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keď bratia spolu bývajú!“ Žalm 133, 1
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prinášame Vám letné číslo nášho zborového 

časopisu. Pripravili sme pre Vás 4 strany navyše, takže 

verím, že ich obsah Vás poteší a povzbudí. Možno Vás 

bude náš časopis sprevádzať na Vašej dovolenke a 

budete ho čítať pri speve vtáčikov v lese či pri šume 

mora, možno si ho vychutnáte doma vo svojom 

obľúbenom kresle pri šálke kávy a čaju a možno ho 

prečítate unavení po celom dni vo svojej posteli... Či je 

to tak alebo úplne inak, verím, že Vám prinesie 

požehnanie  a pohľad aspoň do tých pár aktivít, ktoré v 

zbore boli.

 V minulom čísle bol uverejnený článok nášho 

zborového dozorcu k aktualizácii zborovej kartotéky. 

Bolo tam uvedené, že aktualizácia bude spustená k 

1.máju 2021, čo sa však neudialo. Veľmi sa ospravedl-

ňujeme, ale momentálne čakáme za schválením celo 

cirkevnej smernice o EIS ECAV (Elektronický informač-

ný systém ECAV). Po tomto schválení budeme môcť 

začať aj my pracovať na aktualizácii zborovej kartoté-

ky. Sledujte preto oznamy v Spravodaji, webovú 

stránku a FB, kde v pravý čas nájdete všetky potrebné 

informácie.

V mene redakčnej rady Vám prajem požehnané 

leto plné slnka, oddychu a dobrej nálady. Načerpajte 

novú silu pri obdivovaní Božieho diela, ale najmä aj v 

Jeho prítomnosti a pri Jeho Slove.

Zuzana Martausová
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„Budete mi svedkami!“ Pán Ježiš dal týmito slovami 

príkaz ku svedectvu a misijnej práci nielen svojim 

najbližším-učeníkom, nielen Petrovi a Pavlovi, nielen 

Cyrilovi a Metodovi, nielen Jánovi Husovi, ale aj nám a 

všetkým tým, ktorí chcú v priebehu dejín  ľudstva a cirkvi 

šíriť vo svojom živote i vo svojich srdciach meno Krista. 

Podľa skutkov apoštolov nás rovnaká viera, rovnaké 

zmýšľanie a rovnaké povolanie pripravuje na to, aby sme 

boli svedkami Pána. Avšak v živote prichádzajú chvíle, 

kedy sa cítime príliš slabí na to, aby sme boli svedkami v 

plnom zmysle slova.  V takých situáciách je potrebné, 

aby sme sa menej spoliehali na svoje vedomosti,  na svoj 

rozum, na svoju výrečnosť a vo svojich svedectvách 

hľadali oporu v prostej jednoduchosti viery. Povolanie a 

úloha svedka je vyššia a vznešenejšia. Pozostáva v tom, 

že svedok svedčí o Ježišovi Kristovi tak, ako sa mu javí vo 

svetle viery. Svedčí o Kristovi ukrižovanom a 

zmŕtvychvstalom. 

Svedectvo je závislé na osobe svedka Ježiša Krista. 

Prvou a základnou vlastnosťou svedka je vernosť a 

pravdivosť jeho svedectva. 

Úlohou pravého svedka je 

svedčiť autenticky, pravdivo, 

p r i t o m  j e d n o d u c h o  a 

zrozumiteľne vypovedať 

podľa svojho najlepšieho 

svedomia. Pri tom všetkom 

máme mať na mysli slová 

Jána Krstiteľa: „On musí rásť 

a ja sa umenšovať“. Takými svedkami boli Jeho prví 

učeníci, ktorým Pán Ježiš zveril svoje posolstvo na tejto 

zemi a takými svedkami máme byť aj my. „Budete mi 

svedkami!“ Byť svedkom toho, ktorý o sebe povedal: „Ja 

som cesta, pravda i život.“ Je to pre každého z nás veľká 

výsada. Celý život kresťanov v myšlienkach, slovách a 

skutkoch má byť vydávaním svedectva o Ježišovi 

Kristovi, našom Spasiteľovi. Nech slová Filipa: „Našli 

sme Ježiša“ platia i o nás. Nech je to počuteľné a 

poznateľné z každého nášho svedeckého prejavu: 

svedčiť o Bohu slovom i životom vždy a všade, v každej 

chvíli, za každých okolností, pretože my máme byť 

pomyslenou štafetou prvých svedkov apoštolskej cirkvi. 

Máme byť nositeľmi slova, ktoré bolo plné milosti a 

Božej pravdy, ktoré znelo pred stáročiami v Judsku a 

ktoré sa prenášalo z generácie na generáciu a i dnes sa 

prihovára rôznymi jazykmi dnešnému človeku. Záleží na 

nás, na tebe a na mne, brat /sestra, aby sme 

plnohodnotne sprítomňovali Ježišov život, ktorý prežil 

na brehu Genezaretského jazera i v mestách Galiley. 

Plnosť Ježišovho života by si mal privlastniť každý, 

pretože je niečím, čo nepominie. Ide o odovzdanie celej 

svojej bytosti do služby svedectva v zmysle slov známej 

piesne: „Vezmi, Pane, život môj, posväť ma, nech som 

len tvoj“. 

Máme byť svedkami a slúžiť Bohu na rôznych 

miestach, v rôznorodom prostredí, na rôznych cestách, 

nielen na miestach na to určených, nielen v chráme, v 

modlitebni na stretnutiach mládeže, dorastu či v detskej 

besiedke. Máme Mu dať svoje ruky k samaritánskej 

službe, tak potrebnej v dnešnej dobe. Máme dať Bohu 

do služby svoj pohľad plný tichej radosti, aby upokojoval 

a utešoval mnohé zranené srdcia, ale i znepokojoval zlé 

svedomie. Dajme Bohu do služby aj svoje ústa, aby v 

nich nemali miesta slová namierené proti Bohu a 

blížnym, ale aby povzbudzovali a pozývali. Pri našom 

svedectve ide o to, aby sme v našom okolí prebúdzali 

túžbu človeka po plnohodnotnom živote, vyššom cieli. 

Jednoducho je dôležité ukázať Ježiša vo všetkých Jeho 

postojoch, v celom Jeho myslení uprostred učených i 

jednoduchých ľudí, v hlučnom zástupe i medzi matkami 

a deťmi.

Je síce pravdou, že krásne podané svedectvo môže 

získať a vzbudiť väčší záujem, ale hlavnou vecou pri 

svedectve je jeho bezprostrednosť. Boli Ježišovi učeníci 

nejako zvlášť školení v rétorike? Neboli. Boli na to 

pripravení vďaka tomu, čo 

videli a počuli a potom išli v 

sile, ktorú prijali skrze moc 

Ducha Svätého. 

Jednoducho, ale výrečne 

svedčili slovom a životom, 

pretože svedectvo slovom je 

l e n  j e d n o u  s t r á n k o u 

svedectva. Za svedectvom 

slova musí byť aj svedectvo života. Pán Ježiš nesvedčil o 

Božej láske a Božom milosrdenstve len v kázni na hore, 

či „z plávajúcej kazateľne“ na jazere, ale i dotykom na 

tele malomocného, aktívnou prítomnosťou na pohrebe 

či svadbe, pri studniach či v bránach a všade tam, kde 

boli potrební ľudia.

Naše svedectvo, aby bolo pôsobivé, musí byť trvalé, 

nielen príležitostné. Sám Pán Ježiš nám bol v tom 

príkladom. Svedčí o tom všetko: Jeho chvíle ticha a 

modlitby, Jeho kázanie, Jeho chvíle únavy a odpočinku, 

Jeho rozjasnená tvár pri odpustení hriechov rovnako ako 

prísny výraz tváre, keď vyháňal nehodných predavačov 

z chrámu, Jeho úsilie konať dobro. Pritom nikdy nenaložil 

na bedrá učeníkov také bremeno, ktoré by nemohli 

uniesť a keď aj bolo ťažké, pomáhal im ho niesť. Preto, 

bratia a sestry, s pomocou Božou a obdarovaní Duchom 

Svätým napĺňajme príkaz Pána: „Budete mi svedkami!“ 

Choďte a učte! Nech nám sám Pán pri tom pomáha.

Lenka Wagnerová, 

námestná farárka na kalplánskom mieste
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Kristovi svedkovia
ZAMYSLENIE

„A budete mi svedkami 

až do posledných končín zeme.“ 

Skutky apoštolov 1, 8



kardináli zvolili v Avignone protipápeža Klementa VII. 

Začalo obdobie dvojpápežstva a kríza cirkvi sa prehlbo-

vala bojom Avignonu s Rímom. V snahe o vyriešenie 

nenormálnej situácie bol v roku 1409 zvolaný koncil do 

talianskej Pisy. Koncil v Pise zvolil tretieho pápeža, 

ktorého doterajší pápeži 

neuznali. Nasledovalo 

obdobie  trojpápežstva a 

cirkev sa dostala do 

svojej najhlbšej krízy. 

Definitívny koniec krízy 

koncil v Kostnici, ktorý 

zvolil jediného pápeža 

Martina V. (1417-1431). 

Na tomto koncile súdili a 

odsúdili aj Majstra Jána 

Husa z Čiech. Nešťastím 

Jána Husa bola dovtedy 

nevídaná kríza stredovekej cirkvi a obrovská snaha 

zainteresovaných predstaviteľov cirkvi prekonať 

trojpápežský rozkol. Máloktorý reprezentant cirkevnej 

hierarchie na koncile mal chuť zastávať sa českého 

kritika pomerov stredovekej cirkvi... Pozrime sa, prečo.

Iným dôsledkom prílišného vzrastu moci pápežstva, 

a teda cirkvi, bolo nesmierne bohatstvo cirkvi, ktorá 

Kresťanská (v tom čase iba katolícka) cirkev zažívala 

už od 13. storočia obdobie najväčšieho politického 

vplyvu pápežstva. Došlo k upevneniu kresťanského 

svetonázoru medzi stredovekým obyvateľstvom. Pri 

jeho šírení sa v čoraz väčšej miere presadzovalo aktívne 

pôsobenie na veriacich 

namiesto upaľovania a 

inkvizície. Rozširovali sa 

farnosti a nové rehoľné 

rády – dominikáni a 

františkáni. Na prelome 

13. a 14. storočia sa však 

pápeži dostali do sporu s 

francúzskym panovní-

kom Filipom IV. Konflikt s 

ním predstavuje začia-

tok úpadku pápežskej 

moc i .  Tvrdý  postup 

francúzskeho kráľa ochromil moc pápežov. Filip neváhal 

odstrániť nepohodlného pápeža. Dosadil si vlastného 

kandidáta so sídlom v Avignone. Nasledovalo obdobie 

tzv. avignonského pápežstva (1309-1378), predstavu-

júce hlbokú krízu cirkvi. Návratom pápeža Gregora XI. z 

Avignonu vyvrcholila snaha vrátiť sídlo pápežov do 

Ríma. Po zvolení Urbana VI. za pápeža si francúzski 

Ján Hus

Výročie upálenia Majstra Jana Husa patrí medzi významné  dátumy evanjelického kalendára už stovky rokov. 

Majster Ján Hus bol upálený  na brehu Bodamského jazera v nemeckom meste Kostnica (Konstanz) dňa 6. júla 1415. 

Husov život a smrť sú reálnym príbehom skutočného Božieho služobníka, ktorý mal odvahu postaviť sa cirkevnej a 

svetskej vrchnosti, pomenovať hriech, v ktorom žili nielen hodnostári, ale mnohokrát aj obyčajní ľudia. Aj z uvedeného 

dôvodu považujeme pôsobenia učiteľa Karlovej univerzity v Prahe, Majstra Jána Husa, za jedného z najvýznamnejších 

predreformátorov v stredoeurópskom kontexte. Poďme sa v skratke pozrieť na dobový kontext Husovho pôsobenia a 

smrti – kde a v akej dobe žil a na aké problémy poukázal.

HISTÓRIA

„Sme si veľmi dobre vedomí toho, že na svätej stolici 

udiali sa za ostatné roky mnohé ohavnosti: 

zneužívanie v duchovných veciach, porušovanie 

prikázaní. Všetko sa vlastne obrátilo k horšiemu. 

Preto neprekvapuje, že od hlavy k údom, od pápeža 

k prelátom šíri sa choroba. My všetci, preláti i klérus 

sme zišli z pravej cesty.“

Pápež Hadrián VI. 

o stave cirkvi v roku 1522



naďalej tvrdo vymáhala platenie cirkevných desiatkov. 

Až príliš často boli pápeži, kardináli a biskupi, teda 

najvyšší cirkevní predstavitelia spájaní s výberom daní, 

neúmerným bohatstvom a jeho hromadením. Čoraz 

častejšie odmietanie platenia desiatkov bolo signálom 

rastúcej nespokojnosti obyvateľstva s politikou cirkvi. 

Medzi centrá odporu patrilo České kráľovstvo za vlády 

kráľa Václava IV. Nadmerné cirkevné dávky, kupčenie s 

cirkevnými funkciami (simónia) a evidentný rozdiel 

medzi Bibliou a životom cirkevných predstaviteľov 

vyhrocovali atmosféru nedôvery voči katolíckej cirkvi. 

Najväčší kritici sa sústreďovali na Karlovej univerzite na 

čele s majstrom Jánom Husom (cca 1370-1415). Pod 

vplyvom prác Angličana Jána Viklefa, videl Hus mož-

nosti pre obnovu cirkvi v oslabení jej svetskej moci, čo by 

ju vrátilo k duchovnej činnosti. Husovo učenie pobúrilo 

cirkev do tej miery, že pápež uvalil na Prahu interdikt 

(zákaz vykonávať cirkevné úkony) počas Husovho 

pobytu v meste. Onedlho bol Ján Hus pozvaný na 

spomínaný koncil do Kostnice (Konstanz), kde mal 

obhajovať svoje učenie. Bezprostredne po príchode bol 

zatknutý a uväznený. Keďže odmietol odvolať svoje 

učenie, bol 6. júla 1415 upálený ako kacír. 

Na Husovo upálenie zareagovali obyvatelia Čiech 

tak, že začali vyháňať z fár kňazov verných Rímu a 

dosadzovali husových žiakov. Situácia sa skomplikovala 

smrťou kráľa Václava IV. Keďže jeho brat, cisár Žigmund, 

neuznával požiadavky husitov, odmietli ho českí 

šľachtici akceptovať za nového kráľa, čo viedlo k vojne. V 

rokoch 1419-1434 sa na území Českého kráľovstva 

odohrávali tzv. husitské vojny medzi Žigmundovými 

križiakmi a husitským vojskom. V bojoch sa vyznamenali 

husitskí vojvodcovia ako Ján Žižka z Trocnova a Prokop 

Holý. Po niekoľkých neúspešných ťaženiach Žigmundo-

vých križiakov došlo k rozporom medzi samotnými 

husitmi. V bitke pri Lipanoch (1434) zvíťazila umiernená 

husitská skupina. Definitívny koniec husitských vojen 

predstavovali tzv. bazilejské kompaktáta z roku 1436, 

teda dohoda medzi husitskými Čechmi a bazilejským 

cirkevným koncilom.

 

Majster Ján Hus je považovaný za jedného z najvýz-

namnejších predreformátorov. Žil a pôsobil na území 

dnešnej Českej republiky, najmä v Prahe. Svojimi 

kázňami (kázal v Betlémskej kaplnke v Prahe) nielen 

upozorňoval na hriešny život mnohých svojich súčasní-

kov, ale dokázal aj pozitívne motivovať tisíce obyvateľov 

vtedajšieho českého kráľovstva. Jeho upálenie neviedlo 

k zamýšľanému umlčaniu kritického a veriaceho ducha, 

ale naopak, podnietilo jednu z najväčších náboženských 

a sociálnych revolúcií stredovekého sveta – husitské 

vojny. O niekoľko desaťročí neskôr, nadviazal na mnohé 

husove myšlienky nemecký reformátor Martin Luther. 

Marián Damankoš

HUSOVA POPRAVA

„Dříve však, než by ho podpálili, přijel k němu říšský 

maršálek Hoppe z Pappenheimu...., vybízeje ho, aby 

ještě zachoval život bez úrazu a aby to, co kdysi kázal, 

a svoje slova odpřisáhl a odvolal. A on, pohlédnuv k 

nebi, vysokým hlasem odpověděl: 

„Bůh mi jest svědek, že jsem to, co se mi falešně 

připisuje a skrze falešné svědky přičítá, nikdy neučil, 

ani nekázal, ale předním úmyslem mého kázání a 

všech jiných mých skutků nebo písem bylo, abych 

jen mohl lidi zachrániti od hříchů. V té pak pravdě 

evangelia, kterému jsem psal, učil a kázal ze slov a 

výkladů svatých doktorů, dnes vesele chci umříti.“

A uslyševše to, ihned řečený maršálek se synem 

Klemovým, tlesknuvše rukama, odjeli. A jeho hned 

biřici zapálili…“

Peter z Mladoňovíc, 

očitý svedok Husovej popravy

ŠTYRI PRAŽSKÉ ARTIKULY

– program husitov (voľný prepis):

ź Umožniť prijímanie pod obojím spôsobom, teda, 

aby aj radoví veriaci (nielen kňazi) mohli prijímať 

chlieb (Ježišovo telo) a víno (Ježišovu krv). 

Umožnenie prijímania pod obojím fakticky 

zrovnoprávnilo laikov s kňazmi podľa vzoru 

prvotných kresťanov. Spoločným znakom husitov 

bol kalich. Po latinsky je prijímanie pod obojím, sub 

utraque specie, preto ich nazývali aj utrakvisti. 

ź Zakázať a trestať všetky smrteľné hriechy 

odporujúce Božiemu zákonu.

ź Umožniť slobodu kázania Slova Božieho.

ź Ukončiť svetské panovanie kňazov, teda zakázať 

vlastníctvo majetku kňazom.
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Predstavte si, že žijete zo sumy nižšej ako je životné 

minimum, od útleho veku ste bez blízkych ľudí a rodiny, 

máte za sebou traumatické zážitky z detstva či nedávnej 

minulosti a neistotu ohľadom budúcnosti. Bez základnej 

finančnej gramotnosti ,  ž ivotných zručností  a 

pracovných návykov ste od osemnástich rokov 

odkázaní sami na seba. Nie všetky mladé ženy, ktoré 

prídu do Domova na polceste Hniezdo, majú takýto 

osud. Niektoré bývali v dobrej pestúnskej rodine, iné boli 

v centrách pre deti a rodinu (CDR) aj so súrodencami, 

majú položený dobrý základ alebo sú v niečom zručné a 

dokážu sa pomerne rýchlo uchytiť. Každá si však so 

sebou nesie vnútorné zranenia z odmietnutia, neprijatia, 

rozmanitého strachu a veľkú neistotu, čo s ňou bude 

ďalej, či si nájde prácu, bývanie, životného partnera. Po 

odchode z CDR, bývalých detských domovov, 

odchádzajú títo mladí ľudia do neznáma. Niektorí sa 

vrátia do svojich rodín, kde im v detstve nedokázali 

poskytnúť základné životné potreby, iní skončia na ulici, 

niektorí sa dostanú do podobných zariadení ako je naše 

Hniezdo. 

A ako to pokračuje u nás? V prvom rade sa im 

snažíme poskytnúť bezpečný priestor na ich ceste k 

osamostatneniu a následne nájsť stabilitu a smerovanie 

v základných oblastiach života. 

Práca. Pomáhame im pri získavaní základných 

pracovných návykov a zručností, s vybavovaním 

dokumentácie na úradoch. Vzdelávame ich v oblasti 

financií či pracovných pohovorov. Našou snahou je, aby 

si našli stabilnú prácu, ktorá im dokáže pokryť základné 

životné výdavky. Veľmi by nám pomohlo, ak by sme našli 

zamestnávateľov, ktorí by im dali šancu na prácu a mali 

trpezlivosť s prípadnými počiatočnými problémami 

(napríklad aj formou absolventskej praxe).

Fyzické aj duševné zdravie. Niektoré z mladých žien 

k nám prídu s už poškodeným zdravím, iné majú 

vnútorné zranenia z detstva alebo negatívne skúsenosti 

napr. aj z obchodovania s ľuďmi. Sú to zážitky, ktoré sa 

nedajú len tak jednoducho pustiť z hlavy. Mnohé z 

týchto tráum vedú k závislostiam (hlavne nelátkovým). 

Je potrebné získať si ich dôveru a spoločne nájsť cestu k 

uzdraveniu. 

Vzťahy. Ich komunitou sú iní mladí ľudia po skončení 

ústavnej starostlivosti. Držia spolu, často aj na úkor 

vlastných peňazí. Veď, čo ak o rok ostanem na ulici ja? 

Začleniť sa do bežnej komunity je pre tieto mladé ženy 

ťažké. Majú problém s pripútaním sa, preto potrebujú 

uzdravenie aj v oblasti vzťahovej väzby. K tomu sú 

potrebné zdravé, stabilné vzťahy a komunita, ktorá ich 

prijme a tým poskytne uzdravujúcu skúsenosť. 

Potrebujú trpezlivosť, empatiu, prijatie a ochotu podeliť 

sa o skúsenosti, rady, ale aj o lásku, radosti, voľný čas. 

Duchovný život. Je pre nás vždy radosťou, keď tieto 

mladé ženy začnú hľadať Boha. Ale je to ťažký zápas. 

Traumy z detstva majú vplyv aj na duchovný život. A aj 

keď urobia krok smerom k Bohu, bez opory v komunite je 

ťažké na tejto ceste ostať. 

Ako môžete pomôcť? Hľadáme empatických 

„sprievodcov“, ktorí vedia týmto mladým ženám 

ponúknuť stabilný vzťah. Ak ste trpezliví, viete si 

nastaviť hranice, ste už osamostatnený človek v 

produkt ívnom veku s  pracovnými ,  pr ípadne 

rodičovskými skúsenosťami, budeme radi, keď sa nám 

ozvete na: relevant@relevant.sk, 0907 996 377. 

Ponúkame možnosť rozvíjať vaše životné a odborné 

zručnosti cez neformálne vzdelávanie, supervíziu a 

skúsených odborníkov. Získate cenné skúsenosti v 

budovaní  bezpečného vzťahu,  rešpektujúcej 

komunikácie, pochopenia a riešenia situácií, s ktorými 

ste sa doteraz možno nestretli. Naučíte sa prijímať ľudí s 

ich inakosťami bez hodnotenia a posudzovania. Naučíte 

sa vidieť a vnímať aj iný svet ako je ten váš.

Učme sa byť vďační za to, čo máme
RELEVANT N.O.

Po celoživotnom zápase s vážnou chorobou sme sa v 

nedeľu 20. 6. 2021 rozlúčili s Paťkou Horváthovou, 

ktorá nás opustila po týždni boja o život v prešovskej 

nemocnici. Povzbudivé bolo, že o poslednú rozlúčku sa 

postarala jej rodina. Za skvelo zvládnutý obrad 

ďakujeme bratovi farárovi Jánovi Sabanošovi z Mníška 

nad Hnilcom, ktorý nás, ale aj všetkých prítomných, pri 

pos ledne j  roz lúčke  sprevádza l  a  povzbud i l 

profesionálnym spôsobom. 
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Sme hrdými dedičmi PREŠOVSKÉHO KOLÉGIA. 

Žiaci a učitelia Evanjelického kolegiálne ho gymnázia v 

Prešove sa k minulosti svojej školy a cirkvi hlásia nielen 

slovami, ale aj skutkami. Dôkazom toho je aj školský 

projekt Prázdna stolička, ktorý v súčasnosti prekračuje 

hranice školy. Snažíme sa ním osloviť aj širšiu verejnosť 

na Slovensku či v zahraničí. Začala sa naša spolupráca s 

VÚC, ŽNO v Prešove a Košiciach, školami v Maďarsku, 

Štátnym archívom v 

Prešove a i.

9. septembra 2021 

si v našej spoločnosti 

p r i p o m e n i e m e 

„neslávne“ výročie – 80 

r o k o v  o d  v y d a n i a 

Židovského kódexu. V 

septembri 1941 vydala 

vláda SR nariadenie o 

t o m ,  ž e  „ Ž i d i a  s a 

vylučujú z akéhokoľvek 

štúdia na všetkých 

školách a učebných 

ústavoch okrem škôl 

ľ u d o v ý c h  a  o k r e m 

kurzov osobitne pre 

nich zriadených“. V EKG 

v danom období bola 

asi tretina študentov 

ž i d o v s k é h o 

v i e r o v y z n a n i a ,  č o 

znamenalo, že zo školy 

boli vylúčení a ostali po 

n i c h  l e n  p r á z d n e 

stoličky. Mnohí boli 

neskôr deportovaní do 

k o n c e n t r a č n ý c h 

táborov, mnohí z nich 

útrapy 2.  sv.  vojny 

n e p r e ž i l i .  U ž  o d 

začiatku šk. roka škola 

spolupracovala aj počas dištančného vzdelávania s 

organizáciou Post Bellum na online workshopoch 

zameraných na tému holokaustu. V januári sa konalo 

prvé pracovné stretnutie riaditeľa školy M. Damankoša s 

vyučujúcimi: M. Čurlíkom, Z. Kmecikovou a Ľ. Kónyovou. 

Triedy v našich školách boli tiež bez žiakov a v EKG ostali 

„prázdne stoličky“ nariadením vlády SR už od októbra 

minulého roka,  samozrejme, z celkom iných, 

neporovnateľných dôvodov. Vypracovali sem koncepciu 

projektu, stanovili sme si úlohy. Hlavným cieľom tejto 

aktivity je, aby sa na Slovensku už nikdy nezopakovalo 

to, že školu museli opustiť žiaci pre svoj pôvod.

Bývalý žiak kolégia, Róbert Cvi Bornstein, ktorý 

napísal knihu Záblesky v temnote, musel z EKG odísť po 

skončení tercie. On a jeho sestra, študentka sexty, vojnu 

prežili, ale ich rodičia nie. V apríli sa nám podarilo p. R. 

Bornsteina a jeho rodinu vypátrať (má 95 rokov, žije v 

Izraeli) a zorganizovali sme online stretnutie s ním a so 

žiakmi kvar ty. Pán 

R ó b e r t  s  n a m i 

komunikoval krásne 

z a c h o v a n o u 

s l o v e n č i n o u . 

Spomienky na školu, 

u č i t e ľ o v , 

medzivojnový Prešov. 

Spomienky na to, ako 

sa pred začiatkom 

š k o l s k é h o  r o k a 

d o z v e d e l i ,  ž e 

nenastúpia do školy. 

Priznal, akí boli hlúpi, 

lebo sa najprv tomu 

veľmi potešili, vôbec 

nepredpokladali, že sa 

to celé tak vyvinie a 

skončí s tak fatálnymi 

následkami. Účasť v 

S N P ,  p o s l e d n é 

stretnutie s rodičmi. V 

z á v e r e  s t r e t n u t i a 

o d z n e l o  z a  E K G : 

Prepáčte p. Bornstein 

za to, že ste museli zo 

školy odísť a viera v to, 

že  sa  to  už  n ikdy 

nezopakuje. R. Cvi 

B o r n s t e i n  s a  z a s 

vyznal, prečo napísal 

knihu spomienok na 

svojich prvých 23 rokov života: „Som povďačný všetkým 

tým, ktorí mi pomáhali, a nielen mne. Vďaka nim mi 

zostala sestra a ja len chcem vysloviť vďaku tým, ktorí mi 

pomáhali. To je omnoho dôležitejšie, než odsúdiť tých, 

ktorí konali pod vplyvom propagandy a ktorých 

podplácali vlastne tým, že im delili židovský majetok.“

Mimoriadne emotívne stretnutie ukončil náš bývalý 

žiak slovami: „Bol to pre mňa mimoriadne dojímavý 

zážitok, za to vám veľmi ďakujem. Kolégium je veľmi 

dôležitá škola, obzvlášť na Slovensku, síce nie mnoho 

Prázdna stolička – projekt v EKG
EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA
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rokov, ale teším sa, že som bol jej žiakom. Je to 

výnimočne dôležitá škola.“ My toto stretnutie vnímame 

ako začiatok iniciatívy a uvedomujeme si, aké 

mimoriadne dôležité je učiť sa a vzdelávať o týchto 

témach našich žiakov. V súčasnej spoločnosti je veľmi 

potrebné zaznamenávať takéto spomienky, vyjadrenia. 

Ako nám povedali naši žiaci po ZOOM hodine: „Dnes tu 

mali byť s nami všetci tí, ktorí tvrdia, že žiaden holokaust 

nikdy nebol.“

Projekt Prázdna stolička sa týmto nekončí. Pred nami 

je ešte veľa práce. Čo nás čaká najbližšie? Stretnutie s 

pani Júliou Sherwood – dcérou našej absolventky 

Agnešou Kalinovou (Farkašovou), ktorá musela štúdium 

v EKG prerušiť po sexte. Pátranie po študentoch, ktorí 

museli opustiť školu, po ich životných osudoch, 

vypracovať zoznam žiakov, ktorí 2. sv. vojnu neprežili, 

zhromaždiť fotodokumentáciu, aký bol dopad nariadení 

Židovského kódexu na život obyvateľov, spolupráca s 

archívom, inými školami... A pri tejto práci potrebujeme 

aj vašu pomoc, milí bratia, milé sestry. Obraciame sa na 

vás s prosbou pri zhromažďovaní fotodokumentácie, 

alebo školských pomôcok či artefaktov (zošit, učebnica). 

Ak poznáte niekoho, kto chodil do Evanjelického 

kolegiálneho gymnázia v Prešove v medzivojnovom 

období; v r. 1939-1945 (možno váš rodič, starý rodič, 

známy...), neváhajte kontaktovať jeho rodinu a 

vyhľadajte dobové fotografie z tohto prostredia, ktoré by 

ste nám vedeli poskytnúť na fotokópiu. Budeme vďační 

najmä za fotografie tried žiakov na konci školského roka. 

Milí čitatelia, v školskej knižnici máme zakúpené knihy 

od p. Bornsteina. V prípade záujmu vám vieme knihu 

zapožičať.

Ľudmila Kónyová, vyučujúca v EKG Prešov

Kontakt: konyova@esspo.sk

EVANJELICKÉ KOLEGIÁLNE GYMNÁZIUM

Dňa 28. mája 2021 sa v chráme Svätej Trojice v 

Prešove o 11. 00 hod. uskutočnili slávnostné ďakovné 

služby Božie pri príležitosti ukončenia štúdia študentov 

oktávy a IV. A triedy na Evanjelickom kolegiálnom 

gymnáziu v Prešove. Slávnostným kazateľom bol biskup 

VD ECAV Mgr. Peter Mihoč.

Prvýkrát v histórii EKG ukončila svoje študijné roky 

takzvaná dvojtrieda, vytvorená zo žiakov osemročného 

a štvorročného štúdia. Ako triedna učiteľka chcem 

vyjadriť vďaku Bohu za týchto 31 absolventov, ktorí 

dokázali vytvoriť medzi sebou rodinnú atmosféru a 

vybudovať krásne priateľstvá. Ich tablo je zložené z 

dvoch kúskov puzzle, tvoriacich jeden celok. Isto mi dáte 

za pravdu, že je v živote vzácne, ak veci do seba 

zapadnú, hoci nie vždy na prvý pokus. Som rada, že im 

sa táto misia podarila a dokázali  spolu fungovať ako dve 

ŠKOLSTVO

Evanjelická spojená škola
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triedy. Žiaci tejto triedy sa zapájali do mnohých aktivít, 

spojených so životom školy. Technický tím (A. Miňo, M. 

Petro, A. Kitko, R. Ďurica) verne niekoľko rokov 

podporoval priebeh služieb Božích a bol pomocnou 

rukou nášho duchovného správcu Mateja Oráča. 

Hudobné talenty rozvíjali svoje dary spevom i hrou na 

hudobné nástroje v školskej hudobnej kapele (E. 

Lacková, N. Lukáčová, M. Pasierb). Podnikaví študenti 

(V. Olejárová, E. Kakaščíková, A. Lernhardtová, R. Sabo) 

preukázali svoj talent vedením a spravovaním školskej 

firmy JA-Firmy, žiak Roman Sabo získal tiež prestížne 

ocenenie v rámci projektu Manpower Leadership Award 

– cena študentského lídra, ktorý pozitívne ovplyvňuje 

výsledky tímovej práce. Ďalší žiaci (A. Maťašová, M. 

Pasierb a N. Lukáčová) sa svojou duchovnou službou  

podieľali na aktivitách v Domino tíme, v ktorom 

pripravovali pre svojich spolužiakov stretávania, Pizza-

párty, Noci v škole i Domino víkendovky vo Veľkom 

Slavkove. Naši maturanti nezaháľali ani v športe, 

reprezentoval i  našu školu vo florbalových či 

stolnotenisových súťažiach. Táto dvojtrieda sa môže 

popýšiť aj majsterkou sveta v ženskom ľadovom hokeji 

junioriek za nemeckú reprezentáciu. Tento titul získala 

Heidi Strompf. Natália Petrová bola predsedníčkou 

Žiackej školskej rady EKG v školskom roku 2019/2020, 

Lenka Brozmanová jej pomáhala ako podpredsedníčka. 

Ema Lacková bola odmenená riaditeľskou pochvalou za 

reprezentáciu školy v Geografickej olympiáde na 

obvodnej i krajskej úrovni a za 9. a 5. miesto v 

celoslovenskom kole. Riaditeľská pochvala bola udelená 

i Soni Zekuciovej za osemročnú úspešnú reprezentáciu 

školy v Olympiáde v nemeckom jazyku na obvodnej a 

krajskej úrovni a za postup do celoslovenského kola 

nemeckej debatnej súťaže Jugend debattiert. Naši 

maturanti sa zúčastnili výmenných pobytov s 

nemeckými partnerskými mestami v Grossengotterne a 

v Remscheide. Výborne reprezentovali Slovensko na   

medzinárodnom projekte Schulbrücke Europa (S. 

Zekuciová, N. Lukáčová a Z. Gállová).  Spolu 12 žiakov 

získalo nemecký jazykový diplom DSD I (Deutsches 

Sprachdiplom ) a ôsmi žiaci dosiahli nemecký jazykový 

diplom DSD II na úrovni B2/C1.  Šutdenti EKG mali tento 

rok prvýkrát možnosť preveriť aj svoje digitálne 

zručnosti a získať medzinárodný IT certifikát ECDL – 

European Computer Driving Licence – Európsky 

vodičský preukaz na počítače (O. Turák, Z. Gállová, R. 

Sabo, V. Hrehová, R. Ďurica, A. Kitko, A. Lernhardtová, 

M. Petro).

Administrat ívnou maturitou ukonči l i  svoje 

gymnaziálne vzdelávanie a je čas otvoriť nové dvere. V 

ďalších rokoch všetkým absolventom prajem Božie 

vedenie a veľa úspechov!

Iveta Birošová

EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zápis do prvého ročníka

V mesiaci apríl dostali rodičia opäť príležitosť zapísať 

svoje dieťa na povinnú školskú dochádzku v novom 

školskom roku 2021/2022. Svoje dieťa prihlásili najskôr 

online a následne absolvovali osobné stretnutie 

( s a m o z r e j m e  s  r e š p e k t o v a n í m  v š e t k ý c h 

protipandemických opatrení). Budúci prváci tak mohli 

nahliadnuť do triedy základnej školy a vyskúšať si, aké je 

to sedieť v školskej lavici, či riešiť rôzne úlohy, ktoré pre 

nich pripravili pani učiteľky. Záujem o našu základnú 

školu nás milo prekvapil. Otvárame nie jednu, ale opäť 

dve triedy s celkovým počtom 36 žiakov.  Minulý rok sme 

oslávili 10. výročie nášho vzniku, a tak sa tešíme, že za 

tento čas vzrástol počet žiakov z prvých siedmich na 

terajších 284. 

Ďakujeme Pánu Bohu, že požehnáva našu 

každodennú prácu.

Jarmila Kočová
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Keď prišiel apoštol Pavel do gréckeho mestečka 

Beria našiel tam Židov ale i Grékov, ktorí mali vyššie 

záujmy, ako len pozemské, resp. telesné. Aj oni museli 

síce jesť a piť, aby mohli žiť. Ale nežili preto, aby jedli a 

pili. Starali sa o to, čo mnohým dnes tak často uniká, k 

čomu sa stavajú ľahostajne, oni totiž mysleli aj na 

večnosť. Kvôli tomu sa schádzali v synagóge, kde veľmi 

ochotne prijímali Božie Slovo. Už toto schádzanie v 

náboženskom zhromaždení je dôkazom toho, že túžili 

nájsť pravý zmysel života. Túžili po Pánu Bohu a po 

živote s ním tu v časnosti a potom aj vo večnosti. V 

srdciach všetkých týchto návštevníkov sa odohrávalo to, 

čo v srdci cirkevného otca Augustína, ktorý povedal: 

Nespokojné je moje srdce, dokiaľ nespočinie v Tebe, ó 

Bože.

Aj obyvatelia Berie postrehli, že evanjelium,  ktoré 

Pavel  zvestuje, je niečo nové, čo ešte nikdy nepočuli. 

Cítili, že z toho slova prúdi sila, duch a život. Bola im 

vzdialená povrchnosť a ľahkomyseľnosť, ktorých sme 

dnes tak často svedkami a zvlášť v dôležitých veciach, 

akými sú  veci duchovno – náboženské. Mnohým z nás 

dnes stačí vedomie, že som evanjelik evidovaný niekde v 

cirkevnom zbore. Inému stačí, že si zaplatil cirkevný 

príspevok. Niekomu zas, že na veľké sviatky príde do 

kostola.  Ľudia v Berii sa neuspokojili len s počúvaním 

Pavlovej zvesti, ale sami sa snažili na podklade textov zo 

Starého zákona – Tóry overiť si pravdivosť Pavlových 

tvrdení. Jednoducho každý deň skúmali Písma.  

Pavlovi nešlo o to, aby ľudia fandili evanjeliu  a neboli 

nepriateľsky naladení voči kresťanstvu. Neusiloval sa 

svojou činnosťou o presvedčenie poslucháčov, aby sa 

stali kresťanmi. Nešlo mu o to, aby sa kresťanské 

náboženstvo stalo pre nich nejakým lacným opojením. 

Veľký propagátor komunistickej ideológie Lenin 

povedal: Náboženstvo je ópium ľudstva. Ópium je látka, 

ktorá sa podáva človeka na zmiernenie bolesti, ale pod 

jeho účinkami sa človek môže povzniesť nad realitu, 

môže byť teda i drogou, na ktorej sa stane človek závislý. 

Viera však takto nepôsobí. Viera je vzťah dvoch 

konkrétnych osôb Boha a človeka. Vždy obsahuje 

rozumovú i citovú zložku. Práve viera nás stavia do 

reality zodpovednosti za svoj život pred Bohom. Pavel si 

prial, aby pôsobením Ducha Svätého prijali ponúkaný 

dar viery.

Keď Pavlovi poslucháči prijali Pavlom zvestované 

slovo a uverili evanjeliu, nestala sa im táto osobná 

skúsenosť len formálnym poznaním, či známosťou, ale 

viedlo ich to do živého spoločenstva s druhými ľuďmi. 

Tvorili spolu živý cirkevný zbor.

Na úvod som použil titulok: Živé alebo online? Myslel 

som na spoločenstvo. Posledný rok sme žili viac v online 

spoločenstve ako v živom. Pán Boh nám v týchto dňoch 

zase otvoril možnosť tvoriť živé spoločenstvo. Čo urobíš 

brat, sestra? Zostaneš v pohodlí obývačky a pozrieš si 

nedeľné služby Božie doma alebo prídeš do kostola ako 

kresťania v Berii, aby si ochotne prijímal slovo Božie a 

skúmal Písma? Online služby Božie sú Božou vôľou pre 

nás v stave núdze. „Živé“ služby Božie s tvojou osobnou 

prítomnosťou sú Božou vôľou pre nás za normálnych 

okolností. Prenechajme online služby Božie starým, 

chorým a nevládnym. My zdraví sa vráťme do našich 

kostolov na svoje miesta a buďme zase živým zborom a 

živým spoločenstvom oslavujúcim Pána Ježiša. Tešíme 

sa na Vás!

Ondrej Koč, zborový farár

SPOLOČENSTVO

Živé alebo online?



Obraz otca

DEŇ OTCOV

Luther, keď zdôrazňoval kňazstvo všetkých veriacich. 

Má to dvojaký význam: 1. Každý veriaci má osobný 

prístup k Pánu Bohu skrze Pána Ježiša Krista. Nie je 

potrebné sprostredkovanie kňazom, ako to bolo 

chápané v stredoveku. 2. Každý má svedčiť o Pánu Bohu 

druhým ľuďom svojimi slovami, aj svojiím životom. Práve 

kresťanská rodina je pre to najvhodnejším a najlepším 

miestom. Tým kňazom v rodine by mal byť v prvom rade 

otec. Rodičia sú povolaní, aby deťom sprostredkovali 

poznanie Pána Boha. Tiež sú povolaní k tomu, aby 

predkladali v modlitbách svoje deti Bohu. Existujú tri 

základné kroky, ako deťom priblížiť Boha: príklad, slovo a 

symbol. Najdôležitejší je príklad, teda osobný život viery. 

Dieťa musí vidieť, že jeho otec aj matka nielen 

mechanicky vykonávajú náboženské obrady, ale žijú 

praktický a autentický život viery. Ďalším pilierom je 

slovo. To je živé spoločenstvo s Pánom Bohom, v Božej 

prítomnosti pri rodinnej pobožnosti. Tú má zvolávať a 

viesť otec. Je to jeho úloha a zodpovednosť. Otcovia, 

nečakajte, že to budú robiť matky. Vy ste kňazmi vo 

svojich rodinách. Chopte sa tejto úlohy! Spoločný spev, 

čítanie z Božieho Slova, zdieľanie a modlitby môžu 

silným spôsobom budovať charakter vašej rodiny. A 

napokon symboly. Aké symboly nás obklopujú v našich 

domácnostiach? Je to kríž, či verš z Písma, ktoré visia na 

našej stene? Aj to, na čo sa naše deti pozerajú, aj to ich 

formuje a buduje ich vieru. 

To najkrajšie, čo si deti môžu odniesť, je život prežitý 

v rodine so svojimi rodičmi. Nič na svete nedokáže 

nahradiť mamu a otca. Otec, ktorý si plní Božiu úlohu: 

byť otcom - autoritou a kňazom, je požehnaním pre 

svoju rodinu. Neprichádza to samo od seba. Stojí to 

nejaký čas. Je potrebné odložiť mobil, či vypnúť televízor. 

Prevziať zodpovednosť, ktorú Pán Boh na nás, otcov, 

položil. Učme sa od Neho, čo to znamená byť dobrým 

otcom, čo to znamená byť autoritou a kňazom. 

Martin Chalupka, zborový farár - senior

Tretia júnová nedeľa (ktorá je už za nami) je okrem 

iného aj dňom otcov. Akí sú otcovia dnes? Aký otec 

som ja? Akí by sme mali byť ako otcovia? Je dôležité 

odpovedať na tieto otázky. Myslím, že dobrú radu nám 

dáva apoštol Pavol. On hovorí, že otec má byť prísny a 

má vychovávať deti s napomínaním podľa Pána. To 

znamená, že otec má byť autoritou a kňazom vo svojej 

rodine. 

Otec by mal byť prvou autoritou. On by mal vydávať 

zákazy a aj riešiť konflikty medzi deťmi. V žiadnom 

prípade by to nemal nechať na manželku. Musí stáť vždy 

na jej strane, zastať sa jej a podporiť ju. Nesmie ju a jej 

autoritu pred deťmi zhadzovať, ale upevňovať. Ak deti 

tušia, že môžu popudiť jedného rodiča proti druhému, 

určite to využijú. Deti musia jasne vidieť, že v rodine je 

niekto skúsenejší a silnejší, niekto, kto udržiava 

poriadok. Ak je to potrebné, otec povie: nepôjdeš, 

nedostaneš, neuvidíš... Dieťa protestuje, ale v podstate 

je spokojné. Cíti totiž veľkú lásku, to že sa o neho niekto 

zaujíma, že sa o neho niekto stará. Cíti silu rozhodnosti, 

ktorá ho chráni pred jeho vlastnou hlúposťou a 

nedostatkom skúseností. Dieťa sa pohybuje v bezpečnej 

zóne, ktorú mu jasnými hranicami vytýčia jeho múdri 

rodičia. Dieťa, ktoré môže robiť všetko na čo si zmyslí, 

ktoré má všetko na čo si spomenie, ktoré nemusí nič 

urobiť, je úbohé dieťa. Hranice sú dôležité a dôležité je 

ich presne dodržiavať a neposúvať podľa nálady, alebo 

situácie. K správnej otcovskej výchove patrí aj trest. 

Početné hrozby a rozčuľovanie sú bez činov zbytočné. 

Pôsobia u detí ľahostajnosť, oslabujú vážnosť otca, ktorý 

si tým pripravuje trápenie, ktoré si mohol ušetriť. 

Hrozby, či vyhrážanie nemajú zmysel. Svoje miesto vo 

výchove má aj trest. Aj malý trest vykoná viac ako všetky 

hrozby dohromady. Trest, ktorý nie je vykonaný v 

nepríčetnom hneve, či zlosti, ale ako jasná odpoveď na 

priestupok. Trest nie je poslednou možnosťou, ale prvou 

odpoveďou. Je odpoveďou, ktorú má vykonať otec. V 

akých prípadoch? Ak dieťa neposlúchne, oklame, či 

podvedie autoritu rodiča, alebo ak dieťa spôsobuje 

fyzickú bolesť človeku alebo zvieraťu. Byť autoritou 

neznamená byť tyranom, ale niesť zodpovednosť. 

Vychovávať a formovať svoje deti. 

Otec by mal byť kňazom v rodine. V Prvom liste 

Petra 2, 9 je okrem iného napísané: „vy ste kráľovským 

kňazstvom“. Je to učenie, ktoré vyzdvihol aj Martin 

PATMOS02-2021 11



prostriedky komunikácie, ktoré využíva, nie sú tomu 

ekvivalentné. 

Čo všetko obnáša príprava a nahrávanie služieb 

Božích?

Peter: Hlavná časť je samozrejme na bratoch 

farároch, setre farárke, kantoroch, kostolníkoch a tak 

ďalej...  Ale čo sa týka samotného prenosu, tak ten má na 

starosti hlavne Paľo, povie o tom asi viac. Ja som skôr v 

zákulisí, starám sa o vizuál a spravujem  youtubový 

kanál.

Pavol: Prvý krok je, že musím dostať od bratov 

farárov a sestry farárky podklady (piesne, epištola, 

evanjelium – celý program služieb Božích). Toto všetko 

si pripravím dopredu, a ráno v kostole si už len pozapá-

jam a nastavím kamery a skontrolujem mikrofóny, aby 

všetko bolo v poriadku. Peťo na základe materiálov, 

ktoré dostane od bratov farárov a sestry farárky vytvorí 

nejaký zaujímavý vizuál, ktorý pasuje k téme. Priamy 

prenos vyžaduje veľkú sústredenosť, pretože je potreb-

né skĺbiť zvuk (spev+organ+kazateľ) aj obraz a sledovať 

čo sa deje počas vysielania, aby bolo všetko to, čo chce 

daný kazateľ povedať, zrozumiteľné.

Stretli ste sa počas roka s nejakou stresovou 

situáciou?

Peter: Ja som si to skôr užíval.

Pavol: Určite áno, tých stresových situácií bolo 

niekoľko. To, že to robíme online, sa nedá nič naplánovať 

a niektoré veci neviem ovplyvniť. Niektoré stresové 

situácie boli aj úsmevné – ale až časom.

Čo je na tejto službe najťažšie?

Peter: Za mňa tá neúprosná pravidelnosť.

Kedy začalo prvé online vysielanie služieb Božích a 

akou formou?

Peter a Pavol: Vysielanie začal M. Čurlík s Matejom 

Oráčom a robili to prostredníctvom Facebooku a 

mobilných telefónov. Neskôr sme rozbehli kanál 

youtube, na ktorom sme použili lepšie technológie. 

Jeden deň sa video nahralo, druhý deň/noc sa zostrihalo 

(upravilo) a následne sa to zverejnilo na youtube kanáli, 

ktorý ste si vedeli pozrieť. Nahrávanie aj so strihaním 

bolo časovo náročnejšie, pretože bolo potrebné dohod-

núť termín s bratmi farármi, nahrávanie sa nie vždy 

podarilo na prvý krát (niekedy trvalo aj dve hodiny), 

samotné strihanie trvalo 3-4 hodiny, kým nevznikol 

výsledný produkt. Spracovanie jedných služieb Božích 

niekedy trval až 6-8 hodín. Najťažšie to bolo počas 

veľkej noci, keď služby Božie boli skoro každý deň. 

Nemôžeme povedať, že tieto služby Božie boli vysielané 

online, boli robené iba zo záznamu. Slovo online 

znamená, že sa vysiela v reálnom čase. Po týchto 

skúsenostiach, ktoré sme mali, kde príprava zaberala 

veľa času, sme prešli na spôsob, kedy to doslova do 

písmena robíme online - to znamená, že vysielame to, čo 

sa v reálnom čase deje. Táto zmena nastala zhruba po 

Veľkej noci v roku 2020. 

Peter: Ja ešte dodám... Vnímali sme, že už to bolo 

neudržateľné. Čím ďalej, tým väčšia časť ľudskej činnosti 

sa presúva aj do online priestoru. Cirkev nemôže 

zaostávať, pretože by tým strácala svoj dosah na 

spoločnosť. Už teraz je ten priestor prehustený a dosť 

veľa sme zameškali. Niekedy mi to pripadalo tak, že 

cirkev síce chce oslovovať tzv. dnešného človeka, ale 

Peter a Pavol pomáhajú 

pri šírení evanjelia

Nie je to začiatok kázne k novozmluvnému textu. Je to súčasná realita každej nedele, sviatkov,  keď naši dvaja 

bratia Peter Gál a Pavol Petrič mieria do kostola a k počítaču, aby nám mohli sprostredkovať online prenos služieb 

Božích. V marci tohto roku sme si pripomenuli rok od prvého zatvorenia kostolov, a tým aj prvé výročie obdobia, kedy 

sme ostali plne odkázaní na online vysielanie služieb Božích. Máme radosť a sme vďační za to, že náš zbor veľmi rýchlo 

a plynule prešiel do online priestoru a dnes sa živé vysielanie teší vysokej sledovanosti (priemerne 2000 zhliadnutí 

každú nedeľu). Samozrejme, nedeje sa to všetko samé od seba, ale je za tým čas, ochota a práca našich dvoch bratov.

ROZHOVOR



Pavol: Neviem na túto otázku jednoznačne odpove-

dať, pretože je to služba. Začiatky boli ťažké, kým sme si 

našli nejaký systém, veľa vecí sme sa museli aj učiť a 

skúšať. Teraz je to už trochu ľahšie, dosť vecí už máme 

predpripravených a niektoré už vylepšujeme. 

Čo Vám naopak robí radosť?

Peter: Keď vidím, že to naberá na kvalite. Ale najviac 

ma teší, že sa Božie slovo dostane aj k tým, ktorí by boli 

normálne na okraji. Napr. starší ľudia môžu teraz byť 

virtuálne každú nedeľu v kostole. Naše služby Božie sú 

počas pandémie jedny z najpozeranejších na Slovensku, 

ak počítame Youtube, pozerajú ich ľudia aj z iných 

zborov. Je to fajn, keď za jednu nedeľu sa dá byť v kostole 

v Prešove, Žiline aj v Hybiach. Má to zmysel aj z toho 

dôvodu, že nás to ako jednotlivé zbory spája. 

Pavol: Radosť mi robí to, že môžeme sprostredkovať 

služby Božie pre všetkých ľudí a nie len prešovského 

zboru, ale dokonca po celom svete. Radosť nám robilo aj 

to, keď sme videli, ako tie čísla rástli a keď sme prekonali 

tú „magickú“ hranicu 1000 odberateľov, aby sme mohli 

použiť modernejšie technológie.

Ako ste sa k tejto službe dostali? Súvisí nejakým 

spôsobom s Vaším povolaním?

Peter: Len veľmi okrajovo, som informatik. Ale baví 

ma vytvárať aj niečo vizuálne príjemné. Keď sa mi podarí 

nájsť nejaký výstižný obrázok, ktorý reprezentuje obsah 

kázne, som spokojný.

Pavol: Taktiež ako aj u Peťa aj u mňa to čiastočne to 

súvisí aj s mojím povolaním informatika. Video aj strih 

ma vždy bavili, sú mi veľmi blízke, pretože človek tam 

môže byť kreatívny. Môžeme poskytnúť ľuďom, aby 

videli to, čo by inak nebolo možné.  Dávnejšie som 

realizoval vysielanie ProChrist z Bardejova a iné podob-

né akcie, kde som tiež robil kameru, produkciu a strih. 

Akú inú službu by ste chceli robiť, ak by nebola 

táto?

Peter: Verím, že táto služba je len na začiatku.

Pavol: Určite takú, ktorá by nejakým spôsobom 

súvisela s médiami, videom, strihom, zvukom. 

Aké sú Vaše plány a vízie do budúcna v tejto 

službe?

Peter: Je čo zlepšovať. Napríklad máme málo 

sledovateľov  z mladších ročníkov. Nebolo by zlé 

pokrývať aj skupiny v produktívnom veku a mládež. 

Pavol: Pokračovať ďalej a zlepšovať sa. Zároveň by 

sme chceli rozšíriť tím spolupracovníkov o ďalších ľudí, 

aby sme sa vedeli striedať, aby sme boli nahraditeľní, ak 

by sa náhodou niekedy niečo stalo. 

Čo by ste chceli dodať?

Peter: Cirkev, samozrejme, musí fungovať na 

osobnej úrovni: dotykom, z očí do očí. Práve preto je 

nevyhnutné využívať všetky kanály na prenos pocitu 

spoločenstva, najmä tam, kde dotyk nie je k dispozícii.

Pavol: Ďakujeme všetkým, ktorí nás sledujú, je to pre 

nás povzbudením, keď vidíme, že to má zmysel, keď čísla 

sledovateľov stúpajú, keď máme niekedy aj spätnú 

väzbu vo forme komentu alebo osobného poďakovania. 

Taktiež sa chceme ospravedlniť za niektoré malé 

chybičky, ktoré počas prenosov vznikajú, keď možno 

občas vypadol zvuk alebo sa niečo prerušilo. Sú to 

technické veci, ktoré nevieme ovplyvniť. 

Taktiež chcem poďakovať bratom farárom a sestre 

farárke, že sa prispôsobili a dokázali kázať, aj keď Vaše 

miesta v laviciach boli prázdne. Viem, že to nebolo pre 

nich ľahké, ale dali to. Poďakovanie patrí aj bratovi a 

sestrám kantorkám a spevákom, ktorí chodili, aby 

poslúžili hrou na organe a spevom. Ďakujem Bohu, že 

nám dal dary, ktorými Vám môžeme slúžiť, lebo bez toho 

by sme to nedokázali.

Boli by sme veľmi radi, keby ľudia začali opäť chodiť 

do kostola aj napriek tomu, keď máme online priestor. 

Nespoliehajme sa na to, vráťme sa pomaly k starému 

spôsobu, stretnime sa fyzicky, pretože osobné vzťahy sú 

osobné vzťahy. Keďže teraz počas „korona doby“ tie 

vzťahy trochu opadli, každý ostal zavretý sám v sebe, je 

dobré prísť do kostola a po jeho skončení sa stretnúť, 

porozprávať a zdieľať.

Pavol Petrič
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Pri príležitosti 90. výročia posvätenia chrámu v 

Rokycanoch sa budeme v tomto čísle venovať fílii v 

Rokycanoch. Krátka história je spracovaná zo zborovej 

kroniky, kam to zaznamenal niekdajší zborový farár Ján 

Midriak.

V doline Svinky veľmi skoro zapustili korene 

reformačné myšlienky, ktoré tu našli pripravenú pôdu. 

Mená obcí Rokycany a Janov poukazujú na to, že tieto 

obce boli založené husitmi, preto sa tu reformačné 

myšlienky ujali skoro a vznikli tu samostatné evanjelické 

zbory. Koncom 17. storočia nastúpila protireformácia a 

evanjelické zbory stratili nielen svojich farárov, ale aj 

kostoly. Lepšie časy svitli po vydaní tolerančného ediktu 

cisárom Jozefom II. V roku 1861 nariadilo dištriktuálne 

predsedníctvo postaviť pre veriacich v týchto fíliách 

respektíve diasporách najprv centrálnu školu, a potom 

vybudovať kostol. Plán dostal rázny impulz, keď 

radačovský statkár Gejza Hedry v roku 1916 daroval pre 

stavbu kostola pozemok v Bzenove, pod tou 

podmienkou, že ho vybudujú do roku 1929. Pre svetovú 

vojnu, cirkevné pomery a spory, kde každá strana mala 

vážne dôvody, nebolo možné túto nákladnú stavbu 

realizovať. Na konvente dňa 4. 8. 1929 padlo 

jednomyseľné rozhodnutie, že kostol bude postavený v 

Rokycanoch. Pozemok, ktorý daroval Štefan Čop, bol 

neskoršie vymenený za pozemok, na ktorom dnešný 

kostol stojí podľa projektu architekta Bartolomeja 

Patzelta. Stavebný materiál a náklady boli zabezpečené 

z majetkovej dane všetkých cirkevníkov, podporami 

dištriktu, cirkevných zborov, zbierkami a darmi 

jednotlivcov (aj z USA). So stavbou sa začalo 22. 6. 

1930 posviackou základného kameňa. Ukončená bola  

1. 11. 1930 a jej celkové náklady sa vyšplhali na 

107 050 Kčs. 

Svoju lásku k Božiemu stánku preukázali veriaci 

venovaním bohoslužobných predmetov. Pekný oltár je 

dielom rezbárskeho majstra Floriána Kellera a 

stolárskeho majstra Jozefa Sepešiho. Maliarsku prácu 

FÍLIE

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Prešov

Fília Rokycany

Pri príležitosti 90. výročia posvätenia chrámu v 

Rokycanoch sa budeme v tomto čísle venovať 

fílii v Rokycanoch. Krátka história je spracovaná 

zo zborovej kroniky, kam to zaznamenal 

niekdajší zborový farár Ján Midriak.



urobil chrámový maliar Ján Koch. Oltárny obraz 

namaľoval a daroval Alexander Ižo, hanušovský 

evanjelický farár. Orgán je darom Kolégia. Kostol, o 

ktorého výstavbu sa zaslúžil zborový farár a senior Július 

Hajdu a horliví kurátori Ján Kačmár (Janov), Ján Beňko 

(Bzenov) a Štefan (Čop),  bol posvätený 14. júna 1931 

biskupom Dr. Vl. P. Čobrdom. Filiálny cirkevný zbor v 

Rokycanoch si pripomenul vzácne 50- ročné jubileum 

posvätenia chrámu na slávnosti dňa 21. júna 1981 za 

účasti biskupa VD Dr. Júliusa Filu z Košíc, ktorého kázeň 

zaznela na službách Božích. Zvláštnosťou slávnosti  

bola neúčasť cirkevného zborového farára J. Midriaka 

kvôli operácií, hoci celú slávnosť pripravil. Zborový 

dozorca J. Semko prečítal pozdrav J. Midriaka, z ktorého 

pre zaujímavosť citujeme: 

„... Pri Božom slove je vždy dobre. Som presvedčený, 

že ste chrám k dnešnej slávnosti pekne pripravili. Bol by 

si zaslúžil pri takom jubileu celkom nový šat ... S Božou 

pomocou udržíme rovnováhu. A zhlboka dýchajme, t.j. z 

hĺbky viery, ktorá nás udrží. Keď bude tak, bude funkcia 

tohto chrámu do druhého polstoročia požehnaná. A to si 

úprimne prajeme, ďakujúc staviteľom, ktorí tento chrám 

postavili...“

Ubehlo len 40 rokov a tento chrám naozaj naďalej 

slúži a prináša jeho veriacim požehnanie. Úsilie, ktoré 

vtedajší dozorcovia a farári vynaložili, nebolo naozaj 

márne. Dňa 20. júna 2021 sa konali slávnostné služby 

Božie pri 90. výročí posvätenia chrámu. Veríme, že 

chrám bude slúžiť ďalšie desiatky rokov a Hospodin tam 

bude prebývať.

Kurátorom fílie Rokycany je pán Štefan Hadbavný. 

Položili sme mu pár stručných otázok: 

Ako dlho ste kurátorom v tejto fílii a ako si 

spomínate sa svoje začiatky?

Kurátorom fílie Rokycany som 14 rokov. Začiatky boli 

ťažké, keďže som nevedel, čo táto práca obnáša, nemal 

som žiadne skúsenosti a ani nikoho, kto by mi poradil.

Čo obnáša práca kurátora? Aké sú Vaše 

"povinnosti"?

 Práca kurátora obnáša  pravidelne sa zúčastňovať 

služieb Božích, vypomáhanie bratom farárom, viesť 

príjmy a účtovníctvo, starať sa o chod kostola a jeho 

okolia.

Váš chrám tento rok oslavuje 90. výročie 

postavenia. Aké sú Vaše prvé spomienky na tento 

kostol?

Chodieval som sem už ako malé dieťa s rodičmi. 

Vtedy bol taký preplnený kostol, že si človek ani nemal 

kam sadnúť.

Koľko ľudí sa priemerne zúčastňuje služieb 

Božích a ako často ich mávate?

Na služby Božie chodí približne 70 ľudí. Konajú sa 

každé dva týždne a väčšinou v advente a pôste v 

stredu o 18:00. 

Čo je vo Vašom kostole podľa Vás zvláštne, 

výnimočné, čo by stálo za zmienku?

 Za zmienku by stál orgán, ktorý bol prevezený z 

prešovskej fary a  je starší ako samotný kostol.

V LAVICIACH

O. Adamkovičová

Chrámové lavice

Tie Božie sedadlá

A On tam uprostred

Stačí keď dvaja – traja 

v Jeho mene

v chráme sa usadia

Keď ruky zložia v pokore

v modlitbe vrúcnej

k Otcovi

Keď v piesni ktorá zazvučí

On sám ich s láskou osloví

Kto zažil to raz

zatúži znova čuť

ten milý Boží hlas

a spievať pre Neho

chorály radostné

Na svoje miesto

v chrámovej lavici

poď aj ty sestra brat

Polož tam pred Neho

všetko čo v srdci ťa ťaží

Nedaj sa ničím zastaviť

Pánovu blízkosť

môžeš tam vždycky 

v pokoji v radosti zažiť
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Ako ste si už možno pri východe z chrámu viacerí 

všimli, vo výklade nášho kníhkupectva Patmos sú 

vyložené pamätné mince so zobrazením nášho Chrámu 

sv.Trojice. Ich autorom je pán Peter Ščecina, ktorého 

sme k tejto tematike trochu viac vyspovedali.

Pán Ščecina, mohli by ste sa nám v úvode bližšie 

predstaviť - odkiaľ pochádzate, niečo o svojej rodine, 

povolaní...

Svoje detstvo som strávil v obci Červenica pri 

Sabinove. Keď som sa oženil, presťahoval som sa do 

Prešova. Mám troch synov, jedného vysokoškoláka a 

dvoch gymnazistov. Čo sa týka môjho povolania, tak 

vyštudoval som na RKCMBF TI (Rímsko-katolícka 

cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta - Teologický 

inštitút ) v Košiciach so zameraním na   učiteľstvo 

náboženstva a etiky. Neskôr som si oblasť rozšíril o ďalší 

predmet, a to geografiu na Katolíckej univerzite v 

Ružomberku.

Hovoríte, že ste študovali viac menej učiteľské 

odbory. Ste v skutočnosti aj teraz učiteľom?

Bol som učiteľom, ale v súčasnosti pracujem v jednej 

rakúskej agentúre v sociálnej oblasti.

Ako ste sa dostali k výrobe mincí? Čo Vás 

inšpirovalo?

Mojou srdcovou záležitosťou je aj to, že keď 

navštívim nejaké mesto alebo pamätihodnosť, rád si 

kúpim na pamiatku mincu. A keďže nie všade ju mali, tak 

som sa rozhodol, že aspoň v niektorých mestách 

vyrobím pamätné medaily pre turistov, návštevníkov a 

numizmatikov. A tak vlastne to celé začalo, že som začal 

s razbou zväčša najstarších a dominantných sakrálnych 

objektov. Doteraz boli vyrobené mince pre Prešov (štyri 

sakrálne stavby), Košice, Levoču (dve sakrálne stavby), 

Sabinov, Ľutinu, Kežmarok. Do budúcna sa plánujú 

ďalšie pamätné mince aj pre ostatné mesta hlavne v 

Prešovskom kraji.

Ste zároveň aj zberateľom mincí? Ak áno, máte 

nejakú zbierku?

Už ako malého chlapca ma zaujímali mince. 

Pravdaže v tej dobe pred  30 rokmi to boli mince 

susedných štátov, nič výnimočné. Ak sa mi dostala do 

rúk strašia mince napr. spred 50-tich rokov, tak to už 

som mal veľkú radosť. A tak tento koníček pretrval až do 

teraz. Pred viac ako desiatimi rokmi ma oslovil jeden 

numizmatik, či by som nemal záujem  stať sa členom 

Numizmatickej spoločnosti. Touto ponukou som bol 

nadšený, a tak som bol oficiálne zapísaný ako člen SNS 

(Slovenskej numizmatickej spoločnosti) pri SAV 

(Slovenskej akadémie vied) v Košiciach. Dostal som sa k 

väčším možnostiam a nadobudol širší rozhľad v oblasti 

numizmatiky (numizmatika – historická veda 

zaoberajúca sa mincami a medailami, ich študovaním v 

rôznych časových úsekov).  Samozrejme, rozšíril som si 

aj osobnú zbierku mincí z rôznych historických dôb, ako 

napr. zo staroveku, biblické mince, starovekého Ríma, 

Rozhovor 

s autorom pamätnej 

mince Chrámu sv. Trojice

CIRKEV



stredoveku z obdobia panovania Arpádovcov, 

Anjuovcov či Habsburgovcov. Z novších razieb to boli 

mince vydané štátom Vatikán, ako aj mince od začiatku 

jestvovania Československej republiky od roku 1918 až 

po súčasnosť. Popri zbieraniu mincí sa venujem aj štúdiu 

z oblasti numizmatiky a vydávaním publikačnej činnosti. 

Okrem článkov v odbornej literatúre som vydal aj knihu 

„Platidlá spomínané v Biblii“, v ktorej oboznamujem 

verejnosť s mincami, ktoré sa používali v biblických 

dobách.

Ako sa pamätné mince vyrábajú?

Celý proces výroby je časovo náročný. Od myšlienky 

vytvoriť mincu až po finálny výrobok trvá približne 6 

mesiacov. Na počiatku 

je nakresliť návrh s 

vhodným pohľadom na 

konkrétny objekt  a 

k ruhopismi .  Potom 

n a s l e d u j ú 

a d m i n i s t r a t í v n e 

s c h v á l e n i a ,  k e ď ž e 

väčšinou sa používa 

symbol daného mesta, 

musí magistrát schváliť 

návrh na mincu. Po 

s c h v á l e n í  n á v r h u 

nasleduje práca pre 

grafika, ktorý vyrobí 

model a podľa ktorého 

budú vyrobené dve 

r a z n i c e .  Po t o m  s a 

p r i s t u p u j e  k 

samotnému razeniu 

mincí. Tento proces 

som z jednodušene 

opísal ,  aby bol  pre 

čitateľov zrozumiteľný, 

ale v skutočnosti sú to 

hodiny dorábania, kontroly, schvaľovania, prerábania.

Pracujete na výrobe mincí sám alebo máte 

spolupracovníkov?

Pri výrobe mincí nie je možné pracovať sám, pretože 

na to sú potrebné stroje. Ja som iniciátorom a svoje 

objednávky posúvam ďalej, konkrétnym osobám, ktorí 

sú profesionáli v danej oblasti. Či to sú odborníci na 

grafiku, razbu, ale aj výrobu propagačného letáčika k 

minciam.

Z čoho sa mince vyrábajú? Dá sa kúpiť viac druhov?

Mince sa môžu vo všeobecnosti vyrábať z rôznych, 

vhodných kovov. Medzi najviac vzácne mincové kovy 

patrí samozrejme zlato a striebro. Z obecných kovov sú 

to najmä mosadz (žltý kov, imitácia zlata, z toho kovu sú 

vyrobené súčasne 10, 20 a 50 centové mince), meď 

(červený kov, z toho kovu sú vyrobené súčasne 1, 2 a 5 

centové mince), hliník (biely kov, imitácia striebra, z toho 

kovu boli vyrobené slovenské mince v hodnote 10 a 20 

halierov), alpaka (starostriebro, taktiež imitácia striebra)  

a iné. Rôzne varianty k jednotlivým spomínaným môžu 

byť povrchovo upravované, z ktorých potom vznikajú 

patinované mince, ktoré budia dojem starobylosti.

A konkrétne mince so zobrazením kostola sv. 

Trojice sú vyrobené z akých kovov?

Konkrétne mince s vyobrazením Chrámu sv. Trojice 

sú vyrazené do dvoch druhov kovov, a to mosadz a 

patinovaná mosadz. 

Prečo ste sa rozhodli stvárniť práve kostol sv. 

Trojice?

Chrám sv. Trojice bol naplánovaný už pred 

n i e k o ľ k ý m i  r o k m i . 

Keďže v Prešove už boli 

v y r a z e n é  m i n c e  s 

v y o b r a z e n í m 

K o n k a t e d r á l y  s v . 

Mikuláša, Katedrály sv. 

Jána Krstiteľ a Kostola 

K r i s t a  K r á ľ a , 

nasledovala minca s 

Chrámom sv. Trojice. 

N a  ď a l š i e  r o k y  s ú 

naplánované mince s 

P r a v o s l á v n y m 

chrámom, Židovskou 

synagógou, Kalváriou a 

tak ďalej.

Kde je možné kúpiť 

Vaše mince?

 Mince je možné 

k ú p i ť  h l a v n e  v 

i n f o r m a č n ý c h  a 

turistických centrách, v 

p r e d a j n i a c h  s o 

suvenírmi, alebo si to 

priamo objednať na 

mailovej adrese  medaila.vyroba@gmail .com. 

Samozrejme, mincu so zobrazením Chrámu sv. Trojice si 

môžete kúpiť aj v kníhkupectve Patmos (oproti kostolu).

A čo dodať na záver? Ďakujem za Vašu ochotu a 

Váš čas pri tvorbe tohto rozhovoru.

Chcem sa Vám, pani redaktorka poďakovať za 

pozvanie uskutočniť tento rozhovor a prajem všetkým 

čitateľom silnú vieru a pevné zdravie v tejto dobe. Ak by 

sa medzi čitateľmi našiel niekto, koho táto oblasť 

zaujíma, o ktorej sme vyššie rozprávali, a bude mať 

ďalšie otázky, rád ich zodpoviem. Pokojne ma 

kontaktujte na vyššie uvedenej emailovej adrese.

Ďakujeme aj my za príjemný rozhovor a pánovi 

Ščecinovi prajeme veľa kreatívnych nápadov pri výrobe 

mincí a nové vzácne kúsky do jeho zbierky!

Zuzana Martausová
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Sklamaním bola nízka účasť rodinných príslušníkov pri 

Večeri Pánovej. 

Samotná slávnosť konfirmácie sa konala v radostnej 

a slávnostnej atmosfére. Konfirmácia je, či mala byť, tou 

najradostnejšou slávnosťou celého cirkevného zboru. 

Nie je to len slávnosť pre konfirmandov a ich rodiny. Na 

to by sme nemali zabúdať a každý rok podporiť 

konfirmandov, aj keď medzi nimi nie sú naše deti, 

vnúčatá, či príbuzní. Vďaka všetkým, ktorí to aj tento rok 

urobili a na konfirmačnej slávnosti sa zúčastnili a 

niektorí aj poslúžili.  Brat farár  Martin Chalupka v 

konfirmačnom príhovore ku svojim prvým prešovským 

konfirmandom zdôraznil, že  je dôležité poznať a uveriť v 

Božiu lásku. Okrem iného pripomenul konfirmandom: 

„Neurobte z Božej lásky minulosť, ktorá je za vami. Nech 

je Božia láska pre vás prítomnosťou. Pretože Boh je. Boh 

je láska. Tu. Teraz. Každý deň.“  Povzbudením bolo 

počuť ako 31 mladých ľudí – už dospelých členov cirkvi, 

spievalo spoločne pieseň: Bože Otče teraz  vidím, ktorou 

vyjadrili vďaku za to, že smú byť Božími deťmi. 

Viacerí konfirmandi prijali pozvanie aj na tradičnú 

Garden party, ktorá sa konala 30. 6. 2020 a na ktorej sa 

dohromady zúčastnilo viac ako 60 mladých ľudí. 

Spoločenstvo, piesne, svedectvá, ale aj  hry, grilovačka 

či rozhovory boli pre konfirmandov pozvaním do 

spoločenstva našej zborovej mládeže. Veríme, že aj 

tento impulz povzbudí našich konfirmandov k tomu, aby 

nezabudli na to, čo vyznávali a sľubovali pri svojej 

konfirmácii. Modlime sa za nich,  aby to tak naozaj bolo. 

Martin Chalupka, zborový farár - senior

Rovnako ako minulý rok, tak aj v tomto roku sa 

konfirmácia konala v netradičnom termíne. Pôvodne 

bola naplánovaná na nedeľu 9. 5. 2021. Kvôli 

pandemickej situácii to však nebolo možné. Po 

postupnom uvoľnení opatrení bol stanovený termín 

konfirmácie na poslednú nedeľu školského roka - 27 . 

júna 2021 (4. nedeľa po Sv. Trojici).  Tohtoroční 

konfirmandi označili sami seba ako „covidových“. Toto 

označenie plne vystihovalo to, že viac ako  11 mesiacov 

konfirmačnej prípravy sa vyučovali dištančne. Najskôr 

len cez správy na Messengeri, kde im bolo zadávané 

učivo a taktiež cez program Alf, kde si mohli zopakovať a 

overiť svoje vedomosti. Od jesene 2020  sa stretávali aj 

na online hodinách. Nebolo to jednoduché, ale sme 

vďační, že sme sa aspoň takto mohli vidieť, počuť, 

vyučovať  a povzbudzovať. 

To, že väčšina konfirmandov brala konfirmačnú 

prípravu zodpovedne, dokázali na záverečných testoch, 

ktoré mnohí napísali na požadovaných 75 % na prvý 

krát. Svoje vedomosti ukázali aj na sobotnej skúške v 

kostole, ktorá mala dve časti. Prvá sa uskutočnila  cez 

aplikáciu Kahoot, kde  boli konfirmandi preskúšaní 

kvízovou formou. Účastníci Služieb Božích si tiež mohli 

zopakovať svoje vedomosti z konfirmačnej látky a 

pochvaľovali si takúto formu skúšania. Väčšina 

konfirmandov v Kahootovi uspela výborne a nedali sa 

zahanbiť ani pri ústnej skúške. Dokázali, že aj „covidoví“ 

konfirmandi, ktorí sa vzdelávali prevažne dištančne, 

môžu byť na tom dobre s poznaním Božích právd. 

Zvesťou Božieho Slova pred spoveďou a Večerou 

Pánovou nám poslúžil brat farár Matúš Vongrej.  

Kon�rmácia „covidových“ kon�rmandov

ŽIVOT ZBORU



Kronika | Marec 2021 - máj 2021

POKRSTENÍ

Sebastián Rusiňák - 13. marca

Nikolas Kačala - 21. marca

Vivien Gajdošová - 3. apríla

Sebastián Karniš - 11. apríla

Ivan Dučai - 11. apríla

Eliška Šťastná - 1. mája

Adam Vavrek - 15. mája

Tamia Palgut - 29. mája

Anna Hajdová - 30. mája

SOBÁŠENÍ

Matúš Antoňuk a Michaela Mizeráková - 10. apríla

Jozef Olejár a Alžbeta Lysinová - 17. apríla

Milan Mikluš a Mária Pankuchová - 8. mája

Stanislav Kudrik a Veronika Dzurišová - 22. mája

Ing. Pavol Vaško a Erika Kovaľová - 22. mája

ZOSNULÍ

Helena Hudáková r. Kožlejová, 84 r. - 18. marca

Mária Dudášová r. Anderová, 73 r. - 30. marca

Helena Leščáková r. Pilchová, 88 r. - 23. marca

Alžbeta Vagaská r. Martonová, 85 r. - 13. apríla

Štefan Kubiš, 91 r. - 13. apríla

Mária Süčová r. Gamcová, 87 r. - 17. apríla

Ondrej Pavlík, 78 r. - 19. apríla

Štefan Marton, 80 r. - 22. apríla

Oľga Lacová, 96 r. - 22. apríla

Stanislav Velebír, 60 r. - 6. mája

Žofia Oleárová r. Chovanová, 92 r. - 18. mája

Prokip Kolisnyk, 63 r. - 25. mája

OSLÁVENCI | 2. ŠTVRŤROK

50 | GALLOVÁ Janka, GUZOVÁ Ľubica, JURČ Peter, 

KANCÍR Dušan, KANCÍR Vladimír, KAVČÁKOVÁ   

Janka Ing., LORINCOVÁ Božena, MIKLUŠOVÁ Miriam, 

MURÍNOVÁ Janka, PALKOVÁ GARCIA Monika, 

PRISČÁK Ľuboš, STRAKA Ján, Ing., STRAKOVÁ Iveta

60 | ČIŽMÁR Ľubomír,  GALDUN Pavol,  

KONČÁROVÁ Emília,  LORINC Miroslav,  MARKO 

Ľubor,  MOLNÁROVÁ Viera,  SKRIPOVÁ Anna,  

ŠIMKOVÁ Jelena,  ŠIMOČKO Ján

65 | CHOVANOVÁ Kvetoslava, IVANKO Vladimír, 

JUHASOVÁ Gabriela, KAČMÁR Dušan, KURIMSKÁ 

Marta, LEHOTSKÝ Ľudovít, LIPOVSKÁ Rút

70 | BUJNOVSKÁ Darina, DEMKOVÁ Helena, FERENC 

Ján, GAJDOŠOVÁ Marta, KAČMARIKOVÁ Gabriela, 

KAČMÁROVÁ Božena, KUROPČÁK František, 

OLEJÁROVÁ Irena, OLEJÁROVÁ Mária, POLOHA 

Štefan, SCHVARC Vladimír, STRAPKOVÁ Jaroslava 

Mgr., ŠEBEJOVÁ Ľudmila, TOMČÍK Dušan

75 | BEŇKOVÁ Oľga, DUDAŠ Jozef, DZIAKOVÁ 

Ľudmila, GREGA Dušan, MATLOVIČOVÁ Tatiana 

PHDR., MICHALÍKOVÁ Elena, ONDEROVÁ Božena, 

SEPEŠIOVÁ Helena, ŠIMOČKOVÁ Alžbeta

80 | BULNOVÁ Marta, CZAJOVÁ Pavlína, 

KOČERHOVÁ Helena, MIHAĽOV Juraj, MIHAĽOVÁ 

Mária, PRIŠČÁK Ján, VALUŠOVÁ Elena

85 | JURČÍKOVÁ Emília

90 a viac | BILICOVÁ Emília, GAJDOŠOVÁ Anna, 

MÉSL Jiří, MIDRIAKOVÁ Helena, RICHTARIKOVÁ 

Mária, ROZMANOVÁ Anna, SABOLOVÁ Margita

50. výročie sobáša | KRAJŇÁK Ondrej a 

KRAJŇÁKOVÁ Monika, MAŠČUCH Andrej a 

MAŠČUCHOVÁ Anna, MAVREV Ján a MAVREVOVÁ 

Irena, OLEJÁR Milan a OLEJÁROVÁ Helena, PRIŠČÁK 

František a PRIŠČÁKOVÁ Mária

60. výročie sobáša | ŠŤASTNÝ František, Ing. a 

ŠŤASTNÁ Alžbeta
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KECY camp je anglicko-športový 

tábor pre stredoškolákov, ktorého 

prípravy má pod palcom tím 

mladých ľudí z nášho zboru. Cieľom 

tejto služby je zvestovať evanjelium 

mladým ľuďom z Prešova, nadviazať 

s nimi vzťahy a začleniť ich do 

spoločenstva. KECY camp sa v 

Prešove  organizuje už 18. rok a 

počas týchto rokov mohlo byť 

evanjelium zvestované už stovkám 

mladých ľuďí a to spôsobom, ktorý je 

im blízky. Táto služba vytvára taktiež 

priestor na osobnostný a duchovný 

rast vedúcich, budovanie 

medzigeneračných vzťahov v rámci 

nášho zboru, ale aj s ostatnými 

zbormi na Slovensku, či vo svete.

Karolína Habinová

Pán Boh nás povoláva, aby sme mu slúžili, šírili evanjelium a ukazovali na Neho. Dorastový výlet je určený pre 

konfirmandov, ale aj pre iných mladých ľudí, ktorým chceme zdieľať to, čo vieme a čo nás Pán Boh vyučuje. Budeme 

sa učiť o živom Kristovi, ktorý nás zachránil Jeho láskou a veríme, že vzniknú mnohé nezabudnuteľné kamarátstva. Aj 

týmto spôsobom chceme ukázať mladým ľuďom, že cirkev je jedno veľké Božie spoločenstvo. Ak poznáte niekoho, kto 

by tam určite mal byť, povedzte mu o našom tábore. Peter Urbanec

Ako na detských besiedkach (DB), tak aj na 

detskom biblickom tábore (DBT) je naším hlavným 

cieľom spolu s deťmi spoznávať Pána Boha a Jeho 

slovo. Položiť základy viery, na ktorých môžu deti v 

budúcnosti stavať. DBT je príležitosťou stráviť s 

deťmi oveľa viac času, ako to umožňujú nedeľné 

stretnutia na DB, čo je veľmi dôležité pri tvorbe 

osobných vzťahov a priateľstiev. Ak dieťa vyrastie a 

má vytvorené vzťahy s vedúcimi, je pre neho ľahšie 

a prirodzenejšie ďalej sa začleniť do spoločenstva 

dorastu a mládeže a zotrvať v zbore.

Mária Šalamúnová

26.7.2021 – 31.7.2021

Termín: 23.8.2021 – 28.8.2021

5.7.2021 – 11.7.2021

kecypo.sk

patmos.sk/dorast/vylet

patmos.sk/deti/tabor


