanie k finančnej zbierke. Výbor Svetového dňa 

modlitieb vyberá každý rok jeden projekt, pre ktorý 

sa na stretnutiach zbiera aj finančná podpora. Do 

vašej pozornosti odporúčame možnosť prispieť na 

vzdelávací program pre 200 mladých žien na 

Vanuatu s názvom Budovanie rozvoja vodcovských 

schopností. Zbierku organizuje Slovenský výbor 

SDM a prispieť môžete na účet: 

SK25 0900 0000 0000 1148 5517

V mene vanuatských žien vám ďakujeme za 

podporu.

prvé v rodine narodí dievča, rodičia počkajú a vzde-

lanie umožnia najstaršiemu synovi. Deti musia za 

vzdelaním dochádzať a mnohé už v útlom veku 

opúšťajú domov a žijú na internáte. Problémom detí 

na vidieku aj v mestách je podvýživa. Tradičná strava 

obsahuje veľa sacharidov a málo proteínov, navyše 

zavedenie priemyselne spracovaných potravín 

zhoršilo zdravie detí. Deti, ktoré trpia podvýživou 

ľahšie podliehajú bežným detským chorobám, ako 

hnačka, zápal pľúc a iné prenosné choroby. 

Zdravotná starostlivosť je ťažšie dostupná na 

vidieku, kde nie je dobrá doprava a komunikácie.

Situácia žien sa za posledných 20 rokov zmenila. 

Zmenšili sa rozdiely v gramotnosti a získanom 

vzdelaní. V niektorých provinciách dievčatá dosahu-

jú lepšie výsledky v škole ako chlapci. Avšak 

na Vanuatu stále dominujú muži. Veľa 

žien a dievčat je ohrozených 

rodovým násilím. Až 60% žien 

zažíva nejakú formu násilia. 

Ženy predstavujú 40% 

pracovnej sily vo verejno-

m, ale aj v súkromnom 

s e k t o re ,  m a j ú  vš a k 

obmedzené možnosti 

podnikať, keďže nemajú 

pr ístup ku kapitálu, 

finančným službám a 

trhom. Napriek te j to 

diskriminácii si hľadajú 

cestu ako si zarobiť preda-

jom šiat, zeleniny a ovocia na 

trhu. Na vidieku sa ženy zvyčajne 

starajú o domácnosť, o deti, o 

starších, o ľudí so zdravotným postihnu-

tiami a iných členov rodiny. Na Vanuatu je pôrod-

nosť veľmi vysoká, jedna z najvyšších v pacifickom 

regióne a veľmi vysoká je aj úmrtnosť žien pri pôro-

de. Mnohé ženy trpia rakovinou prsníka a krčka 

maternica, keďže skríning aj liečba sú veľmi 

obmedzené. Bolo by potrebné zlepšiť plánovanie 

rodiny a poskytovanie zdravotnej starostlivosti a 

služieb.

Vanuatský výbor SDM

Ženy vo vanuatskom výbore SDM sa modlia, aby 

ekumenické vzťahy, ktoré zažívali počas požehnanej 

spolupráce pri príprave programu na rok 2021, šírili 

hlas vanuatských žien do celého sveta. Želaním 

výboru je rozvíjať iniciatívy na pomoc mladým 

ženám na vidieku vytvorením pracovných a vzdelá-

vacích príležitosti. Dúfajú, že prispejú k tvorbe 

Vanuatu
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Kronika | December 2020 - február 2021

POKRSTENÍ

Alex Frič - 16.1. 

Mia Polohová - 30.1.

Zara Figurová - 30.1.

Marek Antolík - 27.2.

ZOSNULÍ

Miroslav Dzuriš, 68 r. - 5.12.

Emília Olejárová r. Beňková, 68 r. - 7.12.

Tibor Horváth, 92 r. - 12.12.

Július Alcnauer, 84 r. - 16.12.

Peter Kuropčák, 69 r. - 16.12.

Helena Sabolová r. Štofanová, 73 r. - 9.1.

Milan Guľas, 88 r. - 14.1.

Anna Macejová r. Pavlíková, 82 r. - 15.1.

Pavlína Hadbavná r. Dolinská, 77 r. - 19.1.

Jaroslav Sabol, 72 r. - 21.1.

Pavol Fecko, 81 r. - 28.1.

Eva Elena Nováková r. Kancírová, 75 r. - 29.1.

Karol Šmarda, 79 r. - 31. 1.

Ondrej Kobyľan, 86 r. - 13.2.

Gabriela Jančíková r. Schusterová, 87 r. - 14.2.

Štefan Šima, 91 r. - 15.2.

Milan Poloha 69 r. - 27.2.

OSLÁVENCI

50 | AMRICHOVÁ Emília;  BABEJ Peter;  BEKEČ 

Jaroslav;  IVANKO Milan;  KAČMÁR Miroslav;  

LENHARDTOVÁ Mária;  SABOL Milan Ing.;  

VRAŇUCHOVÁ Monika  

60 | DREVEŇÁKOVÁ Janka;  DUDÁŠOVÁ 

Svetlana;  GALL Vladimír;  GALLOVÁ Oľga;  

KUŠNÍROVÁ Darina;  OLEJÁR Dušan;  

OLEJÁROVÁ Viera;  SABOL Pavel;  SÝKORA Miloš  

65 | FILIPOVÁ Anna;  HANUDEĽOVÁ Emília 

HARČÁR Jozef;  HYCOVÁ Mária;  JAMBRICH Ján;  

KUROPČÁKOVÁ Marta;  MIŽIŠIN Jozef;  

NĚMEČKOVÁ Daniela;  OTČENÁŠOVÁ Ružena, 

Mgr.; PAĽA Milan;  PALENČÁROVÁ Anna;  

RASLAVSKÁ Zlatica  

70 | BORTEL Karel;  FECKOVÁ Ema;  FERENCOVÁ 

Oľga;  GDOVINOVÁ Júlia;  KYSACKÁ Helena; 

LEJKOVÁ Darina;  MAŠČUCHOVÁ Anna;  

RIŠKOVÁ Valéria;  SEMKO Vladimír;  STRAKOVÁ 

Emília; STRAKOVÁ Božena 

75 | BULNA Juraj;  GAJDOŠOVÁ Božena;  LUCHS 

Eduard;  PRAVDOVÁ Anna;  SABOL Milan;  

ŠKRIPKO Štefan 

80 | KRIŠTÚFKOVÁ Anna;  MACEJOVÁ Božena 

85 | ADAMCOVÁ Matilda;  KUROPČÁKOVÁ 

Helena 

90 a viac | BERNÁTOVÁ Alžbeta;  

CIMERMANOVÁ Zuzana;  GAJDOŠOVÁ Anna;  

JAKUBČINOVÁ Milina; KOČ Ondrej;  KOZÁKOVÁ 

Anna;  STRAKOVÁ Mária;  ŠEBEJOVÁ Helena;  

ŠEBEŇOVÁ Mária 

50. výročie sobáša | WIELEK Rudolf a 

WIELEKOVÁ Valéria

55. výročie sobáša | KRIŽ Imrich a  KRIŽOVÁ 

Božena

60. výročie sobáša | FORGÁČ Július a  

FORGÁČOVÁ Emília;  KRIŠTÚFEK František a  

KRIŠTÚFKOVÁ Anna
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