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s radosťou v srdci Vám predkladáme ďalšie číslo nášho 

zborového časopisu. Prináša Vám krátku „ochutnávku“ 

a spomienku na letné akcie nášho zboru, predstavíme 

Vám ďalšiu fíliu v našom zbore – Kojatice, dozviete sa, 

ako pokračoval významný projekt „Prázdna stolička“  

na Evanjelickom gymnáziu v Prešove, slovo má aj náš 

pravidelný prispievateľ Relevant. Už teraz naozaj 

„naostro“ sa stáva téma aktualizácie kartotéky 

„horúcou“ a k 1. novembru spúšťame elektronickú a 

papierovú evidenciu! Sledujte preto všetky naše 

komunikačné kanály (FB, webstránka, Spravodaj). 

Ani v tomto čísle časopisu samozrejme nechýbajú 

zamyslenia od našich zborových farárov k téme 

reformácie, ku ktorej sme aj dnes pozývaní. Nie je to 

historická udalosť, ale náš každodenný proces - 

nechať sa pretvárať naším Stvoriteľom na Jeho nové 

stvorenie. Nech nadchádzajúce dlhé jesenné a zimné 

večery nevedú k našej hibernácii, ale práve naopak... 

Ponúkajú nám po jarných a letných povinnostiach v 

záhradách viac času na čítanie, oddych a čas strávený 

v Božej prítomnosti, preto to využime a strávme ho v 

Božej prítomnosti, ktorá oživuje naše telo a Ducha! 

Teším sa, keď sa k Vám opäť prihovorím vo vianoč-

nom čase plnom radosti a veselosti. Dovtedy 

„nehibernujte“, ale naplno každý deň žite Lutherov 

odkaz: jedine Kristus, jedine Božie Slovo, jedine viera! 

Nech Vás Pán Boh premieňa a žehná!

Zuzana Martausová
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V posledný októbrový deň svätíme Pamiatku 

reformácie. Pripomíname si historickú udalosť, keď dr. 

Martin Luther očistil kresťanskú cirkev od rozličných 

ľudských bludov, obnovil ju, zreformoval a znova  

postavil na jediný pravý základ čistého Kristovho 

evanjelia. Čo je teda tým najhlbším jadrom, tým 

základom reformácie? Je to Martinom Lutherom znovu 

objavené biblické posolstvo o ospravedlnení hriešneho 

človeka, o ospravedlnení z Božej milosti pre zásluhy 

Ježiša Krista, o ospravedlnení, ktoré má človek prijať 

vierou.

Spravodlivý zo svojej viery bude žiť! Táto veta je v 

Biblii zaznamená štyrikrát – raz v Starej zmluve a trikrát 

v Novej zmluve. Táto veta vyjadruje veľmi dôležitú 

myšlienku, vyjadruje vlastne základnú myšlienku 

kresťanstva. A preto táto veta mala veľký význam aj v 

živote reformátora kresťanskej cirkvi dr. Martina 

Luthera. Keď Martin Luther, ešte ako mních, bol vyslaný 

v záujme svojho rádu do Ríma,  išiel od jedného kostola k 

druhému. V kostole sv. Jána išiel kolenačky po tzv. 

Pilátových dvadsiatich ôsmich mramorových schodoch, 

bozkával relikvie svätých, lebo mu bolo povedané, že si 

tým získa spasenie. A tak Luther chcel na týchto 

schodoch vyslobodiť aj dušu svojho starého otca z 

očistca. 

Ale možno práve na tých Pilátových schodoch mu 

prišli na um slová: „Spravodlivý z viery bude žiť!“ Teda 

nie jednotlivými skutkami nepravej zbožnosti, klaňaním, 

žehnaním sa pred každou relikviou a jej bozkávaním, ani 

chodením po schodoch, ale vierou v Boha. Viera však 

nesmie byť len našou myšlienkou, ale naše srdce sa musí 

„zavesiť“ na Pána Ježiša Krista a povedať: na Ňom visím, 

pri Ňom zostanem, Jemu obetujem svoj život. Viera je 

pevné rozhodnutie sa pre Krista, oddanie sa Kristovi. 

Viera je spoločenstvo s Kristom, život za Krista. Kristovi 

žiť a za Neho aj zomrieť – to je viera. Viera musí žiť, konať 

skutky lásky, viera v nás musí tvoriť nový život. Iba 

takáto viera nás robí spravodlivými pred Pánom Bohom.

Martin Luther raz povedal: „Verím - preto hovorím, 

verím - preto spievam, verím - preto sa modlím, verím - 

preto milujem , verím - preto aj bojujem, verím - preto i 

trpím, verím - za to i umriem.“

„Verím - preto hovorím...“ Vieme, že v zápase o 

očistenie kresťanskej cirkvi to Luther nemal ľahké. Rím 

ho chcel umlčať, a tak sa mu vyhrážal. Uvalil na neho 

kliatbu. Chcel ho však aj prefíkane nalákať na biskupskú 

palicu alebo kardinálsky klobúk. Luther si však nedal 

zatvoriť ústa. Veril, že to, čo hovorí, je Božia pravda. 

Nepodľahol, nemlčal ani na sneme vo Wormsi. Odvolal 

sa na Písmo sväté, na Pána Boha, keď vyznal: „Tu stojím, 

ináč nemôžem!“

„Verím - preto spievam...“ Reformácia, ktorá sa v 

Nemecku rýchlo šírila, bola obdobím radosti, a tak sa 

akordy  re fo rmačných  p iesn í  n ies l i  a j  z  úst 

wittenberského „slávika“ do šíreho sveta a napĺňali 

radosťou srdcia ľudí. Raz niekto poznamenal, že Luther 

získal viac duší svojimi piesňami ako svojimi spismi. A 

tieto akordy nových piesní zaleteli aj k nám, na 

Slovensko, kde budili a živili novú vieru a povzbudzovali 

ku skladaniu nových piesní na oslavu Boha.

„Verím - preto sa modlím...“ Luther bol veľký, keď stál 

smelo pred cisárom a snemom vo Wormsi, ale omnoho 

väčší bol vtedy, keď stál alebo kľačal pred Bohom. Bol 

veľkým modlitebníkom! Poznáme aj jeho modlitbu, ktorú 

sa modlil na sneme vo Wormsi a ktorej posledné slová 

znejú: „Ach, príď, Pane, príď! Som pripravený za Teba aj 

svoj život položiť. Ja verím, že prídeš, verím a za to sa aj 

modlím.“

„Verím - preto milujem...“ Svoju veľkú lásku k Bohu a 

evanjeliu Ježiša Krista prenášal Luther na svojich 

blížnych. Nebol bohatým človekom, ale jeho srdce a 

domácnosť boli otvorené pre mnohých. Rozdelil sa aj s 

tými najchudobnejšími, lebo miloval nie slovom, ale 

skutkom a opravdivo. Milosť Božiu dokazoval v láske k 

blížnym, pretože milosť má byť aktívna a činná. Konanie 

dobrých skutkov má vyplývať  z našej viery. Luther 

zdôrazňuje, že dobré skutky majú byť také samozrejmé, 

ako keď dobrý strom rodí dobré ovocie. 

„Verím - preto aj bojujem...“ Luther veril, a preto vedel 

aj vytrvalo zápasiť, bojovať so všetkými protivníkmi, 

ktorí ho chceli umlčať. Nedal sa premôcť ani najväčšiemu 

protivníkovi – diablovi, ktorý proti nemu snoval rôzne 

úklady. Premáhal ho evanjeliom Ježiša Krista.

„Verím - preto i trpím...“ Luther veril, a preto vedel aj 

trpieť, znášať rôzne protivenstvá, bolesti, niesť svoj kríž. 

Trpel už ako študent, potom trpel ako mních, profesor a 

trpel aj ako reformátor kresťanskej cirkvi.

„Verím - a za to i umriem...“ Keď sa Luthera jeho 

priateľ na smrteľnom lôžku opýtal, či chce zostať až do 

smrti verne pri tom, čo kázal, učil a čo napísal, 

odpovedal: „Áno a za to aj umriem.“ 

Viera bola pevným základom celého Lutherovho 

života. Viera bola viditeľným tajomstvom tejto veľkej 

osobnosti, hnacou silou, motorom jeho života. No 

nestačí nám len obdivovať Lutherovu vieru. Aj my máme 

pevne veriť a žiť z viery. „Spravodlivý zo svojej viery 

bude žiť“!

Lenka Wagnerová, 

zborová farárka na kaplánskom mieste
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„Verím - preto hovorím, verím - preto 

spievam, verím - preto sa modlím, verím - 

preto milujem , verím - preto aj bojujem, 

verím - preto i trpím, verím - za to i umriem.“ 



kurátor Jozef Kušnír zaplatil za pozemok 5830 Sk 

obecnému úradu Kojatice. Spomíname si, ako sme mali 

poloprázdnu pokladňu a prišiel k nám projektant, ktorý 

nám vnucoval projekt za 0,5 mil. korún. Keď sme si v 

duchu predstavili, že budeme musieť iba za projekt 

zaplatiť 500 000 Sk, až nám nabehla husia koža. 

Samozrejme sme s tým projektom nesúhlasili. V 

začiatkoch si starosta obce Jozef Kendický zobral na 

starosť: zameranie pozemku, geometrický plán, list 

vlastníctva, zápis do katastra a začalo sa s projektom. 

Boli dané viaceré architektonické návrhy, ktoré boli 

podané na farský úrad v Prešove, kde boli komisionálne 

posúdené za účasti architekta z Bratislavy. Po odsúhla-

sení projektu sa začalo s vybavovaním stavebného 

projektu. Medzitým brat kurátor Jozef Kušnír 14. marca 

1997 zabezpečil dovoz štrku na základy a 17.-18. marca 

1997 zorganizoval ťažbu guľatiny v lese. V roku 1997 

Jozef Kendický požiadal odbor výstavby o stavebné 

povolenie. 7. januára 1998 boli doručené projekty a 

statika. Bolo prevzaté stavebné povolenie a 29.januára 

Snom našich evanjelických rodín bolo mať vlastný 

kostol. Na jar v roku 1996 sme mali služby Božie v 

požiarnej zbrojnici s bratom farárom Jánom Bakalárom. 

Ako už tradične, oferu sme nechávali bratovi farárovi. 

Brat farár oferu nezobral, ale sám priložil 100 korún so 

slovami, že peniaze venuje na budúcu modlitebňu. 

Myšlienka bola dobrá, všetci s ňou súhlasili, ale ako ju 

realizovať, keď nebol žiadny vhodný pozemok na 

výstavbu? V tom čase bol starostom obce Jozef 

Kendický, tiež presbyter v Prešove, ktorý povedal, že sa 

pokúsi odkúpiť pozemok od obce Kojatice. Na septem-

brovom zastupiteľstve v roku 1996 podal návrh na 

odkúpenie pozemku pre Ev.cirkev a.v. na výstavbu 

modlitebne. Tento návrh bol prejednaný a bol daný 

súhlas bez pripomienok. Starosta žiadal, aby bolo prijaté 

uznesenie. Keďže bol pozemok schválený, 2. decembra 

1996 kurátor Jozef Kušnír zvolal všetkých veriacich 

vyjadriť sa k výstavbe. Veriaci súhlasili. Každá rodina 

prispievala mesačne sumou 500 Sk. Nie všetci boli tým 

nadšení, ale dali súhlas. 22. januára 1997 vtedajší brat 

Fília Kojatice

Naši evanjelickí predkovia chodili do kostola do susednej obce Svinia, kde už od roku 1589 vysluhoval v obci 

bohoslužby evanjelický kazateľ. V 17. storočí dali Krištof a Ladislav Meršeovci pristaviť ku kostolu renesančnú vežu v 

podobe koruny, ktorá je výnimočná tým, že pod ňou ležali štyri telá obetí prešovských jatiek. Kostol bol veľmi význam-

ný v období Karaffových ukrutností, vtedy sa prešovským evanjelikom zakázalo stavať cirkevné budovy a zhromaž-

ďovať sa na službách Božích. Prešovskí evanjelici tak na výročné oslavy a v nedele chodili do kostola vo Svinej. 

Dôkazom toho sú nájdené pozostatky 4 mučeníkov v tomto kostole. Začiatkom 19. storočia bol evanjelikom odňatý a 

dodnes patrí katolíckej cirkvi. Odvtedy chodili naši predkovia každú nedeľu 12 km peši na služby Božie do Prešova. 

Neskôr, keď už bol postavený kostol v Rokycanoch, ľudia chodili pešo do Rokycian, lebo to bolo bližšie, iba 6 km. 
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1998 boli vytýčené základy modlitebne. Základy vytýčil 

p. Šalata, kurátor Jozef Kušnír a starosta obce Jozef 

Kendický. 24. februára 1998 bol urobený výkop zákla-

dov traktorom PD. Stavbu architektonicky stvárnili Júlia 

Kavalecová, Marián Ferjo a Ján Katuščák. Modlitebňa v 

Kojaticiach je svedectvom Božej vernosti k svojmu ľudu 

ako pamätné „Eber-Ezer“ až potiaľto pomáhal nám 

Hospodin (1S. 7,12). Modlitebňu sme začali stavať po 

ustúpení prvých mrazov 7. marca 1998 po ročných 

peripetiách. Všetkým nám vtedy vybehli slzy šťastia, 

ktoré sa nedajú opísať. Pracovali sme so zápalom, a 

pritom nečakali žiadnu odmenu. Spoločne sme sa tešili a 

ďakovali Pánu Bohu, že sme to boli práve my, naša 

generácia, ktorá stavala túto modlitebňu, ktorú môžeme 

nechať ako dar pre naše budúce generácie. Ešte počas 

výstavby modlitebne sa bratovi kurátorovi Jozefovi 

Kušnírovi zhoršil zdravotný stav natoľko, že rok pred jej 

dokončením 13.8.2000 zomrel. Štafetu prevzal doteraj-

ší kurátor Vladimír Gáll. 

Samotnej výstavby sa zúčastnilo 87 pracovníkov a 

odpracovali spolu 8927 hodín. Dokončovacie práce ako 

omietanie vonkajšej fasády, výstavba oplotenia a 

chodníkov a maľovanie mala na starosti firma Imricha 

Poláka z Kojatíc. Doteraz ďakujeme všetkým za ich 

vtedajšiu prácu. Nesmieme zabudnúť ani na naše 

manželky, ktoré si odpracovali mnoho hodín doma pri 

sporáku a snažili sa navariť a napiecť najlepšie ako 

vedeli. 

Počas výstavby sme mali 20 pravidelných prispieva-

teľov, ktorí od 25. januára 1997 až do konca marca 2001 

vyzbierali spolu 419030 Sk. Mali sme 47 nepravidel-

ných prispievateľov, pri ktorých bolo vyzbierané 79750 

Sk. 

Keďže sme nemali dostatok peňazí, museli sme 

chodiť po zbierkach. Prešli sme celý ŠZ seniorát a časť 

Košického a Popradského seniorátu. Navštívili sme aj 

niektoré rímskokatolícke farnosti. Celkovo sme spolu 

urobili 68 zbierok. Zbierky sme robili prevažne v nedeľu. 

Po zbierkach sme s krátkymi prestávkami chodili 3 roky. 

Bola to veľká obeta našich veriacich, patrí im za to veľká 

vďaka. Vyzbierali sme 997041 Sk. „Proste a dostanete, 

klopte a bude vám otvorené,“- tento Boží výrok sme 

skúsili na vlastnej koži pri rôznych zbierkach. Prvá sa 

uskutočnila v Kojaticiach 20.júna 1998 a vyzbierali sme 

na nej 31 571 Sk, čo nás veľmi povzbudilo k ďalšej 

aktivite. Najväčšiu sme mali z obce Štrba, kde sme 

vyzbierali 51200 Sk. Najviac nám pomohla matkocirkev 

v Prešove, kde nám bolo venovaných 5 ofier, na ktorých 

sa vyzbieralo spolu 70574 Sk. Fílie Rokycany, Žipov, 

Janov, Bzenov, Petrovany, Župčany, Gregorovce a Malý 

Šariš nám v 5 zbierkach pomohli čiastkou 58740 Sk. 

Poslednú zbierku sme mali opäť v Kojaticiach, v 

Kojatickej Doline a v Šarišských Lužiankach, na ktorej 

sme vyzbierali 35060 Sk. V tom období sme mali 5 

pohrebov a vyzbierali sme na nich 133827 Sk, prispelo 

Milé sestry a bratia, z milosti Božej sme sa v tomto 

roku dožili 20. výročia posvätenia modlitebne v 

Kojaticiach. Rád by som sa s vami pri tomto medzníku 

podelil slovom i obrazom o radosť, ktorú sme v 

Kojaticiach prežívali v 9. nedeľu po Svätej Trojici dňa 

1.8.2021. 

1. augusta tohto roku sme sa prebudili do slnkom 

zaliateho rána. Naše kroky viedli do Kojatíc, aby sme ako 

ľud Boží v spoločenstve cirkvi poďakovali nášmu Otcovi 

za 20 prežitých rokov v kojatickej modlitebni. 

Naše pozvanie prijal znova brat biskup Igor Mišina 

(dnes už vo výslužbe), aby spolu s nami ďakoval Pánu 

Bohu a zvestoval slovo Božie na biblický text z ev. Mt 16, 

13 - 20 k nášmu posilneniu v dnešných časoch. 

Okrem domácich bratov farárov a brata biskupa s 

manželkou boli medzi nami aj brat farár Roman Pawlas 

z Poľska s manželkou, kojatický rodák a farár vo 

Vysokých Tatrách brat Pavel Kušnír s rodinou a  farár v.v. 

Vladimír Schvarc. Všetci prispeli liturgickým spevom, či 

pozdravom zhromaždenia (brat Kušnír a Pawlas). 

Slávnostné a zároveň ďakovné služby Božie obohatil 

ako vždy krásnymi piesňami náš zborový spevokol Sion 

pod vedením sestry dirigentky Oľgy Adamkovičovej, 

ktorá nám predniesla aj príležitostnú báseň z vlastnej 

Kojatice - 20. výročie 

posvätenia modlitebne

FÍLIE
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nám aj poľnohospodárske družstvo Šarišan sumou 

10000 Sk, obecný úrad Kojatice 30 000 Sk, evanjelický 

spevokol z Prešova čiastkou 2220 Sk. Bolo nám 

odpustené platenie dane za rok 1998 a rok 2000 v sume 

11300 Sk. Tak celkové príjmy v tomto období boli 1 

683168 Sk. Neplatili sme za piesok, štrk ani drevo, to 

všetko sme dostali do daru od miestnych vlastníkov a 

urbáru. Kuchynskú linku nám darovali Bartolomej, 

Anton a Jaroslav Gállovci. Oltárne rúcho darovala Anna 

Kušnírová. Bibliu a 5 spevníkov daroval tatranský 

cirkevný zbor, ciberium, kalich, patenu venovala rodina 

Kušnírová. 16 stoličiek a 1 stôl daroval prešovský 

cirkevný zbor. Celkovo bola stavba vyčíslená na 1, 8 mil. 

Sk. Tesne pred dokončením 25. júla 2001 doviezol brat 

farár Koč Ondrej organ, ktorý stál 138 000 Sk. Ďakuje-

me preto najmä bratovi farárovi Ondrejovi Kočovi a 

nebohému bratovi farárovi Jánovi Bakalárovi za všetko 

vtedy vynaložené úsilie a za to, že všetko dotiahli do 

úspešného konca. 

V prešovskom cirkevnom zbore sa tak 12. augusta 

2001 uskutočnila posviacka novej modlitebne vo fílii 

Kojatice. Slávnostným kazateľom a posviacajúcu reč 

mali biskup VD Igor Mišina, senior VD Slavomír Gallo. 

Brat biskup kázal z textu List Petra 2, 3-5. Pomáhali im 

domáci farár Ondrej Koč a Ján Bakalár, farári vo výslužbe 

v prešovskom zbore- brat farár Ján Jagerský a brat farár 

Tomáš Semko, brat farár Ján Velebír, sestra farárka 

Marta Ferjová a rodáci z obce- brat farár Pavol Kušnír a 

sestra farárka Vierka Kendická, tiež rodáčka z Kojatíc. 

Radosť z posviacky mali hlavne domáci veriaci, ale aj 

domáci občania rímsko-katolíckej cirkvi, ako aj hostia z 

celého prešovského cirkevného zboru. Na posviacke sa 

zúčastnilo vyše tisíc veriacich. Vystúpili hostia so svojím 

príhovorom a tiež aj farár z Nemecka, ktorého tlmočil 

brat farár Ján Bakalár. Vystúpil prešovský spevokol Sion. 

Celú históriu o výstavbe predniesol brat farár Ondrej 

Koč. Na záver posviacky zaspievali prítomní evanjelickú 

hymnu Hrad prepevný je Pán Boh náš a vtedy sa 

tvorby. Sestra Mirka Karnišová, učiteľka na EZŠ, pripra-

vila s deťmi z fílie krátky program vo forme slova a 

piesne. Históriu výstavby modlitebne priblížil zborový 

farár Ondrej Koč.

Súčasťou slávnosti bola aj vzácna spomienka na 

tých, ktorí stáli pri výstavbe modlitebne, ale z vôle Božej 

sa už netešili s nami pri jej posviacke. Dušou výstavby 

bol aj brat Jozef Kušnír starší, vtedajší kurátor, ktorý 

napriek požehnanému veku odpracoval veľa dní na 

samotnej stavbe a to aj v čase, keď ho už trápila vážna 

nemoc. Pán ho rok pred posvätením modlitebne 10. 

augusta 2000 povolal do večnosti. Ruku pri diele mal aj 

brat Ondrej Macej, ktorý zomrel len pár týždňov pred 

dokončením 19.5.2001. A tretím bratom, ktorému sme 

venovali minútu ticha, bol Jozef Kendický, ktorý sa tiež 

výdatnou mierou zaslúžil o modlitebňu, tešil sa s nami 

na slávnosti posviacky, ale 5.6.2005 ho ťažká nemoc a 

smrť vytrhla spomedzi nás. Veríme, že sa raz s našimi 

bratmi stretneme na svadbe Baránkovej v Jeho kráľov-

stve.

Po slávnosti v modlitebni sme prežili pekné chvíle v 

kultúrnom dome pri spoločnom obede. Za prípravu 

slávnosti a posedenia z celého srdca ďakujeme všetkým 

bratom a sestrám z Kojatíc pod vedením brata kurátora 

Vladimíra Gálla. Vďaka za vašu lásku, milé prijatie a 

obetavosť. A moja posledná vďaka patrí Tomu, o ktorom 

žalmista v 118. žalme vyznáva: „Toto je deň, ktorý učinil 

Hospodin, jasajme a radujme sa v ňom!“  

Záverom mám len jedno pokorné želanie, aby lavice 

kojatickej modlitebne nikdy nezostali v nedeľu a vo 

sviatok prázdne, ale aby Pán Ježiš priťahoval srdcia ľudí 

v hojnom počte na toto miesto Božej prítomnosti a Jeho 

požehnania.

Ondrej Koč, zborový farár
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tým, ktorý nás vo všetkom prevyšuje a má prvé i posled-

né miesto v našom živote. Naučme sa vzývať Boha v 

Duchu a v pravde a všetko ostatné bude nám pridané. 

Za všetko ďakujeme Bohu, lebo je dobrý, naveky 

nech trvá jeho milosť. 

Ak by ste nám chceli a mohli finančne pomôcť, 

budeme radi. Môžete tak urobiť aj na farskom úrade v 

Prešove.  Pokoj Vám.

V Kojaticiach 25.5.2021, Vladimír Gáll

všetkým tlačili slzy dojatia, že Pán Boh požehnal naše 

spoločné dielo. Po slávnosti bolo posedenie a občer-

stvenie pre všetkých prítomných. 

Modlitebňa- jej celková stavba je určená pre 100 

veriacich. Má tiež miestnosť pre mládež, miestnosť pre 

farára a sociálne zariadenie.

V súčasnosti v obci Kojatice žije 1133 obyvateľov. 

Obec je prevažne rímskokatolícka. Žije tu 64 evanjelikov 

t.j. 22 evanjelických rodín. Služby Božie mávame 

pravidelne raz za dva týždne ráno 9:30 hod.s priemer-

nou účasťou 30 veriacich. V čase adventu a pôstu 

zvykneme mať večierne. Okrem toho čítavame pašie na 

Veľký piatok, mávame služby Božie aj na Veľkonočný 

pondelok. Pripomíname si výročie posvätenia chrámu, a 

to v 9. nedeľu po svätej Trojici. Stretávame sa tiež na 

Štedrý večer, na Štefana a na Nový rok. Tri krát do roka 

mávame služby Božie spojené s Večerou Pánovou. Sme 

za to Pánu Bohu veľmi vďační. Do roku 2012 sme mali aj 

čítané služby Božie, na ktoré prichádzali prevažne 

seniori. Od septembra 2020 sme sa potešili detskej 

besiedke, ktorú ochotne a s láskou vedie Miroslava 

Karnišová. Prerušila nám ju pandémia. Najvyššiu účasť 

zaznamenávame na Štedrý večer, kedy nás navštevujú 

veriaci aj okolitých fílií. Na tento večer si deti pripravujú 

program spojený s vianočnou nádielkou. 

V súčasnosti si pripomíname 20. výročie posvätenia 

chrámu. Zub času sa zapísal aj na našej modlitebni a je 

potrebné opraviť vonkajšiu fasádu, najmä zo západnej a 

severnej strany. Spojiť ju chceme so zateplením. Ak by 

sme to nechali tak, narobili by sa ešte väčšie škody. 

Preto sme od 19.7.2020 vyhlásili verejnú zbierku na 

opravu modlitebne v Kojaticiach. Zbierame sa po 

rodinách v Kojaticiach mesačne 20 EUR. 

„Boh je duch, a tí čo ho vzývajú, musia ho vzývať v 

duchu a v pravde J 4, 19-26. Všetky myšlienky, ktoré 

sme vyslovili, sa točia okolo našej fílie, okolo našej 

modlitebne. Je to písané so zámerom predstaviť fíliu 

Kojatice. No podstatou je, aby Duch Boží prebýval v 

našich srdciach aj skrze naše chrámy. Aby sme sa 

upierali nie k chrámu, ale k Bohu aj skrze našu modliteb-

ňu. Aby sme mali živé spoločenstvo veriacich ľudí, ktorí 

sa majú kde stretávať a môžu spoločne oslavovať Pána 

Boha. Modlíme sa za to, aby to bolo miestom stretnutia s 

ź Detská besiedka – nedeľa 9:00 na fare

(okrem poslednej nedele v mesiaci)

ź Konfirmačná príprava

1. ročník – každý utorok o 15:30 na fare

2. ročník – každý štvrtok o 15:00 na fare

ź Dorast – každý piatok o 17:00 v kostole

ź Staršia mládež – streda 18:15 v klubovni PUZZLE

ź Stretnutia žien – každý druhý utorok o 17:00, fara

(nepárny týždeň)

ź Ženy ženám – každý druhý utorok o 17:30 

(párny týždeň) 

ź Muži mužom – každý druhý štvrtok o 19:00 

(nepárny týždeň) v klubovni PUZZLE

ź Mamiklub – každý štvrtok o 10:00 na fare

(konanie vždy najprv overiť na: sonka.lazor@gmail.com)

ź Rodinné spoločenstvo – prvá nedeľa v mesiaci o 

16:00 na fare

ź Spevokol SION – pondelok o 17:30 na fare

(momentálne sa kvôli pandémii nestretáva)

CZ ECAV
Prešov

PRAVIDELNÉ AKTIVITY 

NÁŠHO ZBORU
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Spomíname, ako sme vítali pápeža Jána Pavla II. 

v Prešove pred 26 rokmi

NÁVŠTEVA PÁPEŽA V PREŠOVE

ností počas vojen na našom území, ktoré mali do činenia 

aj s rozdelením kresťanstva. Patrí ku Vašej slobode uctiť 

si týchto martýrov spôsobom, ktorý Vaša cirkev pokladá 

za priliehavý...Chceme Vás poprosiť, ak sa rozhodnete 

svätorečiť troch martýrov z Košíc, aby ste pritom uznali 

aj iných martýrov, ktorí v tom čase tiež nevinne trpeli pre 

Krista. Dalo by sa to napr. tak, že by ste pri svojej 

návšteve v Prešove vzdali úctu tým 24 martýrom, ktorí 

boli popravení generálom Caraffom...“ Určitú nádej 

evanjelikom dal v odpovedi na list Edward Ildris kardinál 

Cassidy keď napísal: „Pri uctení si troch katolíckych 

martýrov v Košiciach bude mať Svätý Otec celkom určite 

na mysli tých martýrov na strane protestantov, ktorí boli 

taktiež obeťami násilia tohto obdobia...“

Pápež Ján Pavol II. sa rozhodol svoj program v nedeľu 

v Prešove doplniť ,okrem návštevy  gréckokatolíckeho 

chrámu  sv. Jána Krstiteľa, aj o zastavenie sa pri pamät-

níku obetí prešovských krvavých jatiek pri  evanjelickom 

kolégiu, a to za prítomnosti gréckokatolíckeho biskupa 

Jána Hirku a biskupa východného dištriktu evanjelickej 

cirkvi a.v. Jána Midriaka. Želanie pápeža Jána Pavla II. 

pomodliť sa spoločne modlitbu Pánovu Otčenáš tlmočil 

bratovi biskupovi Jánovi Midriakovi primátor mesta Juraj 

Kopčák.

 V nedeľu 2. júla 1995 krátko pred 17. hodinou 

očakávali pri pamätníku pápeža biskup východného 

dištriktu evanjelickej cirkvi a.v. Ján Midriak a Jozef Oráč – 

Temnou dejinnou udalosťou pre Prešov, ale hlavne 

pre prešovských evanjelikov je obdobie od 16. februára 

1687 do 12. septembra 1687, tzv. Prešovské jatky, 

počas ktorých boli popravení 24 poprední predstavitelia 

mesta a významné osobnosti z iných častí Slovenska. 

Zámienkou k  popravám bola ich podpora v protihab-

sburskom stavovskom povstaní Imricha Tököliho 

(bývalého študenta prešovského Kolégia). Skutočnou 

príčinou však bola nenávisť k protestantom a honba za 

ich majetkom, ale hlavne to, že sa nechceli vzdať svojej 

evanjelickej viery. Spomienka na týchto prešovských 

martýrov bola vždy veľkou udalosťou nás evanjelikov v 

minulých storočiach, ale aj v súčasnosti. 

Táto historická udalosť ožila aj v roku 1995 pri 

pripravovanom svätorečení troch košických mučeníkov 

zo 16. storočia za účasti pápeža Jána Pavla II. v 

Košiciach. Zo strany evanjelikov bolo cítiť určitú nostal-

giu za tým, že v 17. storočí bolo viac utrpenia na tej 

protestantskej strane, keď práve v Prešove bolo popra-

vených a umučených 24 nevinných mužov. Najvyšší 

predstavitelia našej evanjelickej cirkvi už pri príprave 

návštevy pápeža Jána Pavla II. ho oslovili listom zo dňa 

30.marca 1995, v ktorom napísali : „Vzácny brat v 

Kristu... V súvislosti s Vašou návštevou mienite svätore-

čiť troch košických mučeníkov. Stali sa obeťami násil-

14. september 2021 sa istým spôsobom v celom Prešove točil okolo návštevy pápeža Františka (zasiahol nás 

minimálne prakticky rôznymi obmedzeniami v školách a doprave). Hoci my, evanjelici, neuznávame pápeža ako 

zástupcu Krista na zemi, predsa bol tento deň momentom zastavenia nášho brata Ing. Jozefa Oráča, ktorý si zaspomí-

nal na stretnutie s predchodcom Františka – pápežom Jánom Pavlom II. 
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Hirka a dozorca Šarišsko – zemplínskeho seniorátu 

evanjelickej cirkvi a.v. Jozef Oráč sa potom pri pamätníku 

spoločne pomodlili modlitbu Otčenáš.

Návšteva pápeža Jána Pavla II. v Prešove je historic-

kou návštevou, ktorá sa určite zapíše do jeho dejín. Ešte 

väčší význam však malo počas tejto návštevy stretnutie 

pápeža Jána Pavla II. so zástupcom Evanjelickej cirkvi 

a.v. na Slovensku, ktorú zastupoval biskup Ján Midriak, 

lebo ono ukázalo vôľu o porozumenie dvoch kresťan-

ských cirkví, v dejinách tak skúšaných, o čom hovorili 

vari všetky významnejšie svetové média. Prešov sa tak v 

júli 1995 stal mestom, o ktorom hovoril celý svet.

Jozef Oráč

dozorca Šarišsko – zemplínskeho seniorátu. „ Na veľké 

prekvapenie všetkých Ján Pavol II. z automobilu vystúpil, 

kvôli čomu vznikla trochu chaotická situácia medzi jeho 

ochrankármi,“ napísal neskôr biskup Ján Midriak v knihe 

Buď verný až do smrti. „Kráčal ku pamätníku. Sám som 

vyšiel pápežovi naproti, podal mu ruku so slovami : 

Vítam a pozdravujem Vás, dôstojný otče a drahý brat v 

Kristu, na tejto historickej prešovskej pôde, kde bolo 

popravených 24 evanjelických osobností koncom 17. 

storočia. Menom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku 

Vám ďakujem za tento Váš historický čin. Ubezpečujem 

Vás, že naň nezabudneme. Prajem Vám a Vášmu 

pôsobeniu vo vysokom postavení Božie požehnanie.“ 

Traja cirkevní hodnostári Ján Pavol II., Ján Midriak, Ján 

Mesiac október bol v decembri v roku 1990 

vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie 

spojených národov za Mesiac úcty k starším. Zámerom 

bolo upozorniť na postavenie a problémy staršej 

generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti a 

poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť starších 

ľudí. Rovnako to vnímame aj my a svojou troškou by sme 

chceli prispieť, aby sa tí, ktorí to potrebujú, mali na koho 

obrátiť, neostali so svojimi starosťami sami a mali tiež 

možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti a zručnosti s 

mladými ľuďmi.

Čo potrebujú starší ľudia okolo nás?

Nad touto otázkou sa zamýšľame už dlhší čas. Nedá 

sa na ňu odpovedať paušálne. Každý má iné potreby, iné 

rodinné zázemie, prežíva rôzne situácie. Je iné, ak človek 

býva so svojimi deťmi a vnúčatami, iné, ak žije bez blízkej 

rodiny v meste a opäť iné, ak žije v zariadení pre 

seniorov. Dôležitým faktorom je tiež zdravotný stav a 

schopnosť postarať sa o seba. 

Čo však vnímame dlhodobo, je nárast potreby 

služieb terénneho typu, ktorý sa stal viac zrejmý 

obzvlášť počas korony. Asi najviac ju potrebujú starí 

ľudia, ktorí žijú sami a zrazu sa im objaví nejaká situácia, 

v ktorej si nie sú schopní poradiť bez pomoci iných. Na 

koho sa obrátiť? V takom prípade by v ideálnej situácii 

mala pomôcť širšia komunita. A veríme, že vo väčšine 

prípadov to tak aj funguje. Ochotný sused, mladý 

dobrovoľník, známa zo zboru. Čo ale v prípade, ak 

komunita nie je vytvorená alebo do nej človek 

nezapadol? Čo ak sa nenájde v blízkosti človek ochotný 

pomôcť alebo to príbuzní kvôli pracovnej vyťaženosti 

nezvládajú? Ak si človek nevie s určitými situáciami 

poradiť alebo ich dlhodobejšie nezvláda, často to 

uzavrie tým, že pôjde do zariadenia pre seniorov, kde je 

o všetko postarané. Stráca tým ale svoju nezávislosť a 

samostatný život, na ktorý bol zvyknutý. Pre podobné 

situácie môže byť pomocou človek, ktorý ho podporí, 

pomôže mu vyriešiť situácie, na ktoré nestačí a prepojiť 

sa na ľudí v komunite. Zníži sa tým aj miera sociálneho 

vylúčenia od rodiny a zabráni sa zbytočnému odchodu 

do zariadení pre seniorov. Aj keď je samozrejme v 

určitých prípadoch táto služba nevyhnutná a veľmi 

potrebná. Mala by však prebiehať vo vzájomnej 

spolupráci s podpornými službami, ktorých súčasťou je 

aj poradenstvo v rámci dostupných technológií, ktoré 

umožňujú dlhšie zotrvanie v domácom prostredí. Čo je 

pre rodiny zároveň aj cenovo dostupnejšie. Sme radi, že 

našu myšlienku rozbehnúť asistenčnú službu - podporu 

samostatného bývania - môžeme od novembra 2021 

rea l i zovať  a j  v  rámc i  pro jektu  „Pomáhame, 

podporujeme, spájame“, ktorý nám schválili cez 

program ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z 

Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom 

programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou 

otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 

A tak odpovede na vyššie položenú otázku budeme 

hľadať ďalej, ale už aj v spojení s reálnymi krokmi, aby 

sme vzniknuté potreby dokázali aj napĺňať.Aký typ 

pomoci či služby by Vám reálne pomohol pri 

starostlivosti o vašich rodičov, starých rodičov, či iných 

starších príbuzných, aby mohli žiť kvalitnejší život? 

Ak nám chcete pomôcť s hľadaním odpovedí, ozvite 

sa nám: 0907 996 377, relevant@relevant.sk, 

Svätoplukova 12, Prešov. 

Tím Relevant n.o.

Úcta k starším v praktickom živote
RELEVANT N.O.
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Synoda ECAV na Slovensku schválila 10.10.2020 v 

Ružomberku Cirkevný zákon č. 6/2020 o Elektronickom 

informačnom systéme ECAV na Slovensku (EIS ECAV). 

Účelom tohto cirkevno-právneho predpisu je vytvorenie  

systému na zber, spracovanie, poskytovanie a 

uchovávanie informácií.  Zároveň slúži na zjednodušené 

a efektívne riadenie agendy jednotlivých COJ ECAV na  

Slovensku. Agenda EIS ECAV zahŕňa personálne, 

a d m i n i s t ra t í v n e ,  e ko n o m i c ké , 

komunikačné a  plánovacie riadenie 

jednotlivých COJ a ich kontrolu.  

Všetky COJ ECAV na Slovensku sú 

povinné využívať EIS ECAV, teda 

t a k t i e ž  a j  C Z  E C AV  P r e š o v .  

Samozrejme databáza osobných 

údajov je prístupná len oprávneným 

osobám. Prístup ku osobným údajom 

Evidencie členov COJ má v zásade len 

d a n á  COJ ,  k t o rá  za b ez p e č u j e 

legislatívnu ochranu v spolupráci s 

ECAV na Slovensku. Osoby sú v 

systéme evidované ako člen alebo ako 

nečlen ECAV na Slovensku. Evidencia 

členov CZ ECAV Prešov predstavuje 

evidenciu všetkých známych členov z 

dôvodu ich krstu, alebo prijatia za 

člena, ktorého evidujeme v kartotéke. 

Nakoľko údaje z našej kartotéky 

budeme evidovať v zmysle zákona v 

chránenom systéme EIS ECAV, 

chceme zároveň aktualizovať aj 

kontaktné údaje našich členov. Jedná 

sa predovšetkým o adresu trvalého 

pobytu a v súčasnej dobe aktuálny 

telefónny kontakt a e-mailový kontakt. Mnohokrát sa 

stáva, že členovia nášho cirkevného zboru zmenia 

bydlisko. Je však dôležité aj nám na Farský úrad CZ 

ECAV Prešov, Svätoplukova 11 nahlásiť, ak sa uvedené 

údaje zmenili.  

Na aktualizáciu, registráciu a zmenu kontaktných a 

evidenčných údajov sme pre vás pripravili dva spôsoby. 

Prvou je elektronický formulár, ktorý nájdete na stránke 

cirkevného zboru: , touto www.patmos.sk/kartoteka

cestou môžete zrealizovať registráciu, a aktualizáciu 

vašich údajov. Druhým spôsobom je klasický spôsob cez  

evidenčný l ist .  Ak od posledného vyplnenia 

evidenčného listu Vašej rodiny uplynulo viacero rokov, 

zrejme už nie je aktuálny (zmenili ste adresu, 

prisťahovali ste sa do nášho cirkevného zboru, Vaše deti 

sa osamostatnili a odsťahovali sa od Vás…). Preto Vás 

prosíme, aby ste evidenčný list vyplnili a zaslali na 

farský úrad elektronicky na adresu , ev.fara@patmos.sk

alebo klasickou poštou. Uvedený evidenčný list je na 

s t i a h n u t i e  n a  n a š e j  i n t e r n e t o v e j  s t r á n k e : 

www.patmos.sk, v časti „Formuláre na stiahnutie“. 

Veľmi radi vám na prípadné otázky zodpovieme na 

telefónnom čísle, alebo e-mailovej adrese farského 

úradu. Možno niektorí z vás si kladú otázku, z akého 

dôvodu potrebuje cirkevný zbor čo 

najpresnejšiu evidenciu svojich 

členov? Ukladajú nám to Cirkevný 

zákon č. 6/2020 o Elektronickom 

informačnom systéme ECAV na 

Slovensku a  Cirkevné nariadenie 

č . 1 / 2 0 0 6   o  ev i d e n c i i  č l e n ov 

cirkevného zboru. Všetky údaje, ktoré 

sú evidované cirkevným zborom, 

podliehajú ochrane osobných údajov v 

súlade so zákonom č. 18/2018 o 

ochrane osobných údajov. Uvedená 

aplikácia EIS ECAV umožní efektívnu 

komunikáciu s členmi zboru, ktorí 

aktualizujú, resp. doplnia svoje 

kontakty. Potrebné je to na plánovanie 

vnútromisijných aktivít, činností zboru 

a informovanosti. Práve táto doba, keď 

sa nemôžme fyzicky stretnúť, zobrať si 

vytlačené oznamy, časopis v chráme, 

poukazuje na potrebu mať aj iné 

kontakty,  aby  sme vás  vede l i 

informovať, pozývať a zároveň aj 

kontaktovať, či nepotrebujete pomoc. 

Opätovne vás ž iadame aj  o 

aktualizovanie vašich údajov a členov 

vaš ich  rod ín  v  kar totéke  c i rkevného zboru , 

prostredníctvom  elektronického formulára, alebo 

evidenčného listu. Tí, ktorí ste sa do nášho cirkevného 

zboru prisťahovali, alebo sa do nášho cirkevného zboru 

chcete prihlásiť ako noví členovia, buďte vítaní, vyplňte 

elektronický formulár, alebo evidenčný list, zašlite ho na 

adresu farského úradu a uhraďte cirkevný príspevok za 

príslušný rok. Aj tento časopis Patmos vzniká a dostáva 

sa vám do rúk aj preto, že vás máme v našej kartotéke a 

chceme vás informovať o cirkevno-zborovom živote v 

tomto období. Posuňte túto informáciu aj ďalším, ktorí 

zatiaľ nie sú v našej kartotéke.  Naším cieľom je  budovať 

spoločenstvo, v ktorom panujú vrúcne vzťahy, schopné 

jednotlivých ľudí niesť a sprostredkovať im skúsenosť 

lásky, dôvery a prijatia.

Mgr. Miroslav Čurlík, zborový dozorca

Aktualizácia kartotéky cirkevného zboru
KARTOTÉKA
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Budova Evanjelickej spojenej školy stojí v Prešove 

už 110 rokov.

V novembri uplynie 110 rokov, odkedy bola 

postavená budova našej školy (Námestie legionárov 3); 

2. 9. 1996, teda pred 25 rokmi, bolo znovu zriadené 

Evanjelické kolegiálne gymnázium (EKG). A my sa 

tešíme, že škola napreduje a rastie. Svedčí o tom aj 

skutočnosť, že 2. septembra 2021 po slávnostných 

službách Božích v Chráme Svätej Trojice v Prešove, na 

ktorých sa nám kázňou a slovom Božím prihovoril 

generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko, sme sa 

presunuli do školy, kde bola za prítomnosti štátneho 

tajomníka MŠ SR Ivana Husára; predsedu Prešovského 

kraja Milana Majerského, generálneho biskupa Ivana 

Eľka, biskupa VD Petra Mihoča a riaditeľa školy 

Mariána Damankoša, učiteľov i žiakov 

š k o l y  s l á v n o s t n e  o t v o r e n á 

zrekonštruovaná telocvičňa 

školy a novozriadená školská 

klubovňa. 

Práve v klubovni bola 

p r i  j e j  o t v o r e n í 

i n š t a l o v a n á  a 

s p r í s t u p n e n á 

výstava, venovaná 

školskému projektu 

Prázdna stolička, na 

ktorom pracujú žiaci 

i pedagógovia EKG 

u ž  o d  m i n u l é h o 

š k o l s k é h o  r o k a . 

Z á š t i t u  n a d  n í m 

prevzal predseda PSK 

Milan Majerský. Projekt 

vznikol  pr i  pr í ležitost i 

vydania „Židovského kódexu“ 

dňa 9. 9. 1941. V septembri 2021 

uplynulo 80 rokov od vydania 

nariadenia o právnom postavení Židov, v 

ktorom sa medziiným uvádza, že: „Židia sa vylučujú z 

akéhokoľvek štúdia na všetkých školách a učebných 

ústavoch okrem škôl ľudových a okrem kurzov osobitne 

pre nich zriadených.“ Evanjelici tvorili v minulosti v našej 

škole zhruba tretinu študentov, katolíci ďalšiu tretinu a 

tretinu tvorili židia. Celá tretina študentov skončila zo 

dňa na deň. Kým v školskom roku 1938/39 navštevovalo 

gymnázium 128 židov (z toho 81 ortodoxných a 47 

neologických), rok nato ich bolo 102 (66+36) od 

školského roka 1940/41 neostal na škole jediný 

židovský žiak. Mnohí boli neskôr deportovaní do 

koncentračných táborov, mnohí z nich útrapy 2. sv. vojny 

neprežili. Výstava sprostredkúva informácie o projekte, 

fotografie, ktoré zobrazujú Prešov v r. 1939 – 1945, EKG 

pred a po bombardovaní, zoznamy žiakov z Výročnej 

správy EKG 1939/40 s vyznačenými študentmi 

židovského vierovyznania, spomienky bývalých 

študentov, báseň Óda na matiku napísanú v r. 1939/40 

žiakom sexty Karolom Šoltésom z Raslavíc, ako aj 

fotografie tried a spolužiakov p. Eleny Faklovej, rod. 

Maradíkovej, ktorá bola v danom období žiačkou kvarty. 

Vzácnu fotodokumentáciu nám poskytli jej dcéry: p. 

Daniela Hroncová-Faklová a Eva Faklová. 

Prítomným učiteľom, žiakom sa okrem Milana 

Majerského a riaditeľa školy Mariána Damankoša 

prihovorili aj vzácni hostia. O projekte informoval 

predseda školského výboru ECAV Miroslav 

Čurlík, výstavou sprevádzala Ľudmila 

K ó n y o v á .  C e l ý  p r o g r a m  b o l 

obohatený židovskými piesňami 

spevokolu, ktorý uvádzala 

S o ň a  G r e s t y o v á .  P o d 

t a k t o v k o u  Z u z a n y 

Pu lščákove j  sp ieva l i 

učitelia Soňa Grestyová, 

Andrea Demjanová, 

Ivana Bendíková, Júlia 

Poljaková,  farári Marek 

C i n g e ľ ,  M a r t i n 

Chalupka, kantor Juraj 

Lenhardt, žiaci Soňa 

Gregová a Nina Mihočová 

a priatelia školy: Branislav 

Ďur ica,  Róber t  Bakoš, 

Katka Chalupková.

Hlavným cieľom projektu je, 

aby sa na Slovensku už nikdy 

nezopakovalo to, že školu museli 

opustiť žiaci pre svoj pôvod. „Prerušila sa 

tak celá línia školy. Po týchto žiakoch ostala 

prázdna stolička. Išlo to proti podstate tejto školy. Vždy 

bola mult ikultúrna a mult ikonfesná,  a j  dnes 

vychovávame deti k tolerancii,“ povedal riaditeľ 

dnešného evanjelického gymnázia Marián Damankoš. 

„Keď prišla za mnou pani Kónyová z EKG, boli sme milo 

prekvapení, že čo vzniká. Tento počin dal suchým číslam 

ľudský rozmer,“ zdôraznila Margita Eckhausová z 

prešovskej Židovskej náboženskej obce (ŽNO) a dodala: 

„Ukázali ste, že máme záujem preskúmať zaužívané 

stereotypy a to dáva nádej do budúcnosti, že sa história 

Výstava Prázdna stolička
EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA
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zachované dobové dokumenty, plagáty, knihy s témou 

holokaustu zo školskej knižnice a i. Výstava bola 

sprístupnená aj verejnosti. O úspechu a význame tejto 

aktivity svedčí fakt, že ju k dnešnému dňu vzhliadlo 356 

návštevníkov, ktorých sprevádzali študenti EKG. 

ź Kurátorky výstavy: Ľ. Kónyová, Z. Kmeciková, 

ź Výstavu pripravili: Ľ. Kónyová, Z. Kmeciková, M. Joščák, J. 

Gregová, R. Čurlíková, žiaci EKG (trieda: V.O, I.A) 

ź Ilustrácie a grafické práce, logo, plagát: Tobiáš Cingeľ 

ź Spevokol, výber piesní a sprevádzanie: S. Grestyová, 

dirigent: Z. Pulščáková 

ź Fotografie a predmety poskytli: Krajské múzeum – 

Tripolitana, Prešov, Biskupský úrad VD ECAV, , Cirkevný 

zbor ECAV Prešov, rodina Agneše Kalinovej rod. 

Farkašovej, pán Róbert Cvi Bornstein s rodinou, rodina 

Eleny Faklovej rod. Maradíkovej, Divadlo Jonáša 

Záborského, rodina M. a R. Čurlíkových (Hruškových) 

ź Digitalizácia a spracovanie zoznamov, tlač: Juraj Luščák, 

Miroslav Čurlík 

nebude opakovať.“ Zástupkyňa ŽNO Košice Marta 

Györiová (rod. Grossmannová), zo Združenia žien Ester, 

zasa vyjadrila presvedčenie, že: „z tejto školy budú 

vychádzať tolerantní študenti, ktorí budú bez lží budovať 

spoločnosť bez antisemitizmu, rasizmu a xenofóbie.“ 

Generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko ocenil 

prístup pedagógov a mladých gymnazistov: „Študenti 

hovoria v mene našom spoločné prepáčte. A druhá vec, 

vracajú svojim predchodcom ľudskú dôstojnosť.“ 

Potrebu práce na tomto projekte vyzdvihol aj biskup 

Východného dištriktu ECAV Peter Mihoč, ktorý ho 

spoznal aj prostredníctvom svojej dcéry, žiačky EKG. 

„Po tom, ako mali  videohovor s pánom R. Cvi 

Bornsteinom (dnes 95-ročný bývalý žiak EKG žijúci v 

Izraeli), prišla za mnou a sama mi kládla otázky. Ako otec 

rodiny som si uvedomil, ako je dôležité, zvlášť v dnešnej 

dobe, viesť mladú generáciu k prijatiu, znášanlivosti a 

najmä vzájomnej láske,“ zdôraznil.

S výstavou sú inštalované aj grafiky bývalého žiaka 

školy Tobiáša Cingeľa na tému Prázdna stolička, dobová 

školská lavica, oblečenie pre chlapcov a dievčatá, 

Sme Pánu Bohu veľmi vďační, že sa nám tento rok aj 

napriek všetkým prekážkam a komplikáciám podarilo 

detský biblický tábor zorganizovať. S počtom 48 detí a 

23 vedúcich sme sa na Mníchovskom potoku pri 

Bardejove veru nenudili. Tábor niesol názov „Veľký 

indiánsky poklad“, keďže sme sa vďaka misionárom zo 

Severnej a Južnej Ameriky učili, že ich a aj naším 

najväčším pokladom je Biblia, Božie slovo, ktoré má moc 

meniť životy všetkých ľudí na zemi. Samozrejme, 

indiánske aktivity ako stavanie pltí a hod lasom nesmeli 

chýbať a ak nám počasie dovolilo, s radosťou sme sa 

kúpali v bazéne. Deti sa skvele na tábore bavili a pre 

vedúcich, ostrieľaných, ale aj nováčikov, to bol 

požehnaný čas plný služby a budovania spoločenstva. 

Ďakujeme za všetky modlitby a prosíme Pána, aby 

semienka evanjelia, zasiate do detských sŕdc, mohli rásť 

a mocnieť.

Počas školského roka sa stretávame každú nedeľu, 

okrem poslednej v mesiaci, na fare o 9:00. Samozrejme, 

ak to pandemická situácia nedovolí, sme pripravení 

prejsť do online formy.

Tím DBT

Detský biblický tábor | Veľký indiánsky poklad
ŽIVOT ZBORU
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V júli 2021 sme vďaka Pánu Bohu a ozaj len vďaka 

Nemu mali príležitosť usporiadať ďalší KECY CAMP. Aj 

napriek prekážkam ako pandemické opatrenia, absencia 

amerického tímu či už menší počet študentov sme sa 

ako tím rozhodli, že zorganizovať tento camp má aj 

napriek istým zmenám veľký zmysel. Toto rozhodnutie 

sa nám potvrdilo hneď v prvý deň campu, keď sme 

spoznali desiatky mladých ľudí, ktorí prišli na camp s 

túžbou poznávať iných a byť poznanými. Veľmi chválime 

Pána Boha za to, že sme mali príležitosť povedať 

evanjelium tridsiatim ľuďom, ktorí ho nikdy nepočuli a 

ďalším dvadsiatim, ktorí ho už možno počuli, ale zatiaľ sa 

nerozhodli pre život s Pánom Bohom. Tento rok bol 

špeciálny aj tým, že sa pri tejto akcii spojili dve rôzne 

mestá - Prešov a Košice. Rozhodnutie spojenia našich 

tímov a samotných campov prišlo na základe toho, že 

sme chceli spraviť plnohodnotný camp, aj napriek 

absencii amerického tímu. Toto spojenie dvoch rôznych 

tímov však prinieslo oveľa viac, než sme očakávali. Pán 

Boh nás učil, ako spolupracovať a zamerať sa na veci, na 

ktorých naozaj záleží. Veci, ktoré prinášajú slávu do Jeho 

kráľovstva a naopak neznepokojovať sa nad situáciami a 

vecami, ktoré nie sú pre večnosť veľmi podstatné. Na 

campe sme zažili veľa Božích požehnaní a to, čo môže 

Pán Boh robiť, ak mu na to dáme priestor. Momentálne 

sa stretávame ako tím a premýšľame nad tým, ako by 

sme sa naďalej mohli stretávať so študentmi, ktorí nie sú 

súčasťou žiadneho zboru. Ďakujeme Pánu Bohu a 

tešíme sa na to, čo ďalšie má v tejto službe pripravené.

Tím KECY

MISIA

Takmer celý predchádzajúci školský rok sme sa 

stretávali na mládežiach iba online, sme preto obzvlášť 

vďační Pánu Bohu za to, že sme sa na konci leta mohli 

stretnúť vo Vyšnej Slanej na Dorastovom tábore naživo. 

Prihlásilo sa ešte viac tínedžerov ako pred rokom - 

dokopy 65, zatiaľ čo v prípravnom tíme slúžilo 22 ľudí. 

Pán Boh sa aj tento rok zmiloval nad táborom, 

vypočul naše modlitby a dal ešte omnoho viac, ako sme 

prosili. Na večerných programoch sme sa venovali téme 

Večné dáta. Rozprávali sme o tom, že Pán Boh je 

jediným pravým a nevyčerpateľným zdrojom pre náš 

život. Len On nám ponúka skutočné naplnenie, večný 

život, skutočný pokoj v búrkach, silu v skúškach, lásku v 

pádoch. Božie slovo sa dotýkalo životov mladých ľudí, z 

ktorých viacerí sa toto leto po prvýkrát rozhodli, že chcú 

spoznávať Ježiša a mať s Ním osobný vzťah. 

Aj keď to bol pravdepodobne historicky najchladnejší 

„Dorasťak“, tak väčšinou, keď sme potrebovali byť 

vonku, prestalo pršať. Jeden celý slnečný deň sme mohli 

využiť na pripravenú túru a bazén. Okrem toho sme veľa 

športovali, súťažili, vyrábali, zabávali a rozprávali sa. 

Tým všetkým sa budovali nové vzťahy, ktoré chceme cez 

školský rok udržiavať na piatkových mládežiach. Túžime 

po tom, aby to bolo miesto, ktoré bude ľudí formovať a na 

ktorom zažijú Božiu blízkosť. Ďakujeme za Vaše 

modlitby, a prosíme, aby ste nám v nich žehnali aj 

naďalej. 

Peter Urbanec

Dorastový tábor

KECY CAMP | Beyond

Večné dáta



Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - 

keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s 

domom Júdu. 32 Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich 

otcami, keď som ich zobral za ruku, aby som ich 

vyviedol z Egypta, zmluvu, ktorú oni zrušili, hoci ja 

som bol ich pánom - znie výrok Hospodinov. 33 Lebo 

toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po 

oných dňoch - znie výrok Hospodinov: Svoj zákon 

vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja 

budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 34 Potom 

už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho 

brata: Poznajte Hospodina! Lebo všetci ma budú 

poznať, od naj menšieho až po najväčšieho - znie 

výrok Hospodinov - lebo im odpustím ich viny a na ich 

hriech si už nespomeniem. (Jeremiáš  31, 31-34)

Po celý život sa pohybujeme medzi dvoma 

slovíčkami: musím a chcem. Keď niečo robíme, robíme to 

buď preto, že to musíme spraviť, alebo preto, že to 

chceme robiť. Medzi týmito dvoma postojmi je zásadný 

rozdiel. Ak človek niečo koná len preto že musí – potom 

to znamená, že bol k tomu donútený. Niekto ho k tomu 

pritlačil, niekto mu to prikázal, či situácia si to vynútila. 

Takáto práca je často konaná bez vnútorného 

presvedčenia a samozrejme aj bez radosti, bez 

n a d š e n i a .  To  p l a t í  vo 

všetkých oblastiach života. 

Aj v duchovnej. Úplne iná 

situácia nastáva, keď človek 

nie je pritlačený zvonku 

nejakým príkazom, ale je 

sám vnútorne presvedčený 

o tom, čo chce robiť a koná 

to s radosťou a láskou. 

Musím sa modliť, musím 

čítať Bibliu, musím ísť do 

k o s t o l a ,  m u s í m  s a 

vyspovedať...a na druhej 

strane stoj í :  chcem sa 

modliť, chcem čítať Bibliu, 

c h c e m  p r i j a ť  Ve č e r u 

Pánovu, chcem ísť do kostola. Kde sa berie tento rozdiel? 

Môže sa musím zmeniť na chcem? Čo je základom tejto 

zmeny?

    O tom hovorí Slovo z proroka Jeremiáša. Prorok v 

tejto zvesti zasľubuje niečo nové. Novú zmluvu s domom 

Izraela a Júdu. Najskôr pripomína Izraelcom zmluvu so 

Sinaja. Zmluvu zákona, ktorú však oni porušili. Je to 

zmluva napísaná na doskách zákona. Je to zmluva 

Desatora. Je to zmluva: musíš. Je tu zákon, ktorý musíš 

vyplniť, sú tu prikázania, ktorým sa musíš podriadiť. 

Izraelci to nedokázali. Aj keď navonok plnili Zákon, 

vnútorne boli od neho veľmi ďaleko.  Vedeli, že musia, 

tak to urobili. Mnohokrát ani tlak zákona nebol dosť silný, 

aby robili to, čo Pán Boh od nich chce. Ako veľmi sa im 

podobáme. Dostávame sa do situácie, že v cirkvi je  veľa 

ľudí, ktorí iba musia a príliš málo ľudí, čo chcú. Tak to bolo 

aj v Izraeli, v Božom ľude. Kult fungoval, bohoslužby 

bežali a boli krásne a predsa Boží ľud nežil ako Boží ľud. 

Lebo slovo musím je príliš slabé na kvalitný duchovný 

život. Jeho sila je v tom, že nás k niečomu dotlačí, ale 

konečný efekt, výsledok je nulový. Tak to bolo aj v 

Lutherovej dobe. On sám si to uvedomoval. On sám s 

tým zápasil, že Boží zákon nie je dostatočnou 

motiváciou a silou duchovného života. 

    Pán Boh cez Jeremiášove ústa sľubuje zmenu. 

Sľubuje novú zmluvu. Sľubuje premenu srdca. 

Refomáciu srdca. Sľubuje nový čas pre človeka, pre 

vzťah s Pánom Bohom, pre duchovný život. Prorok 

hovorí, že príde čas, keď Boží zákon nebude len 

kamennými tabuľami zavesenými na krk ako ťažké 

bremeno, ale bude vložený do nášho vnútra a vpísaný 

do nášho srdca. Jeremiáš sľubuje čas, keď sa musím, 

zmení na chcem.  Jeremiáš sľubuje čas, keď viera v Pána 

Boha bude vnútornou záležitosťou srdca. Nebude 

formovaná tlakom zvonka, ale bude formovaná 

vnútorným presvedčením. Pán Boh bude pre človeka 

jediným Pánom a Bohom a cirkev bude pravým Božím 

ľudom. Nebude tu len formálny neosobný vzťah človeka 

s Bohom, ale bude vzťah plný dôvery a lásky medzi 

B o ž í m  d i e ť a ť o m  a 

nebeským Otcom. Bude to 

čas, keď veriaci budú poznať 

Pána Boha. Nikoho nebude 

potrebné nútiť, aby poznal 

Boha, aby čítal Božie Slovo, 

a l e  k a ž d ý  b u d e  t ú ž i ť 

poznávať Boha osobne 

každý deň, bude túžiť po 

Božom Slove. Jeremiáš 

hovorí, že to bude čas 

milosti, keď Boh odpustí  

naše viny a nespomenie si 

na naše hriechy. 

Tá t o  d o b a  j e  t u .  S 

p r í c h o d o m ,  ž i v o t o m , 

smrťou, a vzkriesením Božieho Syna – Pán Ježiša Krista 

sa začal tento nový čas, čas novej zmluvy. Čas záchrany, 

čas spasenia. Je to čas, keď sa musím mení na chcem. Je 

to čas, keď veriť v Pána Boha, slúžiť Mu, je tým 

najradostnejším v živote človeka. Čas novej zmluvy je už 

tu. To je pravda Božieho Slova. Keď sa však pozeráme na 

stav cirkvi, pýtame sa kde sú ľudia, ktorí majú 

premenené srdce, ktorí zažili reformáciu srdca? Kde sú 

ľudia, ktorí svoje kresťanstvo nežijú len ako systém 

povinností, kde sa bezmyšlienkovito plnia nejaké 

Reformácia srdca
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prosiť o túto premenu srdca, nášho vnútra. To znamená 

vydať sa na cestu zápasu, nie na cestu duchovnej 

dokonalosti. Na cestu, kde nebudem konať niečo preto, 

lebo musím, ale preto, že chcem. 

Mojou túžbou a želaním je, aby bolo medzi nami čím 

menej slova musím a čím viac slova chcem. Modlime sa, 

aby bolo viac vnútorného presvedčenia a menej 

vonkajšieho tlaku. Modlime sa, aby sme sami zažili silu 

novej zmluvy, vydobytej krvou a vzkriesením Pána 

Ježiša. Modlime sa o premenu srdca  z moci Ducha 

Svätého. Modlime sa o reformáciu nášho srdca.

Martin Chalupka, zborový farár

predpisy, či dokonca len zvyky, ale skutočný duchovný 

život pláva kdesi mimo toho všetkého?  

Je tu otázka, či sa aj pre mňa osobne tento čas novej 

zmluvy začal, či ja osobne prežívam to, o čom tu 

Jeremiáš hovorí. Sám od seba  nemôžem v sebe 

odštartovať reformáciu. Sám seba nemôžem zmeniť, 

lebo na to nemám žiadnu kúzelnú paličku, aby som 

zmenil svoje srdce. Túto zmenu môže vo mne vykonať 

len sám Boh cez svojho Ducha Svätého. Zmena je 

možná len z moci Ducha. Ani v mojom, ani v tvojom 

živote. Bez Ducha Sv. pôsobiaceho v Božom Slove 

zostáva pre mňa nová zmluva s Bohom iba krásny 

náboženským pojmom, nereálnym snom. Potrebujeme 

Kronika | Jún 2021 - september 2021

POKRSTENÍ

Sára Švická - 12. júna

Matej Petriľák - 12. júna

Adam Seman - 19. júna

Eliška Šipošová - 19. júna

Richard Petruš - 26. júna

Samuel Kožlej - 5. júla

Daniela Tomčíková - 11. júla

Samuel Grega - 18. júla

Ondrej Boháč - 25. júla

Martin Ferenc - 31. júla

Ema Petruščáková - 31. júla

Jonáš Matta - 7. augusta

Diana Kollarčíková - 7. augusta

Viktória Kostúrová - 14. augusta

Adam Petro - 14. augusta

Eliška Mižišinová - 15. augusta

Ondrej Porubský - 21. augusta

Jakub Remeta - 21. augusta

Dávid Petro - 22. augusta

Pavol Hermel - 28. augusta

David Wittner - 29. augusta

Anna Milota Alexovičová - 29. augusta

Oliver Gašparík - 4. septembra

Damián Draganovský - 11. septembra

Bruno Jurašek - 11. septembra

Denis Šimočko - 12. septembra

Dávid Kočerha - 26. septembra

POŽEHNANIE MANŽELSTVA

Igor Grega a Veronika r. Perovská - 18. júla

Maroš Petro a Veronika r. Barlíková - 14. augusta

Wilfredo Sagastume a Karolína Habinová - 26. aug.

Igor Jurašek a Barbara r. Drozdová - 11 septembra

SOBÁŠENÍ

Šimon Domček a Anna Valkučáková - 5. júna

Mgr. Dávid Hadbavný a Michaela Kačalová - 19. júna

Miloš Čižmár a Dominika Kačalová - 2. júla

Ing. Branislav Hruška a Andrea Salašovičová - 2. júla

Radoslav Richtarik a Adela Lopuchovská - 10. júla

Filip Hanko a Melisa Čmelíková - 17. júla

PhDr. Ján Malega a Mgr. Mariana Botková - 17. júla 

Dušan Skalický a Zuzana Kupčíková - 31. júla

Martin Gall a Jana Hricenková - 7. augusta

Daniel Dargaj a Stanislava Žipajová - 13. augusta 

Miroslav Ferenčík a Adriana Mihaľová - 14. augusta 

Peter Dzubaj a Alena Vagner - 14. augusta

Peter Urbanec a Anna Kundrátová - 14. augusta

Ivan Čurlík a Slavomíra Angelovičová - 28. augusta

Tomáš Miženko a Karin Gregová - 18. septembra

Martin Vrabeľ a Mária Leščinská - 18. septembra

ZOSNULÍ

Božena Kriváňová r. Sabolová, 81 r. - 1. júna

Samuel Hrivnák, 67 r. - 18. júna

Matilda Adamcová r. Kubányiová, 85 r. - 26. júna

Kamil Michalík, 54 r. - 26. júna

Agnesa Puliková r. Kvočková, 80 r. - 2. júla

Jozef Dziak, 56 r. - 3. júla

Andrej Ferenc, 82 r. - 5. júla

Helena Sebestyénová r. Bacsóová, 87 r. - 9. júla

Helena Merčiaková r. Pozmánová, 68 r.  - 17. júla

Pavol Ščambura, 72 r. - 27. júla

Dušan Olejár, 73 r. - 30. júla

Anton Beleščák, 71 r. - 7. augusta

Mileta Straková r. Olejárová, 81 r. - 9. augusta

Mária Richtáriková r. Harčárová, 91 r. - 1. septembra

Emília Bilicová r. Janotková, 97 r. - 6. septembra

Martina Dzugasová r. Lejková, 46 r. - 9. septembra

Mária Mihaľová r. Verčimáková, 80 r. - 27. septembra
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OSLÁVENCI | 2. ŠTVRŤROK 2021

65 | MLEJOVÁ Zlatica, OLEJÁR Ladislav, PAĽOVÁ 

Mária, PRUCHNERIČOVÁ Viera, SABOL Ján, 

STEINEROVÁ Alžbeta, ŠOLTÝS Milan, VESELOVSKÁ 

Jarmila PhDr.

OSLÁVENCI | 3. - 4. ŠTVRŤROK 2021

50 | CINA Ondrej, ČEBRA Marek, ČURA Jaroslav, 

DOLIAK Michal, Ing., DUDÁŠOVÁ Alena, GÁLLOVÁ 

Anna, GREGOVÁ Ľubica, HADBAVNÝ Ján, CHOVAN 

Peter, KAČMÁROVÁ Anna, KRAJŇÁK Marek, 

KYSEĽOVÁ Zuzana, LIPTÁK Martin, MACEJ František, 

MIHAĽOVÁ Alena, MIKITA Michal, OLEJÁROVÁ Iveta, 

ONDRIK Emil, PARTILA Ján, Ing., PETROVÁ Jana, 

PRIPUTENOVÁ Slávka, PRIŠČÁK Radomír, 

RICHTARIKOVÁ Renáta, SOKOLOVÁ Ľubica, 

SVATOVÁ Alena, TÓTH Slavomír, Ing., VANGOROVÁ 

Marcela 

60 | ANDERKOVÁ Ľubica, BAKALÁROVÁ Daniela, 

DAŇÁKOVÁ Jana, ĎURIAKOVÁ Dana, DZUBAJOVÁ 

Daniela, Ing, HADBAVNÝ Štefan, HRÁDELOVÁ Irena, 

HULVEJ Dušan, CHOMJAKOVÁ Oľga, CHOVANOVÁ 

Danka, IMRICHOVÁ Gabriela, KAŠČÁKOVÁ Božena, 

KOKAVCOVÁ Ľubica, KOLLÁR Vladimír, LEŠKOVÁ 

Mária, MARIŇÁK Miroslav, Ing., MIŽIŠINOVÁ 

Kvetoslava, OSIFČIN Miroslav, ROZMAN Vladimír, 

SABOLOVÁ Emília, STRAKA Jaroslav, STRAKOVÁ 

Mária, ŠTOFEJOVÁ Ľudmila, URBANCOVÁ Mária, 

VAGASKÝ Milan, VEREŠPEJOVÁ Zdena, ZUBAĽ 

Jaroslav

65 | ANDERKO Pavol, BALLA Milan, BEŇKOVÁ 

Ľudmila, BOBČEKOVÁ Jarmila, DRŽÍKOVÁ Dana, 

FAZEKAŠ Peter, Ing.,  GÁLL Vladimír, GLODOVÁ 

Ľubica, GREGA Milan, CHOVAN Vladimír, IVANKO-

MACEJ Jaromír, JABČANKA Ľuboš, Ing., JANČUŠKA 

Daniel,  RNDr., KONČÁR Dušan, KUROPČÁKOVÁ 

Mária, LENHARDTOVÁ Marta, PASTIRČÁKOVÁ 

Daniela, MUDr., SABOL Ladislav, SABOLOVÁ Anna, 

SCHOLTZOVÁ Božena, ŠKÁPIKOVÁ Magdaléna, 

UHLÁROVÁ Hana, VASILKOVÁ Ľudmila, 

VENGRINOVÁ Anna

70 | ANDER Ján, BERDIS Milan JUDr., BERDISOVÁ 

Mária JUDr., BEŤKO Igor, ČOP Ján, GÁLOVÁ Milena, 

GAMCOVÁ Jolana, ILAVSKÝ Vladimír, JAKUBÍKOVÁ 

Jurina Mgr., KUNDRATOVÁ Dagmar, MAJERNÍK 

Dušan, ROJ Ján, Ing.,  ŠÁNDOROVÁ Anna

75 | DVORIAK Jozef, GAMEC Ján,  JUDr., HANKO Ján, 

JADUŠOVÁ Anna, KOSTRUB Jaroslav, PAVEL Dušan, 

st., PETRA Ján, RAJNIAKOVÁ Magdaléna

80 | DEMČÁKOVÁ Jolana, FERENC Michal, GALL 

Matej, HYBEN Ivan Doc. Ing. CSc., JADUŠ Eduard, 

KONKOĽOVÁ Mária, LUKÁČ Pavol Ing., 

MAŤAŠOVSKÁ Božena, RUBISOVÁ Anna, 

SABOLOVÁ Judita, SEMANOVÁ Viera, ŠMARDOVÁ 

Marta, ŠTOFKOVÁ Anna, VOLLAYOVÁ Nadežda

85 | BAJUSOVA Mária, DOLIAKOVÁ Oľga, DUDÁŠ 

Štefan, FORGÁČ Július, HULVEJOVÁ Alžbeta, 

CHOVANOVÁ Mária, JORDANOVÁ Marcela, 

KATUŠČÁK Milan, KUBOVSKÁ Mária, KUROPČAK 

Jozef, LIPOVSKÁ Margita, STRAKOVÁ Mária, 

SÝKOROVÁ Margita

90 a viac | DUDÁŠOVÁ Mária, HANUŠINOVÁ 

Margita, KUBINCOVÁ Emília, LIPTÁK Andrej, MITAĽ 

Juraj, Ing., OLEJÁROVÁ Anna, ORÁČOVÁ Anna, 

STRAKOVÁ Terézia, VARGA Ján, VOJTAŠKOVÁ Mária, 

ŽELEZNÍKOVÁ Anna, ŽILKOVÁ Amália,

50. výročie sobáša | HANKO Ján a HANKOVÁ Anna, 

KAČMÁR Vladimír a KAČMÁROVÁ Božena, MAJER 

Juraj a MAJEROVÁ Helena, MIHAĽOV Juraj a 

MIHAĽOVÁ Helena, PETRA Ján a PETROVÁ Mária

60. výročie sobáša | KUROPČÁK Radislav a 

KUROPČÁKOVÁ Anna, KUŠNÍR Vincent a 

KUŠNÍROVÁ Mária, MIHOK Andrej a MIHOKOVÁ 

Alžbeta

Kronika | Oslávenci

PATMOS 03-202116


